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Sammanfattning 

EU: s lagstiftning gör det obligatoriskt för alla aktiebolag att upprätta årsredovisning och låta 

en kvalificerad revisor granska uppgifterna. Det fjärde EG direktivet ger dock de nationella 

myndigheterna en möjlighet att undanta små företag från denna annars tvingande regel. 

Sverige har till skillnad från nästan alla andra EU-länder låtit bli att införa särskilda regler för 

de minsta aktiebolagen. 

 

Uppsatsen syftar till att belysa småföretagarnas åsikter om revisionsplikten som Sverige, i och 

med utvecklingen i våra grannländer, snart är ensam om inom EU. Utöver att undersöka 

svenska företagares attityd skall det kontrolleras om en jämförelse med utvecklingen i 

Storbritannien kan göras. 

 

De svenska småföretagens attityder och åsikter har insamlats genom en enkätundersökning 

som skickats till 300 småföretagare via den öppna databasen Forreg.se. Undersökningen gav 

en svarsfrekvens på 19 procent. 9 procent av dessa svar kunde ej behandlas utan får betraktas 

som bortfall. 

 

I Storbritannien har 54 procent av de undersökta företagen använt sig av undantaget med 

revision. 

Resultatet från enkätundersökningen i Sverige visar på en något mer positiv inställning till 

revisionsplikten. Sammanlagt 66 procent ville ha kvar dagens regler eller en omarbetning av 

densamma. En majoritet, 58 procent, svarade att de inte tycke att företagets kostnad för 

revision översteg nyttan, vilket tolkas som att dessa kommer att använda sig av ett eventuellt 

undantag. 
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Abstract 

In the laws and regulations of the European Union there is a passage that compels every 

limited company to set up an annual report and to have that report audited by a qualified 

accountant. According to the fourth directive from the European Commission each member 

state are given the opportunity to allow an exemption for the smallest companies from the 

otherwise obligatory regulation. Sweden has, unlike almost every other European Union 

member, this far chosen to ignore that possibility. 

 

The purpose of this paper is to view the thoughts and opinions concerning obligatory audit for 

the small limited companies in Sweden. It will also be examined if the experience gained 

from the ease of UK regulations on this point can help to appreciate the outcome of a similar 

Swedish decision.   

 

The view of the small companies of Sweden has been examined through a survey, which has 

been sent to 300 small companies collected from the open database Forreg.se. The survey 

received a response rate of 19 percent whereof 9 percent could not be analysed. 

 

In the UK, an earlier report has shown that 54 percent of the investigated companies would 

use the possibility not to file audited reports. 

The results from the Swedish study shows that the Swedish companies have a more positive 

view on auditing. A total of 66 percent of the companies were positive to the rules of today 

and responded in favour of maintained rules or a reworked version of the rules rather than 

implementing voluntary auditing. A majority, 58 percent, of the companies replied that they 

didn’t assess that the cost of filling an audited report were greater than the benefits. The 

conclusion of the result is that 58 percent would use the voluntary audit rule.
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Sverige 

Sveriges ekonomi är i mycket hög grad beroende av privat företagande. Utan privata 

entreprenörer och företagare skulle Sveriges ekonomi stå still. ”Det privata företagandet är 

grunden för hela samhällets välstånd.”1 Idag finns det drygt 250 000 aktieföretag i Sverige.2 

Merparten av dessa företag är små och privatägda. Vidare gäller att av Sveriges företag är 60 

procent småföretag, därmed är de en viktig del i Sveriges ekonomi. 

 

Småföretagen driver på utvecklingen inom den svenska ekonomin. Samtidigt hämmas denna 

utveckling då de ofta stöter på problem som hindrar dem från att växa och utvecklas. Ett av de 

största problemen för småföretagen anses vara krångliga regelverk. Regelverken kring 

företagande i Sverige gör att många småföretagare ägnar tid och pengar till att klara av 

pappersarbetet istället för att driva verksamheten.3 Skattereglerna är särskilt komplicerade och 

två av tre småföretagare anser sig behöva anlita expertis utifrån för att förstå regelverket.4  

De krångliga reglerverken skapar svårigheter för småföretagens expansion. Om regelverken 

lättades, anser vissa bedömare, att småföretagen antagligen skulle kunna minska den svenska 

arbetslösheten drastiskt.5 

 

1.1.2 EU 

En av grundbultarna i stål- och kolunionen och senare EU är fri handel och rörlighet för varor 

och tjänster, vilket ledar till en ökad konkurrens och därmed förbättrat välstånd för 

medlemsländerna. För att uppnå fri konkurrens krävs det samma eller liknande regler och 

villkor i de olika länderna. Det har medfört att Sveriges regelsystem följer de regler och 

normer som beslutats inom EU och att en harmonisering av medlemsländernas nationella 

lagstiftning och regelverk eftersträvas. 

 

                                                 
1 ”Motion 2005/06:A309”, Maud Olofsson m.fl. 
2 http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp 6 november 2006 
3 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=18223 13 december 2006 
4 http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=16811 13 december 2006 
5 “Småföretagskonjunkturen nära kokpunkten – men jobben dröjer”, Småföretagsbarometern Mars 2006 
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Inom EU och EG-fördragen finns det idag regler som styr redovisning och revision. 

Redovisningsstandarder anger hur revision skall planeras, genomföras och rapporteras. 

Kommissionen har bestämt att den internationella redovisningsstandarden, IAS, skall gälla för 

alla börsföretag i EU. 

 

I EG: s regelverk finns det även en paragraf med innebörden att alla aktieföretag inom EU 

skall upprätta en årsredovisning som ska granskas av en revisor. I EG: s fjärde direktiv ges det 

emellertid en möjlighet till respektive medlemsland att bestämma, i nationell lagstiftning, om 

undantag från revisionsplikt för småföretag.6 Möjligheten leder till att det uppstår skillnader 

mellan olika länder och deras regler för företagen.7 

 

I Sverige finns det en lagstadgad revision och anledningen till att den infördes för småföretag 

är att småföretag med litet aktiekapital och med frihet från personligt betalningsansvar är mest 

utsatta för ekonomisk brottslighet. Revisionen är till för att samhället skall få insyn i 

räkenskaperna hos företagen. Det finns i Sverige inte någon skillnad i storlek eller innehåll 

mellan de minsta och de största företagens redovisningar.8 

 

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige föreligger revisionsplikt för alla aktiebolag. En av de främsta orsakerna till att det 

finns en lagstadgad revision är att företagens intressenter ska få en rättvis och klar bild av 

företagen genom de finansiella rapporter företagen ger ut. Därför är det viktigt att ta hänsyn 

till intressenterna när man diskuterar revisionsplikt. 

Meningarna går emellertid isär huruvida nyttan med revisionsplikten överstiger kostnaderna 

för de minsta företagen i Sverige. Dessutom ser många revisionsplikten som en svårighet för 

småföretagen. Kostnaderna för revision är stor för de flesta företagen och resurserna skulle 

istället kunna användas för att främja småföretagarnas huvudsakliga verksamhet. Dessutom 

förväntas kostnaderna för revision hos småföretagen öka med 30 procent på grund av den nya 

revisionsstandarden som infördes i Sverige 2004.9 

 

Andra menar att fördelar som revisionsplikten medför överväger den kostnad som företagen 

har för revisionen. En risk som påtalats med borttagandet av revisionsplikten är att det 
                                                 
6 ”Revisorer och revision; genomförandet av EG-direktiv m.m.”, Kommittédirektiv, Justitiedepartementet 
7 ”Sällan revision av småföretag i EU-länderna”, Balans nr 3 2005 
8 ”Begäran om översikt av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 2 
9 Ibid. sida 3 
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brottsförebyggande arbete som revisorerna utför kan gå förlorat och att fler småföretag kan 

hamna i ekobrottsutredningar.10 

 

Revisionsplikten i Sverige skiljer sig från flertalet länder eftersom Sverige inte har skilda 

regler för revision mellan stora och små företag. Det kan medföra en nackdel i konkurrensen 

med de utländska företagen från framför allt de ”gamla” EU länderna eftersom de avskaffat 

eller aldrig haft revisionsplikt för små företag.11 

 

Förutom Sverige har även Finland och Danmark haft liknande lagstiftning där 

revisionsplikten varit tvingande för alla aktiebolag. I våra grannländer är dessa regler på väg 

att avskaffas. Danmark antog i mars 2006 ett reformförslag som innebär att de minsta 

företagen undantas från revisionsplikten och Finland är på gång med en liknande reform. Det 

skulle innebära att endast Sverige och Malta inte utnyttjar den frihet som EG-reglerna ger.12 

 

Storbritannien avskaffade systemet med generell revisionsplikt för mer än tio år sedan. I och 

med att våra grannländer nu ser över sina regler pågår en diskussion om revisionspliktens vara 

eller icke vara ä ven i Sverige. 

Tidigare forskning har undersökt bland annat vilka som har nytta av småföretagarnas 

kontrollerade årsredovisningar och vad småföretagen anser om revisionsplikt.13 

Storbritannien har, i vissa fall, tagits med som exempel på hur utvecklingen ser ut i länder 

som har ändrat sina regler.14 

Ingen studie har dock ännu gjort en jämförelse mellan hur företag, till exempel i 

Storbritannien, har agerat efter ett avvecklande och hur de svenska småföretagen tror sig 

komma att agera vid ett avskaffande av revisionsplikten. Därför är fokus i denna studie hur 

småföretagen agerat i Storbritannien och hur de svenska småföretagen kommer att agera vid 

ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten? 

 

                                                 
10”Yttrande över Promemorian Förenklade redovisningsregler m.m.”, Antemar & Rodrigo  
11 ”Revisionsplikten i Små Aktieföretag”, Thorsell & Norberg, sida 7 och 11 
12 ”Revisorer och revision; genomförandet av EG-direktiv m.m.”, Kommittédirektiv, Justitiedepartementet 
13 Se bl.a. Bjälkemo, Brodin & Larsson 
14 Se bl.a. Burén och Nyquist 
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1.3 Problemformulering 

• Sverige är snart ensam inom EU med en tvingande revision för alla aktiebolag. En 

motivering till detta är att företagens intressenter behöver en kontrollerad rapportering. 

Men vad anser företagen? Anser de att kostnaden för revisionsplikten är godtagbar 

med hänsyn till nyttan för företagets intressenter? 

• Hur kommer de svenska småföretagen agera vid ett avskaffande av revisionsplikten 

jämfört med småföretagen i Storbritannien? Kommer företagen att upphöra helt med 

användandet av revisorer eller anser företagen att en revisor behövs för verksamheten? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka attityden hos de svenska småföretagen till ett möjligt 

borttagande av revisionsplikten. Därefter ska en jämförelse göras mellan svenska företags 

åsikter och brittiska företags agerande efter avskaffande av revisionsplikten i Storbritannien. 

 

1.5 Avgränsningar 

Bokföringsnämnden använder sig av fyra olika definitioner för företags storlek. Denna 

uppsats kommer att behandla de två minsta definitionerna, mikroföretag och småföretag. 

Mikroföretag är enligt definitionen företag vilka omsätter mindre än 3 miljoner kronor. 

För definitionen småföretag krävs att företaget passar in på minst 2 av de följande kriterierna; 

mindre än 50 anställda, mindre än 50 miljoner i omsättning och mindre än 25 miljoner i 

balansomslutning.15 

 

EU har en annan definition av mikro- och småföretag: 16 

• Mikroföretag, företag med färre än 10 personer anställda och en maximal omsättning 

på 2 miljoner euro. 

• Småföretag, har mellan 10-49 anställda och en maximal omsättning på ca 7 miljoner 

euro och 3,65 miljoner euro i balansomslutning. 

 

Denna uppsats kommer att använda den svenska definitionen, då den tillämpats i annan 

svensk forskning som ligger till grund för denna uppsats.17 

                                                 
15 ”Revisionsplikten i Små Aktieföretag”, Thorsell & Norberg, sida 9 och 10  
16 ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 4 
17  ibid. 
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Anledningen till att Storbritannien används som jämförelseobjekt beror på att Storbritannien 

började ändra sina regler för tio år sedan vilket ger en bra möjlighet att studera den utveckling 

som skett där. Först slopades revisionsplikten för mikroföretag. Därefter utökade de 

undantaget till att innefatta även småföretag. 

En andra anledning är att mycket av den forskning som finns på ämnet använder 

Storbritannien som jämförelseobjekt.18 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Se bl.a. Burén och Nyquist och Collis 
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2 Metod 

 
Det finns olika strategier för forskning, induktiva, deduktiva och abduktiv. En induktiv ansats 

innebär att forskaren utifrån de data som samlats in formar sin egen teori. I en deduktiv ansats 

utgår forskaren från en teori för att kontrollera om den överensstämmer med det empiriska 

resultatet.19 I en abduktiv ansats varvas teori och empiri växelvis. Fördelar med den abduktiva 

ansatsen är att forskarna inte binder sig till en fast strategi, utan kan gå från teori till empiri 

tillbaka till teori igen.20 Denna studie använder den abduktiva ansatsen då teoretisk kunskap 

har inhämtats för att på bästa sätt utforma den empiriska undersökningen. Därefter används 

intressentmodellen för att analysera vissa delar av empirin och jämföra Sverige med 

Storbritannien. 

 

Det är viktigt att välja rätt metod för hur det empiriska materialet kommer att insamlas. Det 

finns två metoder kvalitativ eller kvantitativ ansats. Kvalitativ insamling sker ofta genom 

intervjuer och observationer vilket ger en djupgående inblick i forskningsobjektet. Kvalitativa 

metoder är ofta tidskrävande, därmed kan kvantitativa metoder vara att föredra om ett stort 

antal studieobjekt är med i undersökningen, eftersom kvantitativa metoder ofta använder 

frågeformulär.21 Denna uppsats kommer att använda sig av kvantitativ metod då ett större 

urval kan undersökas på en kort tid. 

 

2.1 Val av metod 

För att undersöka de svenska företagarnas åsikter kommer en ”survey” undersökning i form 

av en enkät att utföras. Enkätundersökning kommer att utföras på småföretag i södra och 

mellersta Sverige. Undersökningen kommer att skickas ut med e-post. E-post undersökningen 

har både fördelar och nackdelar. Nackdelar med e-postundersökningar är att det är mindre 

slumpmässigt, eftersom de företag som väljs måste ha en e-post adress. Det är dessutom 

svårare att förutse vem och hur många som kommer att svara. 

Fördelar med e-postenkäter är att många respondenter kan kontaktas utan större kostnad. Det 

är relativt enkelt för respondenterna att svara på undersökningen.22 

Respondenterna kommer att ges två veckor på sig att svara. Denna tid beräknas vara nog 

tilltagen för att ge respondenterna tid till att svara. 
                                                 
19 ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Johannessen och Tufte, sida 35 
20 ”Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra och rapportera en undersökning”, Davidson, sida 24  
21 A.a. Johannessen och Tufte, sida 67-74 
22 ”Forskningshandboken”, Denscombe, sida 14 
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2.1.1 Primärdata, Enkäten  

Viktigt att tänka på vid utformningen av en enkät är att frågorna är överensstämmande med de 

forskningsfrågor som har ställts. De vanligaste frågorna kan delas in fyra kategorier23: 

• Vad folk vet, kunskaper 

• Vad folk anser, åsikter 

• Vad folk gör, handlingar 

• Vad folk värderar, hur de upplever olika fenomen 

I den enkät som kommer att användas i denna uppsats kommer de två första 

frågeställningarna att vara dominerande. 

 

I denna uppsats har ett semistrukturerat frågeformulär används, där vissa frågor har öppna 

svarsalternativ. Eftersom semistrukturerade frågor kan vara både svårare att besvara och att 

tolka, har frågorna valts noggrant och testats innan enkäten skickades ut.24 

Vid enkätens utformande har det även tagits i beaktande att det är viktigt för respondenterna 

att det beskrivs vad undersökningen går ut på och vad syftet är. Dessutom framgår att det är 

frivilligt att delta i undersökningen. Det framgår även tydligt vilka det är som genomför 

undersökningen och att respondenternas enskilda svar inte kommer att bli offentliga.25 

 

2.1.1.1 Urval 

För att uppnå en representativ bild av Sveriges småföretagare har enkäten skickats till företag 

som är med i registret på Forreg.nu. Forreg är ett webbaserat företagsregister startat 2000 av 

Regina Ervik AB, där företag i olika kommuner kan sökas gratis. Grundtanken med Forreg är 

att det ska vara ett komplett register över alla företag i det lokala näringslivet i de kommuner 

som är anslutna till Forreg.26 Hittills är det 12 procent av Sveriges kommuner som har anslutit 

sig i registret.27 

 

Enkäten skickades ut till 300 företag som hade angivna e-postadresser och hemsidor i 

registret. Tillvägagångssättet gjorde inte urvalet helt slumpmässigt. Det ansågs emellertid 

nödvändigt då hemsidan användes för att bekräfta att endast mikro- och småföretag blev 

utvalda från Forregs register. Det är dock inte troligt att det föreligger skillnader i attityder 

                                                 
23 ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Johannessen och Tufte, sida 149 
24 Ibid sida 150 
25 ”Forskningshandboken”,  Denscombe, sida 113 
26 http://www.reginaervik.com/ 15 december 2006 
27 http://www.forreg.nu/ 15 december 2006 
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kring revisionsplikten mellan verksamma företag som har e-postadress eller hemsida med de 

verksamma företag som inte har det. Emellertid anser författarna att det kan finnas skillnader i 

verksamhet mellan företag som har hemsida och de utan. Det är mer troligt att företagen 

bedriver verksamhet om de har en hemsida. Företag utan hemsida kan vara vilande och 

därmed inte aktiva. Inaktiva företag kan snedvrida resultatet då de kan ha avvikande åsikter 

angående revisionsplikten. Eftersom revisionen kan ses enbart som en kostnad för dessa 

företag men ingen nytta då företagen inte har någon verksamhet som behöver kontrolleras.  

Valet av Forregs register är främst motiverat av att det är kostnadsfritt, samtidigt som det ger 

en bredd i undersökningen då andra delar av Sverige än författarnas närområde kan delta. 

 

2.1.1.2 Bortfallsanalys 

För att uppmärksamma felkällor som kan bero på bortfall kan en bortfallsanalys göras. 

Forskaren behöver då information om centrala variabler som utmärker populationen och 

urvalet. Exempelvis kan variablerna vara företagsform, storlek på företagen och vilken 

bransch företagen är verksamma i. Då uppgifter saknas för att kunna utmärka populationens 

kännetecken är det inte möjligt att göra någon bortfallsanalys. Eftersom urvalets kännetecken 

inte kan jämföras med populationens kännetecken.28 Detta gäller denna studie då det inte går 

att få den information som behövs för en bortfallsanalys genom Forregs register. Därmed kan 

detta påverka generaliseringen av studiens resultat på populationen. Registret innehåller 

emellertid endast aktiva företag och uppdateras dagligen, vilket ökar vår tro att registret ger 

oss ett representativt och seriöst urval av Sveriges småföretagare. 

 

2.1.2 Sekundärdata  

Data som används för att spegla företagarna i Storbritanniens åsikter är hämtad från Jill Collis 

rapport ”Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit” framtagen för 

”Department of Trade & Industry” 2003. I rapporten undersöks hur de brittiska småföretagen 

använder sig av revision efter avskaffandet av revisionsplikten. Undersökningen gav 790 svar 

från företag i Storbritannien och därmed uppgick svarsfrekvensen till 30 procent. Enligt 

författaren själv anses resultatet vara representerbart för alla Storbritanniens småföretagare. 

                                                 
28 ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Johannessen och Tufte, sida 137 
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Resultatet kan därmed generaliseras på andra självständiga, onoterade och privatägda 

småföretag i Storbritannien.29 

 

2.2 Alternativa metoder 

Alternativa metoder är att anta en kvalitativ ansats vilket innebär personliga intervjuer med 

företag i både Sverige och Storbritannien istället för en enkätundersökning och skriftliga 

källor. 

 

2.3 Kritisk granskning av metoderna 

Resultatet från enkätundersökningar kan vara osäkra då det inte kan avgöras hur seriöst 

respondenterna svarat. Det är lättare att vid en intervju bedöma trovärdigheten hos 

respondenten. Vid ett stort bortfall i antalet svarande, blir undersökningen mindre trovärdig. 

Vid en enkätundersökning skall forskaren vara nöjd med en svarsfrekvens på 20 procent. Ofta 

uppfattas en enkätundersökning som opersonlig, vilket kan dra ner svarsfrekvensen.30 

 

2.4 Validitet 

Validitet är ett sätt att uttrycka hur insamlad data överensstämmer med verkligheten. Validitet 

kan delas upp i begreppsvaliditet, inre validitet och yttre validitet.31 

 

Begreppsvaliditeten behandlar relationen mellan det generella fenomen som ska undersökas 

och de konkreta data som samlas in. Åsikter om revisionsplikten har behandlats i tidigare 

forskning vilket medför att resultaten lättare kan jämföras vilket ökar begreppsvaliditeten. 

 

Den inre validiteten påverkas exempelvis av hur de mätinstrument som används i 

undersökningen är utformade och används. Mätinstrumenten i denna uppsats är en 

enkätundersökning av de Svenska småföretagare åsikter. Dessutom används skriftliga källor 

för information om Storbritannien. 

Det som kan påverka den inre validiteten i enkätundersökningen är att olika intervall används 

som svarsalternativ och eftersom respondenternas svar ligger till grund för slutsatserna kan 

det vara en felkälla. En faktor som ökar den inre validiteten är de skriftliga källorna, då dessa 

är accepterade av andra forskare inom forskningsområdet. 

                                                 
29 ”Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit”, Collis 
30 ”Forskningshandboken”, Denscombe, sida 13-14 & 28 
31 ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Johannessen och Tufte, sida 47 
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Yttre validitet berör i vilken mån urvalet är representativt för populationen. Uppsatsens 

population är småföretagarna i Sverige och Storbritannien. I den rapport som ligger som 

underlag för Storbritannien hade undersökningen en svarsfrekvens på 30 procent. 

Undersökningen hade 790 respondenter vilket var dubbelt så stort som minimikravet enligt 

författaren Jill Collis.32 Därmed kan materialet anses vara representativt för de brittiska 

småföretagarna. För att uppnå en representativ bild av populationen i Sverige har 

undersökningens urval plockats från olika kommuner i Sverige. Enkätundersökningen 

skickades ut till utvalda småföretag från registret Forreg. Urvalet kan påverka validiteten då 

Forregs register endast har kommuner från södra och mellersta Sverige registrerade. 

 

Yttre validitet påverkas även av hur seriöst respondenterna svarat på den enkätundersökning 

som är utgångspunkten i denna uppsats. Därför är tillförlitligheten hos uppsatsen mycket 

beroende av respondenternas seriositet. Eftersom enkäten är frivillig och respondenterna 

vänliga nog att ta sig tid att svara ökar den yttre validiteten. Stort bortfall försämrar den yttre 

validiteten. Undersökningen gav en svarsfrekvens på 19 procent och ett bortfall på 9 procent. 

Då det endast var 56 företag som svarade kan den yttre validiteten påverkas negativt. Dock 

följer resultatet i undersökningen av småföretagarna i Sverige tidigare forskning och därmed 

ger det ökad validitet eftersom det ger en bild över en längre tidsperiod. 

 

2.5 Reliabilitet 

Tillförlitlighet i en forskningsrapport är en faktor som läsaren alltid bör ta i beaktande. Det 

som skall tas i beaktande vid kontroll av reliabilitet är till exempel tillvägagångssätt, 

insamlingssätt och bearbetning. Ett sätt att mäta reliabilitet är att med några veckors 

mellanrum genomföra undersökningen igen, test re-test. Ett annat sätt att mäta reliabilitet är 

att jämföra resultatet med andra undersökningar.33 

Resultaten från den svenska empirin har stämts av mot annan svensk forskning inom området, 

vilka alla visat sig gå i samma riktning. Det ger denna undersökning högre reliabilitet.34 

Materialet som används för empirin i Storbritannien är hämtad från tidigare erkänd och 

tillämpad forskning. Därmed anser vi att reliabiliteten är hög i det skriftliga material som är 

grunden för Storbritannien. 

                                                 
32 “Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit”, Collis 
33 ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Johannessen och Tufte, sida 28 
34 se bl.a. Jonsson & Lierud och Bjälkemo, Brodin & Larsson 
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Däremot är det viktigt att ta hänsyn till det svenska materialet. Insamlingen av data som 

används i denna uppsats sker genom en till stor del prestrukturerad enkät, vilken ger 

standardiserade svar som ger lite utrymme för feltolkningar vilket höjer reliabiliteten. 
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3 Teori 

 

3.1 Teoretisk referensram 

3.1.1 Intressentmodellen kopplat till företagens redovisning 

Intressenter i ett företag är de personer och organisationer som är beroende av företaget för att 

uppnå sina egna mål. Företaget är i sin tur är beroende av intressenter för att kunna överleva. 

Därmed gäller att utan intressenter kan inte ett företag överhuvudtaget existera. Resultatet blir 

att företaget behöver tillfredsställa intressenternas behov för att möjliggöra sin egen 

överlevnad. Syftet med extern redovisning är att förmedla den information som externa 

intressenter behöver.35 

 

Figur 3.1 Intressentmodellen (Omarbetad efter Thomasson m.fl. 2003) 

 

Ägare – För ägaren/ägarna av företaget är redovisningen viktig för att kontrollera hur 

företaget mår finansiellt och om hur företagsledningen sköter företaget. Denna nytta är 

emellertid begränsad för mikroföretag där ägaren/ägarna ofta är VD eller sitter med i 

styrelsen. Det är enbart när insynen i företaget är begränsad som revisionen är till nytta. Att 

ägarens/ägarnas insyn i företaget är begränsad gäller som regel endast i större företag.36 

Det kan även vara intressant för ägare och andra kapitalplacerare att se företagets finansiella 

situation för att urskilja huruvida det är läge att köpa, behålla eller sälja sitt innehav i 

                                                 
35 ”Den nya affärsredovisningen”, Thomasson m.fl. sida 21 
36 ”Begäran om översikt av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 3 
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företaget. Redovisningen kan även ge information om ägarna kan vänta sig en utdelning eller 

inte.37 

 

Företagsledningen – Redovisning och revision ses ofta med positiva ögon från ledningen i det 

undersökta företaget. Med revision granskas räkenskaper och bokföringssystem. Revisionen 

kan minska risken för bedrägerier och tillföra redovisningen trovärdighet.38 

 

Kreditgivare – För kreditgivare är finansiella rapporter och då kanske främst årsredovisningen 

näst intill oumbärliga. Det är utifrån de rapporter som företaget lämnar ut som kreditgivarna 

bygger sina bedömningar om företagets återbetalningsförmåga.39 Det är därför mycket viktigt 

att den information som finns tillgänglig i årsredovisningen är tillförlitlig, vilket gör banker 

och andra kreditgivare positiva till revisionen.40 

Investerare och placerare, som är en slags kreditgivare, är inte lika beroende av revisionen 

före beslut om en kapitalplacering. Det är istället de rena låneinstituten som förespråkar 

revision hos småföretag.41 

 

Leverantörer – För leverantörer är det viktigt att veta att företaget kommer att betala för 

leveransen. Vid bedömningen av om det är säkert att leverera till ett visst företag kommer en 

kontrollerad redovisning väl till hands.42 

 

Kunder – Det är viktigt för en kund att veta att företaget kommer att kunna fullfölja och 

realisera sina åtaganden gentemot kunden.43 

 

Anställda – De anställda i ett företag kan ha nytta av en redovisning för att kunna kontrollera 

sin situation i företaget. Det kan även vara ett incitament och skapa engagemang för de 

anställda om de är insatta i sin arbetsgivares position.44 

 

Myndigheter – För myndigheter är redovisningen viktig. Framförallt är det skattemyndigheten 

som är intresserad då årsredovisningen ligger till grund för beskattningsbeslut. 
                                                 
37 ”Den nya ekonomin – Gamla redovisningsprinciper i ny ekonomi!”, Knutsson, sida 14-15 
38 ”Begäran om översikt av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 3 
39 A.a. Knutsson, sida 14-15 
40 ”Revisionsplikten i Små Aktieföretag”, Thorsell & Norberg, sida 28 
41 A.a., Burén och Nyquist, sida 3 
42 A.a. Knutsson, sida 14-15 
43 Ibid. 
44 A.a., Knutsson, sida 14-15 
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Skattemyndigheten grundar däremot inte enbart sin kontroll på redovisningen, utan får även 

information på annat håll45. Ekobrottsmyndigheten använder årsredovisningar som ett verktyg 

i sin verksamhet. Revisorer kan på ett tidigt stadium uppmärksamma felaktigheter och därmed 

hjälpa till att undvika och förebygga brott. Revisionen och den förpliktelse som ligger på 

revisorer att anmäla oegentligheter är därför viktig för myndigheterna.46 

 

3.1.2 Redovisning 

En definition av redovisning är att det är en ”metod för att informera om en organisations 

ekonomiska och finansiella förhållanden”.47 I dagens samhälle är redovisningen en självklar 

del i den organisatoriska form med lagar och regler som gör skillnaden mellan ordning och 

kaos. All ekonomisk verksamhet är i någon form berörd av redovisning, från de minsta 

företagen till statliga myndigheter, landsting och kommuner.48 

 

Redovisning kan delas in i två delar, intern och extern. 

Intern redovisning är rapporter som är avsedda för användning inom företaget. Det finns 

ingen lagstiftning om hur den interna redovisningen skall utformas och företagen kan därmed 

bestämma själva när och hur dessa rapporter skall användas. 

Extern redovisning är den rapportering som når företagets externa intressenter. Den vanligaste 

versionen av extern redovisning är årsredovisningen som alla företag enligt lag skall upprätta. 

Årsredovisningarna är offentliga handlingar. 

 

Extern redovisning är till skillnad från intern redovisningen strukturerad och kontrollerad av 

lagstiftningen i Årsredovisningslagen (1995:1554). 

En årsredovisning skall enligt lag bestå av49: 

• Balansräkning (BR) 

• Resultaträkning (RR) 

• Noter 

• Förvaltningsberättelse 

 

                                                 
45 ”Revisionsplikten i Små Aktieföretag”, Thorsell & Norberg, sida 28 
46 ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 4 
47 Nationalencyklopedin, Redovisning 
48 Nationalencyklopedin, Redovisning 
49 2 kap, 1§ Årsredovisningslagen  
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Årsredovisningen skall även ge en rättvisande bild av företaget och vara överskådlig samt 

vara upprättad i enlighet med god redovisningssed.50 

 

Syftet med årsredovisningen definieras av Gröjer: 

”Med extern redovisning avses en sammanfattande bild av organisations affärer med 

omgivningen”51 

3.1.3 Revision 

Till reglerna kring årsredovisning och bokföring, kommer som kontrollorgan revisorer. 

Ett svenskt företag skall ha minst en revisor. Revisorns uppgifter är enligt lag att: 

 

”granska företagets årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning. 

Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god redovisningssed kräver.”
52

 

 

I aktiebolag får endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor agera. En godkänd 

revisor har en revisorsexamen från Revisorsnämnden, samt har genomgått en praktisk 

utbildning som motsvarar tre års heltidsarbete. Den praktiska utbildningen ska också 

huvudsakligen omfatta revision av aktiebolag. 

En auktoriserad revisor måste ha en godkänd högre revisorsexamen från Revisorsnämnden. 

Utöver den teoretiska utbildningen ska en auktoriserad revisor även ha genomgått en praktisk 

utbildning, som motsvarar fem års heltidsarbete. Den praktiska utbildningen ska innehålla 

kvalificerad medverkan vid revision av företag med betydande svårighetsgrad.53 

Då revisorn är den som kontrollerar företagets bokföring och ledningens förehavande är 

revisorn inte enbart ansvarig mot företaget, utan också mot företagets intressenter. Om en 

revisor upptäcker felaktigheter eller misstänker ett ekobrott har revisorn anmälningsplikt.54 

Ingår en revisor i företagsledningen eller biträder vid företagets bokföring får denne inte vara 

revisor för det bolaget. Anledningen är risken för att revisorn skall hamna i en jävsituation.55 

Dessa regler gäller sedan 1999 och är ett resultat av ett samarbete mellan 

Ekobrottsmyndigheten, FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer, och SRS, Svenska 

Redovisningssamfundet.56 

                                                 
50 Årsredovisningslagen, 2 kap, 2-3§  
51 ”Grundläggande redovisningsteori”, Gröjer, sida 23 
52 Revisionslag 5§  
53 http://www.far.se/info.asp?id=3&choice=info 16 november 2006 
54 ”Civilrätt”, Agell & Malmström, sida 281-282 
55 Revisionslag 17§ 
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Som tidigare skrivet är god redovisningssed ett av de kriterier som revisorer skall ta hänsyn 

till när de utför en granskning av ett företag. Två svenska organisationer som hjälper till att 

utveckla en god redovisningssed i Sverige är Redovisningsrådet och FAR. 

Redovisningsrådet grundades 1989 genom bildandets av Stiftelsen för god redovisningssed. 

1998 bildades den nuvarande föreningen för utvecklandet av god redovisningssed som 

övertog stiftelsens uppgifter. Enligt organisationen är det viktigt att finansiella rapporter, som 

ligger till grund för beslut innehåller relevant och korrekt information, vilket bäst uppnås 

genom enhetliga principer.57 

FAR, Föreningen auktoriserade revisorer, är branschorganisationen för auktoriserade och 

godkända revisorer. FAR:s verksamhet går ut på att skapa normer och stöd för revisorsyrket.58 

 

                                                                                                                                                         
56”Revisors åtgärder vid misstanke om brott – vissa praktiska tillämpningsfrågor”, Antemar, sida 21 
57 http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html 12 oktober 2006 
58 http://www.far.se/info.asp 12 oktober 2006 
 



 22

3.2 Storbritannien  

Storbritannien arbetar för att minska kostnaderna och på så vis öka konkurrenskraften hos 

småföretag. Om inte nyttan med en tvingande regel överstiger kostnaderna, cost-benefit 

analysis, skall regel avskaffas.59 Det var det som ledde till att revisionsplikten för småföretag 

avskaffades. 

Däremot har inte alla småföretag omfattats av undantaget från revisionsplikten. Företag som 

varit verksamma inom finansmarknaden och varit reglerade av Financial Services Authority 

(FSA), Storbritanniens motsvarighet till Finansinspektionen, har inte sluppit revisionsplikten. 

 

Genom ett nytt beslut, kallat Act 1985 som trädde i kraft den 11 november 2006, kommer nu 

även dessa företag att omfattas av undantaget från revisionsplikt, vilket gör att nästan alla 

mindre företag i Storbritannien slipper revision. Företag med finansiella aktiviteter inom 

exempelvis försäkring och bankverksamhet får fortfarande inte tillgodogöra sig 

undantagsreglerna.60 

De största riskerna som påtalas med åtgärden är minskad konsumentsäkerhet, ett minskat 

förtroende från marknaden och sämre kontroll vilket kan leda till mer ekonomisk 

brottslighet.61 

 

För att slippa revisionsplikt skall ett företag vara klassat som ett småföretag. I Storbritannien 

blir ett företag klassat som ett småföretag om det uppfyller två av de kriterier som nämns 

nedan. De kriterier för småföretag som Storbritannien använder är desamma som EU:s 

definition. 

 

Figur 3.2 Kriterier för småföretag, Storbritannien 

                                                 
59 ”Begäran om översikt av revisionsplikten”, Burén och Nyquist, sida 1 
60 “Guidance On Changes To The Accounting And Auditing Requirements For Certain Small Financial Services 
Companies And LLPS”, The Department of Trade & Industry  
61 “The Companies Act 1985 (Small Companies’ Accounts and Audit) Regulations 2006”, DTI 

 Turnover Balance sheet total Number of employees 

Small company not more than £5.6 

million 

not more than £2.8 

million 

not more than 50 

Small group not more than 

£5.6 million net (or 

£6.72 million gross) 

not more than 

£2.8 million net (or 

£3.36 million gross) 

not more than 50 
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För att skydda aktieägarna har Storbritannien genom lag gjort det möjligt för en aktieägare 

med mer än tio procent av kapitalet i företaget att begära en revision av räkenskaperna.62 

 

3.2.1 Revision i Storbritannien  

Revision ska vara en självständig kontroll av företagens finansiella rapporter. Revisorns 

uppgift är att undersöka om informationen i rapporterna är väsentlig, att den är komplett och 

tillförlitlig. 

Huvuduppgiften för revisorn är att se över om det finns några materiella fel i de finansiella 

rapporterna. Därmed blir inte revisorns huvuduppgift att söka efter ekonomisk brottslighet då 

ansvaret för det ligger på företagsledningen.63 

 

I Storbritannien finns ingen generell behörighet för den som vill studera till revisor. Det finns 

två typer av revisionsexamen, ”qualified chartered accountant” och ”authorised auditor”. För 

att kalla sig ”qualified chartered accountant” krävs en revisionsexamen från något av 

revisionsorganen samt en praktisk utbildning på minst 3 år. 

För att bli en ”authorised auditor” krävs en två års erfarenhet som ”qualified charted 

accountant”. Dessutom ska minst en tredjedel av arbetstiden ha bestått av kvalificerat 

revisionsarbete.64 Därmed är de praktiska kraven detsamma som i Sverige på tre och fem år. 

 

3.3 Teori och tidigare studier 

Det finns en mängd uppsatser från universitet och högskolor runt om i Sverige som har 

undersökt revisionsplikten ur olika parters infallsvinklar. Värd att nämna i denna uppsjö av 

uppsatser är en undersökning av småföretagens inställning till revision och revisionsplikt som 

skrivits vid Handelshögskolan i Göteborg. Resultatet från denna undersökning visar att 

mikroföretag i större utsträckning än andra företag är negativt inställda till revision och 

revisionsplikten.65 

 

                                                 
62 http://www.dti.gov.uk/bbf/financial-reporting/acc-audit-developments/page16361.html 12 november 2006 
63 ”Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit”, Collis 
64 http://www.learndirect-advice.co.uk/helpwithyourcareer/jobprofiles/profiles/profile719/ 12 december 2006 
65 ”Revisionsplikt i små företag – en fråga om storlek”, Bjälkemo, Brodin & Larsson 
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Ekobrottsmyndigheten har kommit med yttrande om revisorns betydelse för bekämpningen av 

den ekonomiska brottsligheten och farhågor om att deras arbete kan försvåras om 

småföretagen undantas från revisionsplikten.66 

Vid tidpunkten då denna uppsats författas pågår en utredning av Justitiedepartementet om 

huruvida den svenska lagstiftningen behöver ändras. Undersökningen skall bland annat utreda 

värdet av revisionsplikten med hänsyn till skattekontroll och bekämpning av ekobrott. 

Dessutom ska den analysera den pågående utvecklingen i Danmark och Finland.67 

 

Annan forskning som skall uppmärksammas är Per Thorsell & Claes Norbergs utredning av 

revisionsplikt i Sverige. De fick i uppdrag av Svenskt Näringsliv att undersöka varför Sverige 

inte följt EU: s direktiv. Dessutom skulle de studera vilken betydelse revision har för 

småföretagens olika intressenter. Slutsatsen i denna undersökning var att Sverige bör avskaffa 

revisionsplikt för småföretag och att Storbritannien bör vara förebild för denna övergång.68  I 

sin utredning har Thorsell & Norbergs utgått från en rapport framtagen av Jill Collis för 

”Department of Trade & Industry” 2003. 

 

3.3.1 Undersökning av småföretag i Storbritannien69 

Av de företag som kunde använda sig av undantaget från revision var det 58 procent av 

företagen som gjorde det 2003. 42 procent använde sig fortfarande av en extern revisor. 

Undersökningen visade att det bland dessa företag fanns skillnader mellan hur mikroföretag 

och småföretag använde sig av revision. Endast 39 procent av mikroföretagen använde sig av 

revision och 61 procent av mikroföretagens årsredovisningar var därmed inte granskade av en 

revisor. Av småföretagen var det 59 procent som lät sina årsredovisningar kontrolleras och 41 

procent blev inte granskade. 

Viktigt att tänka på är att dåvarande regler endast gällde företag som hade en omsättning på 

max £1 miljon. 

 

Av samtliga företag som använde sig av revision, (även de som inte vid tidpunkten för 

undersökningen kunde tillgodogöra sig undantaget), ansåg 30 procent att de intressenter som 

var mest angelägna om att få del av en granskad årsredovisning var aktieägarna. 27 procent av 

                                                 
66 ”Yttrande över Promemorian Förenklade redovisningsregler m.m.”, Antemar & Rodrigo  
67 ”Revisorer och revision; genomförandet av EG-direktiv m.m.”, Kommittédirektiv, Justitiedepartementet 
68 ”Revisionsplikten i Små Aktieföretag”, Thorsell & Norberg, sida 7 
69 ”Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit”, Collis 
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företagen ansåg att banker och andra finansiärer var de viktigaste mottagarna för en granskad 

årsredovisning. För 21 procent av företagen var det skattemyndigheten. 3 procent ansåg att 

viktiga kunder och leverantörer var den viktigaste mottagaren. 

 

Den främsta anledningen att fortfarande använda sig av revision, 46 procent valde detta 

alternativ, var att företagen helt enkelt ville fortsätta granskningen. 

38 procent av företagen ansåg att det var viktigt med fortsatt revision på grund av att de inte 

ville bryta mot företagets policy.  

29 procent hade valt att lyssna på revisorns uppmaning om att fortsätta med revision, då 

företagen ofta låg nära den övre brytgräns för vilka reglerna gäller. 

23 procent ansåg att lägre kostnader, genom bland annat lägre kostnader för exempelvis 

kreditgivning, var en viktig faktor i att använda sig av revision. 

36 procent av de intervjuade företagen kunde inta använda sig av undantaget med 

revisionsplikt, då de agerade inom en bransch som inte fick tillämpa reglerna. 

En tredjedel av de tillfrågade svarade inte på denna fråga. 

 

Bland de mikro- och småföretag som valde bort revisionen, angavs som den största 

anledningen kostnaderna för revisionen, 25 procent av företagen ansåg det. Viktigt att ta 

hänsyn till är att hela 49 procent av de tillfrågade småföretagen valde att inte svara. 

 

Av de företag som nyligen hade slutat med revision fick 75 procent av företagen reducerade 

kostnader med upp till £1 000, vilket motsvarar SEK13 746.70 3 procent kunde inte göra några 

besparingar och 19 procent av företagen kunde spara över £1000 genom att avstå från 

revision. 

 

I Storbritannien 2003 låg gränsen för företag som var undantagna revision på £1miljon. Collis 

undersökning mätte även attityder hos de företag som skulle påverkas vid höjningen till det 

nya gränsvärdet på £ 4,8 miljoner 2004. Hela 79 procent av dessa företag ansåg att de skulle 

fortsätta att använda sig av en revisor på frivillig basis för att granska sin årsredovisning. 

 

Sammanfattningsvis anser 42 procent av samtliga företag i undersökningen att de kommer att 

fortsätta med revision i framtiden. 56 procent kommer inte att använda sig av revision. 2 

                                                 
70 www.forex.se, omräkningskursen 14 november 2006 
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procent svarade inte. Anledningen till den frivilliga revisionen beror på att företagsledarna 

ansåg att fördelarna med en revisorskontrollerad redovisning överväger kostnaderna för den. 

Hela 70 procent företagen ansåg att revision är en kontroll för företagets intressenter. 14 

procent ansåg att det tillhörde god skötsel av företaget. 16 procent hade övriga anledningar. 

 

Av de företag som inte kommer att använda sig av revision hade 44 procent av företagen som 

orsak att de såg ingen fördel med revision och därmed är den inte nödvändig. 42 procent av 

företagen som inte använde sig av revision gjorde det på grund av att de vill dra in på 

kostnaden. 14 procent hade övriga orsaker.71 

                                                 
71 ”Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit”, Collis 
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4 Empiri 

 
4.1 Undersökning av Svenska företag 

Enkätundersökningen skickades ut under vecka 45 och 46, 2006. Totalt skickades 300 enkäter 

ut till svenska företag utvalda ur Forregs register. 56 av företagen svarade vilket gav en 

svarsfrekvens på 19 procent. Av olika anledningar gick fem av de svarandes enkäter inte att 

använda. Det gav ett bortfall på 9 procent. Bortfallet tillsammans med ett mindre antal 

uteblivna svar på tre frågor i de övriga enkäterna gav endast ett litet totalt bortfall, vilket gör 

att det kan bortses från. 

 

4.1.1 Resultat Sverige 

Figur 4.1 Andel olika företag 
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Andelen mikroföretag bland respondenterna var 58 procent och andelen småföretag 38 

procent. De övriga 4 procentenheterna bestod av svar som inte kunnat behandlas. 
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Figur 4.2 Vad tycker ni om den rådande revisionsplikten? Ska den: 
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Tabellen visar att 34 procent av de tillfrågade anser att revisionsplikten bör avskaffas. 

28 procent tycker att den bör finnas kvar i samma form. Den största delen 38 procent tyckte 

att det bör finnas någon slags kontroll, men att dagens system bör omarbetas. Av 

mikroföretagen anser 38 procent att revisionsplikten borde avskaffas. Hos småföretagen är 

motsvarande siffra 26 procent. Endast 21 procent av mikroföretagen vill behålla 

revisionsplikten som den ser ut idag. Av småföretagen är motsvarande siffra 37 procent. Den 

största delen i båda mikro- och småföretagen vill att revisionen ska finnas kvar men på något 

sätt omarbetad. 

 

Figur 4.3 Tror Ni att ett eventuellt borttagande av revisionsplikten kan medföra några 

problem? 
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52 procent av samtliga företag uppgav att de inte såg något problem med ett borttagande av 

revisionsplikten. 32 procent såg ett eventuellt problem. 16 procent av de tillfrågade hade 

ingen uppfattningen i denna fråga. 

65 procent av mikroföretagen anser att det inte medför några problem med ett avskaffande av 

revisionsplikten, jämfört med 37 procent av småföretagen. 
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Figur 4.4 Vilka tror Ni är Ert företags största intressenter? 
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32 procent 

ansåg att kreditgivarna har störst nytta av företagens årsredovisningar. Därefter följer 

myndigheter med 28 procent och ägarna med 26 procentenheter. 10 procent ansåg att 

företagsledningen har störst nytta av de finansiella rapporterna. Kunder och leverantörer fick 

2 procent av förstarösterna vardera. 

Företagsledningen var emellertid det alternativ som ansågs ha näst störst nytta med 

redovisningen. Efter företagsledningen fick kreditgivarna flest andrahandsröster och därefter 

kom ägarna. 

Hos småföretagen ses kreditgivarna som den med störst intresse jämfört med mikroföretagen 

som ser myndigheter som den största intressenten. 

 

Figur 4.5 Anser ni att nyttan med revision överstiger Ert företags kostnader för den? 
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En majoritet, 58 procent, svarade att nyttan med revision för företaget inte översteg 

kostnaden. 38 procent angav att nyttan översteg kostnaderna. I denna fråga fanns ett bortfall 

på 4 procent. 
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Det finns en skillnad mellan småföretagen och mikroföretagen i denna fråga. Bland 

mikroföretagen finns det en majoritet, 72 procent, som inte tycker att deras kostnader 

överstiger deras nytta. Jämförelsevis tycker endast 37 procent av småföretagen att nyttan med 

revision inte överstiger kostnaderna. 

Om företagen inte anser att nyttan med revision överstiger kostnaderna, kommer de troligtvis 

inte att fortsätta använda revision. 

 

Figur 4.6 Vid ett avskaffande av revisionsplikten, skulle Ni fortsätta att anlita en 

revisor? 
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En majoritet på 54 procent svarade att de skulle fortsätta att anlita en revisor. 42 procent 

skulle inte fortsätta att anlita revisor. 4 procent kunde inte avgöra om en revisor skulle anlitas 

vid ett avskaffande. 

Mikroföretagen är i allmänhet mindre benägna att anlita en revisor om de tvingande reglerna 

försvinner. 52 procent svarade att de troligtvis inte skulle anlita revisor mot småföretagens 37 

procent. Hos småföretagen lät hela 63 procent meddela att de tänker fortsätta att anlita en 

revisor, av mikroföretagen kommer 41 procent att fortsätta anlita en revisor. 
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Figur 4.7 Orsaker till att fortsättningsvis anlita en revisor 
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Viktigt att nämna är att det totala bortfallet på denna fråga var drygt 14 procent. Några 

respondenter svarande inte, medan andra kryssade i flera alternativ. Av de som 

fortsättningsvis ska använda sig av revision anges som största anledning att företagsledningen 

ska få bättre kontroll. En ökad trovärdighet gentemot externa intressenter är den näst största 

anledningen. Som tredje alternativ har respondenterna svarat att kunskapen kring redovisning 

saknas inom företaget, de svarande vill inte ha revisorn som en granskande enhet utan 

behöver revisorns kunskaper för den löpande bokföringen. 

Mikroföretagen har i större omfattning angivit trovärdighet mot kreditgivare och bättre 

kontroll för företagsledningen som de främsta orsakerna. Hos småföretagen har istället den 

största delen angivit att kunskapen om redovisning behövs i företaget för den löpande 

verksamheten. 
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Figur 4.8 Orsaker till varför Ni fortsättningsvis inte kommer att anlita en revisor 
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Flera respondenter valde att kryssa i fler än en anledning på denna fråga. Den största delen, 50 

procent, angav kostnadsskäl som anledning att inte fortsatt anlita en revisor. 33 procent, angav 

att behovet av revision saknades hos företaget. 17 procent angav att de inte tyckte att 

verksamhetens art motiverade till revision. 

Fördelningen mellan mikro och småföretag är jämn men med skillnad i att mikroföretagen i 

större omfattning anger kostnadsskäl till varför revisor inte kommer att anlitas vid ett 

avskaffande av revisionsplikten. 

 

Figur 4.9 Vilken uppgift har företagets revisor? Rangordna 1-3, om flera alternativ 

passar in 
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Hela 84 procent angav att revisorns huvudskaliga uppgift i företaget är en granskande roll. 12 

procent angav att revisorn har en rådgivande roll som huvuduppgift. 
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Hela 46 procent angav att revisorn förutom granskande av redovisningen har en rådgivande 

roll. I denna fråga skiljer det sig inte nämnvärt mellan mikroföretag och småföretag. 

 

Figur 4.10 Hur stor är årskostnaden för företagets revisor per år (i tusentals kronor)? 
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Drygt 38 procent angav att de betalat mellan 11 och 20 tusen kr för arbete som utförs av 

företagets revisor. Kostnadsfördelningen mellan mikro- och småföretag är skev, 

mikroföretagen har som regel mindre kostnader kopplade till företagets revisor. 

De företag som endast använder revisorn för att granska företagets årsredovisning uppgick 

den genomsnittliga kostnaden till 13 tusen kronor. 

 

Figur 4.11 Har Ert företag för närvarande lån från externa finansiärer 
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56 procent av respondenterna har inte lån och 42 procent har lån. Frågan fick ett bortfall på 2 

procent. Drygt 68 procent av småföretagen har externa lån och 32 procent har inte lån. 

Motsvarande siffra för mikroföretagen är 21 procent med lån och 79 procent utan lån. 
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Figur 4.12 Vilken är er befattning i företaget? 
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42 procent av de svarande var ägare till företaget. 4 procent var företagsledare, 16 procent var 

ekonomiansvariga, 36 procent var ägare och företagsledare och 2 procent var något annat. 
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4.2 Analys och Tolkning 

Svenska mikro- och småföretagare är enligt undersökningen inte nöjda med dagens system. 

34 procent av respondenterna vill avskaffa revisionsplikten helt. En lite större del, 38 procent, 

vill omarbeta och förenkla revisionsplikten. 28 procent tycker att revisionsplikten som den ser 

ut idag skall finnas kvar, vilket visar att stödet för någon form av kontroll av redovisningen är 

stort, eftersom det tillsammans är 66 procent av de tillfrågade som är positiva till någon form 

av kontroll. 

Bland företag som förespråkar en omarbetad revisionsplikt beror ställningstagandet i flera fall 

på att reglerna tvingar småföretag att ha två separata konsulter. En för bokföring och 

redovisning och en för revision av den första konsultens jobb. 

 

Mikroföretagen är som regel mer positivt inställda till ett avskaffande av revisionsplikten. Det 

beror troligtvis på att mikroföretagen är mycket små företag med liten omsättning. Kostnaden 

för revisionen påverkar dessa företag mer än större företags. En annan faktor till negativiteten 

hos mikroföretagen till revisionsplikt är att de själva i stor utsträckning inte ser någon nytta 

med revision för deras företag. Bland småföretagen finns det en mer positiv attityd till 

revision, vilken kan beror på att de har lättare att se nyttan med en granskad redovisning. 

 

4.2.1 Analys av intressentmodellen 

Enligt intressentmodellen finns det sju olika intressenter för en granskad årsredovisning. 

Intressentmodellen passar emellertid inte lika bra på mikroföretag som på småföretag. 

Mikroföretag har andra karaktäristika än småföretagen eftersom de har mindre personal och 

omsättning, vilket leder till att de sju intressenterna; ägare, företagsledning, myndigheter, 

kunder, leverantörer, kreditgivare och anställda passar bättre in på småföretag än på ett 

mikroföretag. 

 

Vår undersökning visar att företagsledningen och ägarna ofta är desamma i mikroföretag, 

vilket gör att dessa två kan slås ihop till en intressent. 

Mikroföretag har dessutom inga eller få anställda förutom ägaren. Enligt undersökningen har 

alla de tillfrågade mikroföretagen 1-5 anställda. 

Eftersom vår undersökning visar att endast 21 procent av mikroföretagen hade externa lån blir 

kreditgivare inte heller någon större intressent för mikrobolagen. Vi bedömer att kunder och 
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leverantörer kan klara kontakten med mikroföretag utan att ha en granskad årsredovisning att 

tillgå. 

Det lämnar bara ekobrottsmyndigheten och skattemyndigheten kvar. Dessa två är enligt vår 

mening de som har störst behov av en granskad årsredovisning för mikroföretag, eftersom de 

nuvarande reglerna infördes för att minska ekobrotten i företag. 

 

Intressenterna hos småföretag är fler. Det kan röra sig om större företag med bland annat upp 

till 49 anställda och 50 miljoner i omsättning. Småföretag har i högre utsträckning lån som en 

del i finansieringen av verksamheten och ägare och företagsledning är skilda från varandra. 

Som mikroföretag har myndigheterna stort behov av en granskad årsredovisning. 

 

Vilka tror då mikro- och småföretagen är deras största intressenter och stämmer det överens 

med intressentmodellen? Hos mikroföretagen anser de flesta att myndigheterna har störst 

nytta med årsredovisningen. Hos småföretagen är det kreditgivare som anses ha störst nytta av 

en granskad årsredovisning. Undersökning visar att om ett företag har lån anser företaget att 

kreditgivare har störst nytta av en granskad årsredovisning och har företag inte lån blir svaret 

myndigheter eller ägare. 

 

4.2.2 Jämförelse mellan Storbritannien och Sverige 

Collis undersökning visar att 42 procent av alla företag frivilligt skulle fortsätta med revision 

efter höjningen av gränsvärdena i Storbritannien 2004. 56 procent skulle inte fortsätta med 

revision när gränsvärdena höjdes. 

Av hela urvalet i den svenska undersökningen var det 38 procent som skulle fortsätta med 

revision och 58 procent som inte skulle det. Därmed finns det likheter mellan de svenska 

företagen och de brittiska. 

 

Av de bolagen som är större än £350 000, vilka är likvärdiga med de svenska småföretagen, 

skulle hela 66 procent använda sig av revision. I Sverige skulle 58 procent av småföretagen 

fortsätta med revision. Viktigt att tillägga är att den svenska definitionen av småföretag är 

något snävare och räknar inte in riktigt lika stora bolag som den brittiska definitionen gör. 

 



 37

År 2002 hade 61 procent av mikroföretagen i Storbritannien valt att nyttja undantaget och inte 

låta granska sin redovisning. Jämfört med att 72 procent av de svenska mikroföretagen anser 

sig inte behöva revisor för att granska sin årsredovisning. 

 

I Storbritannien framgick det av den tidigare forskningen att kostnaden för revision var cirka 

£ 1000. I Sverige kunde vi från vår undersökning konstatera att kostnaden för revision i 

Sverige var cirka 13 000 kronor. Det är ungefär samma kostnad, fast något lägre, för 

revisionen i Storbritannien. Viktigt att understryka är att denna uträkning endast bygger på 13 

företag, vilket berodde på att det i frågan inte efterfrågades hur mycket revisionen kostar 

företaget utan vad företagets totala revisorskostnader var. Varför det inte förfrågades hur stora 

revisionskostnader företagen hade var helt enkelt för att det kan vara svårt för respondenterna 

att snabbt ta reda på hur mycket som revisionen står för av de totala revisorskostnaderna. Det 

vill säga om de anlitar revisorn till annat än bara revision, vilket vår undersökning visar att 

många företag gör. 

 

Frågan är då om myndigheternas nytta av revision för mikroföretagen överstiger kostnaden 

och om det kan motivera de kostnaderna, när endast 21 procent av mikroföretagen har lån. 

Det kan ses som en större nytta för samhället att granska småföretags årsredovisningar då de 

har fler intressenter och omsätter större värden än mikroföretagen. På hela stickprovet anser 

företagen att de tre största intressenterna är just ägare, myndigheter och kreditgivare. I 

Storbritannien är det samma tre grupper som är mest angelägna att få granskade 

årsredovisningar. 

 

Även anledningarna till varför företagen väljer att inte fortsätta med användandet av en 

revisor efter ett eventuellt borttagande i Sverige stämmer överens med de brittiska resultaten. 

I både Sverige och Storbritannien angav de som valde att svara på denna fråga kostnadsskäl 

som det avgörande för att sluta med revisor. Däremot är det svårt att tolka varför företag valt 

att fortsätta med revision i Storbritannien. De flesta anger endast att de vill fortsätta med 

revision medan den näst största anledningen är att företagen inte ville bryta mot företagets 

policy. I Sverige var de största anledningarna mer trovärdighet mot intressenter, bättre 

kontroll och insikt för företagsledningen och att företaget, för den löpande verksamheten 

behövde revisorns kunskaper. 
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5 Slutsatser 

 
5.1 Likheter med Storbritannien  

En analys av de två undersökningar som uppsatsen bygger på visar att det finns likheter 

mellan hur de brittiska småföretagen har agerat och de svenska småföretagens åsikter. 

Även om svenska företag har en något mer positivt inställning till revisionsplikt, 66 procent 

anser att någon form av kontroll bör föreligga, visar resultatet av undersökningen i Sverige att 

58 procent skulle använda sig av undantaget om det infördes i Sverige. I Storbritannien 

svarade 56 procent av företagen att de hade använt undantaget från revision. 

 

Med hjälp av intressentmodellen kan man se att de största intressenterna i Storbritannien är 

desamma som de i Sverige, ägare, kreditgivare och myndigheter. 

 

Kostnaderna som svenska företag har är ungefär lika stora som de kostnader företagen hade i 

Storbritannien innan avskaffandet. Mikro- och småföretag i Storbritannien kan nu spara in på 

den kostnaden. 

 

Likheterna med Storbritannien är påtagliga och en utveckling som den i Storbritannien anses 

därför som ett möjligt utfall om Sverige väljer att avskaffa revisionsplikten. 

 

5.2 Skillnader mellan mikro- och småföretag 

En analys av mikroföretagens intressenter genom intressentmodellen visar att det inte går att 

använda intressenterna som huvudargument för fortsatt granskning av mikroföretagens 

årsredovisningar. Det är för få intressenter som har behov av en årsredovisning granskad av 

en revisor för att motivera kostnaderna för revisionsplikten. 

För småföretagen är situationen en annan. Bland småföretagen finns det ett större behov av 

revision. Fler företag har lån, de har fler anställda och större omsättning. Behovet av någon 

form av kontroll blir därför mer aktuell. 

 

Skillnaderna mellan mikro och småföretag är påtagliga. I de flesta frågor har mikroföretagen 

och småföretagen olika åsikter. Det stärker vårt antagande om att det föreligger skillnader i 

reglerna mellan dessa typer av företag. 
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6 Avslutande Diskussion 

 

6.1 Diskussion 

I både den svenska undersökning och undersökningen från Storbritannien finns det en tydlig 

gräns mellan mikro- och småföretag där mikroföretagen är mindre benägna att fortsätta med 

frivillig revision. De är enligt författarnas mening inte konstigt att småföretag över lag är mer 

positiva till revisionsplikt då deras storlek ger upphov till många kontakter med både kunder, 

leverantörer och myndigheter. Att undanta företag i denna storlek från revision kan vara 

riskabelt och ingen seriös företagsledning eller intressentgrupp skulle kunna låta ett företag i 

denna storlek förbli utan granskning. 

 

Det finns vissa resultat från undersökningen som förvånar. Trots att en stor majoritet av 

respondenterna svarade att de inte trodde att några problem kunde uppstå i och med en slopad 

revisionsplikt ville nästan 2/3 fortsätta att ha någon form av kontroll, som den ser ut idag eller 

en omarbetning av dagens modell. Varför vill de ha kvar revisionsplikten, som kostar mycket 

pengar, om det inte innebär några problem vid ett borttagande av den? 

 

Likheten mellan frågan om företagen kan se några problem med en avskaffad revisionsplikt 

och frågan om nyttan överstiger kostnaden för revision, är slående. De som inte såg några 

problem med avskaffad revision tyckte i de flesta fall inte heller att nyttan översteg 

kostnaden. Det stärker vår tro i att de som inte anser nyttan överstiga kostnaden inte heller ser 

några problem med avskaffad revisionsplikt och därför inte kommer att fortsätta med frivillig 

revision. 

 

Frågan om revisorns uppgifter i företaget visade att flera företag inte har den kunskap som 

behövs för den löpande bokföringen och redovisningen. Det blev tydligt att ett totalt 

avskaffande av revisorns granskande uppgifter inte kan vara motiverat, eftersom många av 

dem som inte har en full kunskap om redovisningen kanske skulle företa sig att själva ordna 

årsredovisningen. Många företag nämnde även det som ett problem som kan uppstå vid ett 

avskaffande av revisionsplikten. 

Konsekvensen kan eventuellt leda till att kunder, leverantörer och finansiärer tappar 

förtroendet för småföretagen. 
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Problemet som belysts ovan visar att någon form av kontroll behövs för svenska småföretag. 

Hur skall då denna kontroll se ut? Regelverket som idag används vid revision i Sverige 

innebär att den löpande bokföringen och hopsättandet av årsredovisningens balans- och 

resultaträkningar inte får göras av samma revisor. Vi anser att dessa regler är väl anpassade 

för större företag. Däremot gör den regeln att många småföretagare som redan anlitar en 

revisionsbyrå för den löpande bokföringen och årsredovisningen måste anlita en annan byrå 

för granskningen, vilket innebär en större kostnad för småföretagen, vilket är svår att 

motivera. Om en revisionsbyrå redan sköter den löpande bokföringen och framställandet av 

årsredovisningen borde då inte det räcka? Den kontroll som finns från finansinspektionen och 

FAR av landets auktoriserade och godkända revisorer borde fungera som ett tillräckligt skydd 

för intressenterna. För företag som själva sköter sin bokföring kan det vara svårare att se en 

enkel förbättring av dagens system, då någon form av kontroll ändå önskas. 

 

Vi anser att vissa företag ska slippa revisionsplikt. Frågan är dock hur stora företagen skall få 

vara, innan revisionsplikten skall bli tvingande. Mikroföretagen har med den svenska 

definitionen idag en omsättning på maximalt tre miljoner kronor. Vi tycker vid en samlad 

bedömning att revisionsplikten skulle kunna avskaffas för mikroföretag. Därefter ska en 

noggrann kontroll och övervakning av dessa företag kunna förekomma. Uppstår det inga 

problem ska det ses över om en lättnad eller förenkling av revisionsplikten skulle kunna 

appliceras även på småföretag. Om revisionsplikten helt skall tas bort för småföretag kan det 

behövas någon form av kontroll för att ekobrotten skall kunna hållas nere. Det kan förslagsvis 

göras genom en ökad kontroll från ekobrottsmyndigheten och genom mer kännbara påföljder 

när det bryts mot god redovisningssed och de regler som återfinns i årsredovisningslagen. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

En orsak till att revision är tvingande är på grund av att ekonomisk brottslighet skulle bli 

lättare att bekämpas i framför allt småföretag. Ett intressant område att forska kring är om 

ekobrotten som begås i småföretag ökat vid ett borttagande av den tvingade revisionen. 

Eftersom vi inte kan undersöka det i Sverige ännu kan det undersökas i länder som 

Storbritannien och Danmark. 
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Enligt vår undersökning är myndigheterna en av intressenter som har störst behov av 

mikroföretagens årsredovisningar. Ett förslag på forskning är därmed att studera om 

myndigheternas kontroll av mikroföretagen kan göras på ett mer kostnadseffektivt sätt än 

dagens system. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkäten 

Om Företaget 

 

Vilken är er befattning i företag? 

 

(  ) Ägare  (  ) Ägare/Företagsledare  (  ) Företagsledare 

 

(  ) Ekonomiansvarig  (  ) Övrigt 

 

Vilken är Ert företags huvudsakliga verksamhet? 

 

(  ) Produktion  (  ) Tjänsteföretag  (  ) Handelsföretag  (  )Övrigt 

 

Hur många anställda finns det i Ert företag? 

 

(  ) 1-5  (  ) 6-15  (  ) 16-35  (  ) 36-49  (  ) 50≤ 

 

Hur stor omsättning har Ert företag (i miljoner kronor)? 

 

(  ) 0-3  (  ) 4-15 (  ) 16-30 (  ) 31-45 (  ) 46-65  (  ) 66≤ 

 

Hur stor är Ert företags balansomslutning (i miljoner kronor)? 

 

(  ) 0-2  (  ) 3-10  (  ) 11-20  (  ) 21-33  (  ) 34≤ 

 

Har Ert företag för närvarande lån från externa finansiärer? 

 

(  ) Ja (  ) Nej 
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Om Revision 

 

Hur ofta har Ni kontakt med företagets revisor? Fyll i antal gånger per år. 

 

(  ) 

 

Vilken uppgift har företagets revisor? Rangordna ett till tre om flera alternativ passar 

in, där 1 är den huvudsakliga uppgiften och 3 den minst viktiga. 

 

(  ) Granskande (  ) Rådgivande (  ) Löpande Redovisning ( ) Annan 

 

Hur stor är årskostnaden för företagets revisor per år (i tusentals kronor)? 

 

(  ) 0-5 (  ) 6-10 (  )11-20 (  )21-30 (  ) 31≤ 

 

Anser ni att företagets nytta med revision överstiger företagets kostnad för den? 

 

(  ) Ja  (  ) Nej  

 

Vid ett avskaffande av revisionsplikten, skulle Ni fortsätta att anlita en revisor? 

 

(  ) Troligtvis  (  ) Troligtvis Inte (  ) Vet ej 

 

Om Troligtvis, välj den orsak som bäst stämmer överens med Er anledning för att 

fortsättningsvis anlita revisor: 

 

(  ) Bättre kontroll och insikt i verksamheten för ledningen 

(  ) För mer trovärdighet gentemot externa intressenter 

(  ) För ett bättre skydd mot bedrägerier 

(  ) Kunskapen kring revision och redovisning behöves för företagets löpande verksamhet 

(  ) Annan orsak 

 

Om annan orsak, specificera: 
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Om Troligtvis Inte, välj den orsak som bäst stämmer överens med Er anledning för att 

INTE fortsättningsvis anlita revisor: 

 

(  ) Kostnadsskäl 

(  ) Behovet för revision finns inte, varken inom företaget eller bland intressenter 

(  ) Bristande förtroende för revisorer 

(  ) Verksamhetens art motiverar inte till revision 

(  ) Annan orsak 

 

Om annan orsak, specificera: 

 

   

 

 

Vilka tror Ni har störst nytta av Ert företags årsredovisning? Rangordna de tre främsta 

1-3, där 1 är den med störst nytt och 3 den med lägst. 

 

(  ) Ägare  (  ) Företagsledning  (  ) Anställda  (  ) Kreditgivare 

 

(  ) Leverantörer  (  ) Myndigheter  (  ) Kunder 

 

Tror Ni att ett eventuellt borttagande av revisionsplikten kan medföra några problem? 

 

(  ) Ja (  ) Nej (  ) Vet ej 

 

Om Ja i föregående fråga, vilket skulle enligt dig vara det största problemet? 
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Vad tycker Ni om den rådande revisionsplikten? Ska den: 

 

(  ) Avskaffas (  ) Vara kvar i samma form 

 

(  ) Finnas kvar fast omarbetas 

 

Motivera 

 

 

 

 

 

 

 


