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1 Bakgrund 
 

En debatt råder i dagens företagsvärld om huruvida man ska avskaffa revisionsplikten för små 

aktiebolag eller ej. Idag måste alla aktiebolag låta sin årsredovisning granskas av en revisor. Enligt 

ABL 9 kap 3 § ”Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning”. Revisionsplikten har varit lagstadgad sedan 1983. Ett av 

skälen för införandet var att staten skulle kunna bekämpa ekonomisk brottslighet då man trodde att 

sådan skedde främst hos mindre företag, som hade låg omsättning och ingen revisionsplikt.1 

 

Andra argument för revisionsplikten är exempelvis att trovärdigheten ökar, om en revisor har 

granskat årsredovisningen, när ett företag t.ex. vill ansöka om lån hos banken eller få kredit hos en 

leverantör. Vidare utförs all revision idag enligt samma bestämmelser, det finns en gemensam 

standard som gör att den information som revisionen framställer är välkänd och jämförbar. Vid ett 

slopande skulle den gemensamma standarden vara svårare att upprätthålla då sannolikt fler kommer 

att avstå från revisionen. En sådan utveckling kan medföra högre transaktionskostnader för 

intressenterna, i form av fler kontrollåtgärder för att kunna verifiera informationskvaliteten och för 

det allmänna, t.ex. granskning för att bekämpa brottslighet.2 

 

Regeringen har emellertid gett en utredningsgrupp uppdraget att utreda vad slopandet av 

revisionsplikten kommer att innebära för konsekvenser för företagen och intressenterna. I ett antal 

artiklar och utredningar belyses ett flertal frågeställningar angående slopandet av revisionsplikten.  

Några av argumenten för avskaffandet är att reglerna blir lättare att tillämpa och att kostnaderna för 

administration minskar. Regeringen hoppas kunna sänka de administrativa kostnaderna med 25 % 

till år 2010. 3 En bibehållen revisionsplikt kan på sikt bli en konkurrensnackdel för små svenska 

aktiebolag då de flesta andra EU-länder har slopat eller förändrat sina regler på området4.  

 

 

 

                                                 
1  http://www.alltomrevision.se/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/2007-11-25 
2  FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 34 
3  http://regeringen.se/content/1/c6/08/84/18/2d6312bf.pdf 2007-12-18 
4 FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 34 
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Man har även kommit fram till att det kanske är mer ändamålsenligt att dra gränsen vid antalet 

ägare än vid en viss omsättning. Idag är det företagsledningens ansvar att se till att bolaget sköts på 

ett bra och lagenligt sätt och inte revisorn. Revisorns uppgift är att granska och se om fallet 

verkligen är så, dvs. att bolaget har skött sin redovisning och förvaltning på ett korrekt sätt.5    

 

Carola Lundgren, som är med i FAR SRS och ingår i en arbetsgrupp som tittar på revisorernas roll i 

framtiden, uttalar sig på följande sätt: ”Visst är det önskvärt att underlätta för småföretagarna, men 

att ta bort revisionsplikten är helt fel. Revisorn behövs just för att leda företagaren rätt bland alla 

krångliga lagar och regler. I genomsnitt betalar ett företag 10 000 kronor per år för revision. Det är 

en billig premie för att få en oberoende och riktig ekonomisk information”.6  

 

Det är först och främst intressenterna som är beroende av en godkänd finansiell rapport. Denna 

rapport är en bidragande faktor i deras bedömning när de tittar på företagens ekonomiska situation. 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

Det har diskuterats mycket om vilka konsekvenser ett slopande av revisionsplikten får och vem 

som kommer att få ta den största konsekvensen. De som kan påverkas mest är revisionsbyråerna 

och småföretagen. Revisionsbyråerna påverkas därför att vissa byråer är beroende av intäkterna 

pga. att majoriteten av deras uppdrag innefattar revision från företagen. Av det man har sett i andra 

länder som har slopat revisionsplikten är att tappade revisionsuppdrag har ersatts av andra uppdrag 

som nästintill täcker de förlorade intäkterna.7  

 

Småföretagen har alltid haft revisionen som ett slags underlag för godkänd finansiell information 

vilken de har kunnat hänvisa till när bevis på deras trovärdighet har efterfrågats. De fördelar man 

har kommit fram till är bl.a. att det först och främst minskar kostnaderna för småföretagen och för 

det andra leder till att mer ändamålsenliga redovisningstjänster kommer att utvecklas vilket gynnar 

de företag som arbetar med redovisning. Nackdelarna är att samhället kan påverkas av detta då det 

                                                 
5  ibid sid 38 
6  Piteå-Tidningen, http://www.pitea-tidningen.se/artikel.aspx?artid=65960&cat=1&pageIndex=0&arkiv=False 2007-
12-18 
7 http://www.alltomrevision.se/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/  
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kan bli svårare med skattekontroller och ekobrottsbekämpning samtidigt som det kan bli betydligt 

svårare att få beviljade lån eller krediter hos banker.8 

 

 Sverige är ett av de få länder inom EU som har kvar revisionsplikten. I Danmark ska 

småföretagarna i årsredovisningen varje år bekräfta att det har valt att avstå från revision och de 

ligger inom gränserna för slopad revisionsplikt9. I Holland slipper de små- och medelstora 

företagen vissa rapporteringskrav men myndigheter kan i efterhand kräva bekräftelse eller revision. 

Frivillig revision eller andra sorters bekräftelse kan krävas också för finansiering10. I Tyskland har 

de aldrig haft full revisionsplikt men där anlitar småföretag ofta kvalificerade redovisnings- och 

skattekonsulenter som sköter företagets redovisning11. Vad skulle då småföretagarna i Sverige 

kunna tänka sig för alternativ till revisionsplikten, för att behålla sin trovärdighet, som redan finns i 

andra länder? Vill de utveckla något av de befintliga eller vill de utveckla ett helt nytt alternativ?  

 

Kommer de anlita revisorer för att få sin kvalitetssäkring eller kommer de hitta andra alternativ? 

Kommer redovisningsbyråerna få ett större ansvarsområde pga. avskaffandet? Kommer dessa att 

kunna ge ett slags garanti på att företagets resultat stämmer? 

Kommer företagen att upprätta en gemensam branschpraxis som säger att de redovisningsbyråer, 

som ska kunna ge en kvalitetssäkring, kan utbilda sig till utfärdare av bevis för trovärdighet? 

Kommer företagen då att använda dessa redovisningsbyråer som sina kvalitetssäkrare eller tycker 

de att nyttan av revisionen överstiger kostnaden? Det är många alternativ som kan diskuteras då ett 

företags trovärdighet kan vara en konkurrensfördel när de bedriver sin verksamhet. 

 

1.2 Problemformulering 

Vilka alternativ till revisionsplikten föredrar småföretagen för att kunna upprätthålla 

trovärdigheten?  

 

 

 

 

                                                 
8 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005 sid 5-6 
9 Caroline Aggestam Pontoppidan, Balans Nr 2/2007 
10 FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 9-11 
11 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005 sid 12 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att se vad små aktiebolag föredrar av de alternativ till revisionsplikten 

som skapats i övriga EU-länder. Med tanke på att dessa alternativ kan bli aktuella i Sverige för att 

upprätthålla trovärdigheten. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Då uppsatsen har sin fokus på vad småföretagarna föredrar för alternativ till revisionsplikten, 

kommer uppsatsen att avgränsas till små aktiebolag, då det är dessa som kommer att påverkas av ett 

slopande av revisionsplikten. Ett småaktiebolag har färre än 50 anställda, har mindre än 50 miljoner 

i omsättning och har mindre än 25 miljoner i balansomslutning. Det räcker med att 2 av de 3 

kriterierna är uppfyllda12.   

 

  
 

                                                 
12 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005 sid 10. 
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2 Metod 
 

 

Här beskrivs metoderna som vi kommer att använda oss av för att uppfylla uppsatsens syfte. 

Begreppen validitet och reliabilitet kommer att diskuteras. Tillvägagångssättet kommer vara det 

sista ämnet som vi kommer att behandla i detta kapitel.  

 

 

2.1 Val av undersökningsmetod 
 
Syftet med denna uppsats är att se vad småföretagen föredrar av de alternativ till revisionsplikten 

som redan skapats i övriga EU-länder. Med tanke på att dessa alternativ kan bli aktuella i Sverige 

för att upprätt hålla trovärdigheten. Alternativen i andra EU-länder beskrivs närmare i teoridelen. 

För att kunna ta reda på det användes en kvantitativ metod, det vill säga genomförandet av en 

enkätundersökning riktad till små aktiebolag. Denna metod valdes på grund av att den ger de data 

som behövs för att besvara vårt syfte och frågeställningar genom att få fram data som enkelt kan 

mätas och statistiskt analyseras. Till skillnad från en kvalitativ metod då denna grundar sig på att 

klassificera och få fram meningsinnehållet. Kvalitativ data föreligger ofta i form av kortare och 

eller längre texter som måste bearbetas och tolkas.13 Därför valdes ej kvalitativ metod då denna typ 

av data ej var av intresse för denna uppsats. Kvalitativ data kallas också ”mjuk data” till skillnad 

från kvantitativ data som kallas ”hård data”14.  Kvantitativ data består av operationaliserade 

variabler på ordinal-, intervall- eller kvotskalenivå till exempel15. Vi använde oss av ordinalskala i 

vår enkät eftersom alternativen skulle rangordnas. 

 

                                                 
13 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”, 
Studentlitteratur lund, 2000. sid 207 
14 Johannessen Asbjorn & Tufte Per Arne, ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Liber AB, 2003. sid 69 
15 ibid sid 144-146. 
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2.2 Induktion och deduktion 
 
Ansats som utgår ”från teori till empiri” kallas deduktiv och innebär en avledning från det generella 

till det konkreta, där teorierna testas på insamlad data.16  Uppsatsen kom att utgå från en deduktiv 

ansats då vi utgått från färdiga teorier och applicerat dem på empiri istället för en induktiv ansats 

som utgår från empirin till teori. Utifrån valda teorier formulerades frågor så att uppsatsens syfte 

uppfylldes på bästa möjliga sätt. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 
Här kommer vi att beskriva sätten vi ska använda oss av vid insamling av data. Dessa data kan 

delas in i primär- och sekundär data.  

 
2.3.1 Primär data  
 
Våra data till uppsatsen är svaren från de enkäter vi skickat ut till våra respondenter med e-post. Vi 

använde oss av en standardiserad och strukturerad fråga. Det betyder att varje svarande får exakt 

samma fråga och fasta svarsalternativ17. Frågan som vi ställde till våra respondenter var av typen 

åsikts- och attitydfråga eftersom vi ville veta vad de tog för ställning till vår huvudfråga18. Enkäten 

inleddes med en fråga som hade sex svarsalternativ som skulle rangordnas med en siffra mellan 1 

och 6, med en 1:a som bästa alternativ och med en 6:a som sämsta. Dessutom ställdes en öppen 

fråga i slutet för övriga åsikter. Det beskrivna upplägget med en strukturerad och standardiserad 

fråga valdes för att svaren enkelt skulle kunna sammanställas och analyseras. Vi valde att avstå från 

sak- och tabellariska frågor eftersom denna typ av frågor inte är relevant för uppsatsen då sådana 

frågor fokuserar på hur företagens redovisningsrutiner ser ut i dagsläget. En sakfråga är en fråga 

angående faktiska förhållanden, till exempel vilken typ av företag och hur många anställda. En 

tabellarisk fråga är en fråga där svaret är uppställt i tabeller där den svarande får kryssa i det som 

ingår i svaret.19 

 

 

 

                                                 
16 Johannessen & Tufte, ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, 2003. sid 35. 
17 Trost Jan, ”Enkätboken”, Studentlitteratur 2001, andra upplagan. Sid 55-58. 
18 Trost Jan, ”Enkätboken”, Studentlitteratur 2001, andra upplagan. sid 63-69. 
19 Ibid, sid 63-69 



 
 
 

 7

2.3.2 Sekundär data  
 
Information har till större delen hämtats från Södertörns Högskolas bibliotek och databaser. 

Betydelsefulla informationskällor som kan nämnas är tidningarna ”Nytt från Revisorn” och 

”Balans” samt databasen ”Affärsdata” som har många olika artiklar och tidskrifter. Sökning har 

gjorts på olika sidor på Internet bl.a. i myndigheters och branschorganisationers databaser som t.ex. 

Skatteverket och FAR/SRS. 

2.4 Enkät 
 
Det stora problemet med enkäter är att det blir relativt få respondenter som svarar på dessa, då 

dessa kan tycka att undersökningar via utskick känns opersonliga. Man brukar därför vanligtvis, när 

man gör sådana utskick, skicka enkäterna till ett stort urval av respondenter så att en låg 

svarsfrekvens ändå ger en tillräckliga data för analys. Den lilla andel som svarar kommer troligtvis 

inte att utgöra ett representativt tvärsnitt av undersökningsgruppen. Vissa är mer benägna att svara 

på undersökningar medan andra inte bryr sig. Det som kan antas vara god svarsfrekvens är att ca 

20% svarar.20 

 

Respondenterna som fick ta del av denna enkät var handplockade ur ett företags databas som 

arbetar med redovisningstjänster. Åtkomsten till dessa respondenter erhölls genom en personlig 

kontakt. Utbytet mot denna informationsväxling var att respondenterna och kontakten skulle hållas 

anonyma. Enkäten skickades ut till 84 respondenter och 32st svarade. Varför det just blev 84 

respondenter var för att företaget hade bäst relation med dessa kunder enligt företaget. Det blev en 

väldigt hög svarsfrekvens, ca 38 % av respondenterna svarade på enkäten. Detta kan tyckas vara en 

hög siffra med tanke på vad svarsfrekvensen vanligtvis brukar ligga på. Anledningen till att man 

fick en hög siffra kan vara att just företaget har en väldigt god personlig relation med sina kunder, 

som nämns ovan, och är ett bollplank när det gäller företagets hela miljö, så det kändes naturligt för 

respondenterna att svara på enkäten, då enkäten dessutom skickades ut i företagets namn.  

 

Det var en förutsättning att hela processen skulle hållas anonymt, men det glömdes i det första 

utskicket. Fler respondenter frågade efter detta och ett andra utskick gjordes där man skrev att de 

respondenter som svarade och inte svarade skulle hållas anonyma. 

 

                                                 
20 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”, 2000 
Sid 13-14. 
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När det gäller själva enkäten var det bara en fråga som skulle besvaras och den var vilket alternativ 

skulle föredras att ha istället för revisionsplikten. Frågan hade sex alternativ och där skulle 

respondenten rangordna vilket alternativ företaget skulle vilja ersätta revisionsplikten med. 

Majoriteten av de alternativ som togs med i enkäten var från hur man hade gjort i vissa av EU-

länderna. I t.ex. Tyskland har man ersatt revisorerna med skattekonsulter. Enkäten hade med 

alternativ från Sverige också, som diskuteras mellan branschorganisationerna och som de tror bäst 

kommer att ersätta revisionsplikten. Enkäten var enkelt disponerad, först beskrevs det kort om vilka 

som låg bakom enkäten och syftet med enkäten, dvs. lite bakgrund om själva ämnet så att 

respondenterna kunde sätta sig in i det. Sedan ställdes frågan med de 6 alternativen. Vid varje 

alternativ fanns en ruta där respondenterna kunde fylla i vilket alternativ man föredrog i första 

hand, andra hand och så vidare. Enkäten hade också en spalt där respondenter kunde ge sina egna 

reflektioner. I slutet tackades respondenterna. Enkäten bifogas som bilaga. 
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2.5 Urval 
 
2.5.1 Population och urvalsram 
 

Totalpopulationen för undersökningen är antalet små aktiebolag i Sverige. Syftet med 

undersökningen är att se vad små aktiebolag föredrar av de alternativ till revisionsplikten som 

skapats i övriga EU-länder. Med tanke på att dessa alternativ kan bli aktuella för att upprätthålla 

trovärdigheten i Sverige.  

 

För att kunna nå ut till alla dessa företag, då ett utskick både är kostnads- och tidskrävande, har vi 

valt att avgränsa oss till Stockholmsområdet och mer specifikt till ett företag med 

redovisningstjänsters databas. Enkäten skickades ut till 84 kunder som hämtades från företagets 

databas. Dessa blev undersökningens urvalsram och ska vara representativ för hela populationen21. 

Åtkomsten till dessa respondenter erhölls genom en personlig kontakt. 

 

Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval, dvs. att vi valt ut en handfull kunder som vi nämnt i 

stycket ovan, och tagit kontakt med dessa via e-post. Bekvämlighetsurval används mest då man inte 

har mycket tid på sig att genomföra t ex slumpmässigt urval. Nackdelen med bekvämlighetsurval är 

att man inte kan bedöma hur representativt resultatet och urvalet är för hela den bakomliggande 

populationen.22 

 

2.6 Bortfall 
 
Totalt skickades e-post till 84 respondenter varav 32 svarade, vi fick ett bortfall på 52 respondenter 

dvs. 62 % av enkäterna besvarades inte. Det blir ett externt bortfall på 62 % och inget internt 

bortfall då svaren var korrekt ifyllda. 

 

2.7 Validitet  
 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget, därför skickades enkäten ut till företag 

som klassificeras som små aktiebolag enligt avgränsningen för att få svar på frågeställningen. 

                                                 
21 Johannessen & Tufte, ”Introduktion till Samhällsvetenskaplig Metod”, 2003 sid 133-134. 
22 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000061.htm 2008-01-03 
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Validitet handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle.23 Hur kan man bestämma om fenomenet 

är valid eller inte? I vissa fall handlar det om att använda sunt förnuft medan i andra fall måste man 

genomföra validitetstester.24 Det gäller att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta 

resultat för att på sätt öka validiteten och minska ”falskheten” i studien. Detta ger ett starkt stöd åt 

analysen.25 Frågan i enkäten har utformats från uppsatsens teoridel för att uppfylla uppsatsens syfte.  

Empirin har sammanställts av de svar som inkommit från respondenterna. Det som kunnat påverka 

validiteten var att respondenterna inte hade tillräcklig information om revisionsplikten på förhand. 

Detta kan minska validiteten i studien. 

 

2.8 Reliabilitet 

När man pratar om reliabilitet vill man veta om forskningens data är tillförlitlig. Reliabiliteten rör 

undersökningens data, vilka data som används, insamlingssätten och hur de bearbetas. För 

undersökningen hade valts en kvantitativ metod, där respondenterna kontaktades via e-post och 

ombads besvara en standardiserad och strukturerad fråga. Reliabiliteten kan ifrågasättas då just 

sättet, enkäter som skickats ut med e-post, gör det svårare att kontrollera svarens sanningshalt26. 

Det finns olika sätt att mäta reliabiliteten. Ett sätt är att upprepa samma undersökning på samma 

grupp med ca 2 – 3 veckors mellanrum. Om resultaten blir densamma tyder detta på hög reliabilitet, 

detta kallas ”test-retest-reliabilitet”. Ett annat sätt är att flera forskare undersöker samma fenomen. 

Om dessa forskare kommer fram till samma resultat är det ett uttryck för hög reliabilitet, detta 

kallas ”inter-rater-reliabilitet”.27 

 

Reliabiliteten för vår undersökning, då en kvantitativ metod valts samt användningen av en 

standardiserad och strukturerad fråga i enkät till respondenterna, kan anses vara relativt god. Detta 

för att det är enklare att utföra exakt samma frågeställningar i en senare undersökning och att 

svaren kan registreras under liknande förutsättningar. En kvalitativ metod med intervjuer gör det 

svårare pga. att intervjuer är svåra att göra exakt likadana.28 Därför har vi valt att inte använda oss 

                                                 
23 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 2008-01-03 
24 Johannessen & Tufte , ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, 2003. sid 47. 
25 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inomsamhällsvetenskaperna”,  2000, 
sid 103. 
26 Ibid, sid 128. 
27 Johannessen & Tufte,  ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”, Liber AB, 2003.  sid 29. 
28 Denscombe Martyn, ”Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inomsamhällsvetenskaperna”, 
Studentlitteratur lund, 2000 sid 127. 
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av en kvalitativ ansats. Reliabiliteten kan också ifrågasättas då vårt urval inte kan anses vara 

representativt för totalpopulationen. 

2.9 Metodkritik 
 
Användandet av en kvantitativ metod gör att data som insamlats inte har det djup som en kvalitativ 

metod skulle ha gett. För att motverka detta skulle det kunnat vara fler frågor i formuläret. Enkäten 

skickades ut med e-post vilket gjorde att det blev ett relativt stort bortfall som gör att de data som 

erhållits kanske inte är tillräcklig representativt för den totala populationen av små aktiebolag. 

Frågan är också om den kunddatabas som använts, hur väl den representerar populationen då ett 

bekvämlighetsurval har gjorts från denna.  
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3 Teori 
 

 

Här kommer vi att behandla de förutsättningar som råder angående lagar, principer, standarder 

och praxis gällande revisionsplikten. Därefter kommer teorier som beskriver kontroll och 

beroendeförhållande mellan småföretagarna och dess intressenter, som är viktiga för 

trovärdigheten, att presenteras. 

 

 

3.1 Teoretisk referensram 
 
Nedan kommer vi att presentera de teorier vi kommer att använda oss av i vår uppsats. Vi kommer 

först att presentera innebörden av revision. Vad säger lagen och när blev det obligatoriskt att alla 

aktiebolag skulle ha revisionsplikt? Denna teori tar upp kontroll och granskning och förklarar hur 

man går tillväga när man försöker uppfylla dessa kriterier. Sedan har vi tagit med 

intressentmodellen. Vilka intressenter omfattar denna modell och vad de har för förhållande med 

företagen. Varför måste finansiell information vara verifierad av en godkänd granskare? Den sista 

teorin vi har använt oss av är agentteorin. Den förklarar förhållandet mellan aktieägarna och 

företagets ledning men går att tillämpa på andra relationer också. Den behandlar risk och vad man 

vidtar för åtgärder för att minimera dessa risker. Vi har valt dessa teorier då vi tycker att de bäst 

belyser ett företags miljö. De behandlar både ett företags externa och interna miljö och det finns en 

röd tråd mellan dessa teorier och vårt syfte. 

 

3.2 Revision 
 
Själva ordet revision kommer från ordet revidere, ett latinskt ord som betyder se tillbaka.29  

Enligt FAR innebär revision att: ” kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning och 

förvaltning”. Ägarna i aktiebolaget ansvarar endast för det insatta kapitalet, ledningen ansvarar för 

att bolaget sköts på ett bra och lagenligt sätt och revisorns uppgift är att kritiskt granska och 

kontrollera att bolagets redovisning och förvaltning har hanterats på ett korrekt sätt. 

                                                 
29 Krister Moberg, ”Bolagsrevisorn” 3: e upplagan, Nordstedts juridik, 2006, sid 33. 
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Företagets intressenter måste kunna tro att informationen som lämnas av företaget är trovärdig. Det 

är ett av skälen till varför det finns revision, informationen blir helt enkelt mer trovärdig. Utan 

revision skulle intressenterna med stor sannolikhet ha svårare att lita på den ekonomiska 

informationen som ett företag lämnar. Dessa får då med egna medel ta reda på om informationen är 

trovärdig eller ej.30 

 

RS är en förkortning för revisionsstandard och är revisionsrekommendationer som är översatta till 

svenska. De är översatta från IFAC (International Federation of Accountants).  

Med god revisionssed menas att revision bygger på först och främst förtroende. Revision ska även 

omfattas av kompetens, oberoende och tystnadsplikt för att man ska kunna lita på revisorn. 31 

 

Revision innebär att en oberoende revisor granskar ett företags årsredovisning, förvaltning och 

bokföring från föregående år.32  

 

3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som 

god revisionssed kräver. Aktiebolagslag (2005:551) - revision (9 kap 3 § första stycket) 

 

Denna kontroll ska leda till slutsatser som publiceras i form av uttalanden.33  Dessa uttalanden 

kallas revisionsberättelse.  

 

29 § Revisionsberättelsens inledning skall innehålla uppgift om 

1. bolagets firma och organisationsnummer, 

2. vilken räkenskapsperiod som revisionsberättelsen avser, samt 

3. vilket eller vilka normsystem för redovisning som bolaget har tillämpat. 

   Revisionsberättelsen skall vara undertecknad av revisorn och innehålla uppgift om vilken dag 

revisionen avslutades. Aktiebolagslag (2005:551) - revision (9 kap 29 §) 

 

                                                 
30 FAR förlag 2001 sid 7 
31 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,38330&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-11-13 
32 www.farsrs.se, http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-10-19  
33 www.farsrs.se, http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58371&_dad=portal&_schema=PORTAL 2007-10-19  
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1983 kom kravet på att alla aktiebolag skulle ha en så kallad kvalificerad revision med andra ord 

revisionsplikt. Den kvalificerade revisionen skulle göras av en kvalificerad revisor som var 

antingen en auktoriserad eller godkänd revisor.34 För att bli godkänd revisor behövs 180 poäng 

akademisk utbildning (ekonomie kandidatexamen) därefter 3 års kvalificerad praktik och 

revisorsexamen hos Revisorsnämnden. För att bli auktoriserad revisor behövs 240 poäng 

akademisk utbildning (ekonomie magisterexamen eller en utvidgad ekonomie kandidatexamen), 

fem års kvalificerad praktik och högre revisorsexamen hos revisorsnämnden.35  

                                                 
34 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005 sid 15. 
35 http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,58346&_dad=portal&_schema=PORTAL 2008-01-09 



 
 
 

 15

3.3 Intressentmodellen 

 

Intressentmodellen beskriver vilka som är beroende av ett företags verksamhet och på grund av 

detta förhållande också synen på hur inflytande utövas. 36  De som har ett inflytande på ett företags 

verksamhet kallas intressenter. Intressenterna och företaget brukar ha ett ömsesidigt 

beroendeförhållande med varandra, företaget ses som beroende av intressenterna och intressenterna 

beroende av företaget. 37 Det intressenterna vill veta varierar från intressent till intressent. 

Företagets årsredovisning är en viktig källa till information där intressenterna kan bedöma 

företagets ekonomiska status. De olika intressenterna till företaget är bland annat investerare, 

leverantörer och andra kreditgivare, kunder, stat och kommun, långivare, anställda, arbetsgivar- och 

arbetarorganisationer och konkurrenter.38   

 

De olika intressenternas intressen och bidrag är enligt böckerna den nya affärsredovisningen och 

den nya ekonomistyrningen: 

 

Aktieägare/investerare bidrar med kapital. De är intresserade av om de får avkastning på investerat 

kapital eller om de till exempel ska köpa, sälja eller behålla aktier i företaget.  

 

Leverantörer förser företaget med varor, tjänster, och service. De är intresserade av att de kommer 

att få betalt för sina varor samt vilket betalningssätt de kan acceptera från företaget, kontant eller 

kredit.  

 

Kunder som ger företaget dess inkomst är beroende av företagets varor, tjänster, service och 

kvalitet. De är intresserade om företaget kommer att fortsätta bedriva verksamhet och om det är 

säkert att betala i förskott. 

 

Stat och kommun är intresserade eftersom företaget är en del av samhällsekonomin. Företagets 

ekonomi har stor betydelse för den näringspolitik som fastställs av regering och riksdag.39 

                                                 
36 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212743 2007-10-20 
37 Ask Christian, Johansson Christer, Kullven Håkan, Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, andra upplagan, 
2002, sid 42 
38 Thomasson Jan, Arvidsson Per, Lindquist Hans, Larsson Olov & Rohlin Lennart, Den nya affärsredovisningen Liber 
Ekonomi, 15: e upplagan 2004. sid 16 
39 ibid. sid 16 
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Långivare som bidrar med kapital till företaget är beroende av att företaget kan betala räntor och 

amorteringar. 

 

Anställda på företaget är beroende av deras arbete kommer att finnas kvar och att de får lön, 

personlig utveckling, medbestämmande och trygghet. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Egen modell av intressentmodellen. 

 

3.4 Agentteorin 
 

Huvudaktörerna i denna teori kallas principaler och agenter. Principaler är uppdragsgivarna 

(aktieägare) och agenterna är uppdragstagarna (företagets ledning). Agenterna handlar i 

principalernas intresse då dessa saknar vana och expertis för att kunna sköta företaget.40   

Agentteorin beskriver en organisations styrningsproblem utifrån investerarnas, ägarnas och 

utomstående intressenters synvinkel. Agentproblemet handlar om risken för att agenter tjänar sina 

egna intressen snarare än principalernas. Denna teori skall på olika sätt kontrollera agenternas 

egennytta för att säkerställa att principalernas intressen skyddas.41 Agentteorin löser problemet 

genom att se till att agenternas egenintressen hamnar i linje med principalernas intressen. Ett sätt att 

binda agenterna till att fullfölja principalernas intressen är att kontraktera dem. Detta upprätthålls 

                                                 
40 Schroeder, R. G., Clark, M. W. & Cathey, J. M. Financial AccountingTheory and Analysis - Text Readings and Cas-
es, Wiley, 8:e upplagan. Sid 114. 
41 Hatch Mary Jo, Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 2002, Sid 366. 

Långivare Leverantörer Stat och 
kommun 

Företaget 
 

Anställda Aktieägare och 
investerare 

Kunder 
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via ett överenskommet pris. Eftersom principalerna inte alltid kan vara närvarande så är det inte 

alltid garanterat att agenterna utför sina uppgifter enligt kontraktet.  

 

För att få reda på om agenterna verkligen fullföljer kontraktet är principalerna beroende av 

information. Det finns två olika typer av information, fullständig och ofullständig. Fullständig 

information innebär att principalerna vet om agenterna uppfyller kraven i kontraktet. Detta kräver 

direkt observation av principalerna vilket tar upp mycket tid av dem, tid som de kunde lika gärna 

använda till annat. Ofullständig information är således att agenterna kan bryta mot sitt kontrakt utan 

att bli upptäckta lika gärna som de kan bli upptäckta.  

 

Att kontrollera så att agenterna fullföljer sitt uppdrag medför kostnader för principalerna, kostnader 

i form av övervakning och förlust genom att principalen själv kunde ha utfört det som agenten 

utfört.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.plan.se/tidningen/Agentteori.pdf 

 

3.4.1 Kritik mot Agentteorin 
 
Ett problem i en relation som den mellan principalen och agenten är att deras mål kan stå i konflikt. 

Ett annat som vi redan nämnt är att det är svårt/dyrt för principalen att observera vad agenten 

egentligen gör - lägger agenten verkligen ned den tid, kompetens och kapacitet som utlovats?  

Lösningar på dessa kan vara att investera i informationssystem eller utveckla resultatorienterade 

kontrakt. 43   

                                                 
42 Hatch Mary Jo, 2002, sid 366-368. 
43 http://www.plan.se/tidningen/Agentteori.pdf 
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3.5 Alternativ till revisionsplikt i andra länder 
 

I England och Wales kan småföretag anlita en skatterådgivare, eller bara välja att göra en 

sammanställning av räkenskaper utan eller tillsammans med frivillig revision eller bara ha frivillig 

revision.44  

 

I Skottland utför en revisororganisation bara uppdrag som kontroll av räkenskaper som är 

sammankopplade med företag som inte har revisionsplikt.45 

 

Holland skiljer på stora, medelstora och små företag. De små och medelstora företagen slipper vissa 

rapporteringskrav men myndigheter kan i efterhand kräva bekräftelse eller revision. Frivillig 

revision eller andra sorters bekräftelse kan krävas också för finansiering.46  

 

I Tyskland har de aldrig haft fullrevisionsplikt men små företag anlitar ofta frivilligt kvalificerade 

redovisnings- och skattekonsulenter som sköter ett företags ekonomiredovisning.47  Samma 

revisionsstandard gäller för både frivillig och lagreglerad revision.48 Istället för frivillig revision 

kan ett avtal slutas om granskning med begränsad säkerhet med den som begär bekräftelse.49 I 

Tyskland har man drygt 76 000 rådgivare som livnär sig på detta. Tyskland har Europas mest 

krångliga skattesystem, därav kanske denna höga siffra av skatterådgivare. En kompentent 

skatterådgivare känner till de flesta kryphålen.50 

 
I Danmark ska småföretagarna varje år bekräfta att de har valt att avstå från revision genom att 

kryssa i en ruta i deklarationen och om de ligger inom gränserna för slopad revisionsplikt.51 Det vill 

säga att de klarar två av tre kriterier. Kriterierna är att antal anställda ska vara under 12 personer, 

balansomslutning under 200 000 euro och omsättning under 400 000 euro.52 

 

 

 
                                                 
44 FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 9-11 
45 ibid sid 9-11  
46 ibid sid 9-11 
47 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, 2005 sid 12 
48 FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 9-11 
49 ibid sid 9-11 
50 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_415869.svd 
51 Caroline Aggestam Pontoppidan, Balans Nr 2/2007 
52 FARSRS ”Den samhällsekonomiska nyttan av revision” september 2007 sid 9-11 
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4 Empiri 
 
 

Här kommer den empiri som vi har samlat in att redovisas i tabeller och diagram. 

Totalt skickades e-post till 84 respondenter varav 32 svarade, vi fick alltså ett bortfall på 52 

respondenter dvs. 62 % av enkäterna besvarades inte. 

 

 

 

Frågan för undersökningen var vilket alternativ man skulle föredra att ha istället för 

revisionsplikten för att kunna behålla trovärdigheten. Vi hade gett några alternativ som 

respondenterna skulle ta ställning till genom att rangordna, 1 anger det första alternativet och 6 det 

sista alternativet. Vi hade även en öppen fråga där den svarande fritt kunde ge sina egna synpunkter 

på vad de tyckte om ämnet. De alternativ som vi hade tagit med i enkäten hade vi tagit från andra 

EU-länders alternativa metoder istället för revisionsplikt, dvs. hur man hade gjort i andra länder där 

man slopat revisionsplikten men också vad branschorganisationerna i Sverige diskuterat. 

Nedan kommer vi att presentera hur respondenterna har svarat. 

 

De alternativ vi tog med i enkäten är följande: 

 

1. Ska man införa fler kontroller/granskningar av Skatteverket? Detta innebär kostnader i 

form av skattemedel 

 

2. Ska man införa en ruta i deklarationen där man vid årets slut kan kryssa i om man har 
revisor eller inte? Denna metod använder man sig av i Danmark. En okryssad ruta 
medför granskningar 

 

3. Ska årsredovisningarna kunna ”R-märkas” där R står för revision och att detta skall 

synas så att även intressenterna skall kunna ta del av detta? 

 

4. Ska revisionsbyråerna få jobba efter skräddarsydda intyg? 
 

5. Ska man använda sig av en skatterådgivare för att upprätta årsredovisningar och 
deklarationer? 
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6. Ska man ge redovisningsbyråer större frihet, dvs. om ska man ge dem tillgång till den 

kvalitetssäkring som behövs för årsredovisningar? 

 

4.1 Enkätsammanställning 
 

För att kunna hantera de olika svarsalternativens totala inbördes ordning har vi valt att vikta varje 

svarsalternativ utifrån antalet röster på respektive alternativs platssiffra. 

 

Enkätresultatet sammanställdes genom att respektive alternativs olika rangordningssiffror 

multiplicerades med poäng mellan 1-6 där rangordningen 1 är bäst och ger 6 poäng. Till exempel 

rangordningen 4 ger 3 gånger angivet svar på rangordningen. Det alternativ med högst totalsumma 

utgör det bäst rangordnade alternativet. 

  

Rangordning  

1:a = 6 poäng 

2:a = 5 poäng  

3:a = 4 poäng 

4:a = 3 poäng 

5:a = 2 poäng 

6:a = 1 poäng 
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Svaren som vi fick från respondenterna är sammanställda i tabeller nedan. 

 

Alternativ 1: Ska man införa fler kontroller/granskningar av Skatteverket? Detta innebär 

kostnader i form av skattemedel 

 

Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng. 

1   

2   

3   

4   

5 5st  10 

6 27st  27 

 

Ovan ser man att majoriteten, 27st, av de svarande föredrar detta alternativ på en 6: e plats. 5st 

föredrar detta alternativ på 5:e plats.  

 

Alternativ 2: Ska man införa en ruta i deklarationen där man vid årets slut kan kryssa i om man 

har revisor eller inte? Denna metod använder man sig av i Danmark. En okryssad ruta medför 

granskningar 

 

Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng. 

1 2st 12 

2 18st 90 

3 7st 27 

4 5st 15 

5   

6   

 

Ovan ser man att 18 respondenter föredrar detta alternativ på 2:a plats, 7st väljer att ha detta 

alternativ på 3:e plats, 5st på 4:e plats och slutligen 2st på 1:a plats. 
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Alternativ 3: Ska årsredovisningarna kunna ”R-märkas” där R står för revision och att detta skall 

synas så att även intressenterna skall kunna ta del av detta? 

 

Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng. 

1 11st 66 

2 11st 55 

3 3st 12 

4 2st 6 

5 4st 8 

6 1st 1 

 

Ovan ser man att 11 respondenter föredrar detta alternativ som 1:a och 2:a plats, 4st på 5:e plats, 3st 

på 3:e plats, 2st på 4:e plats och 1st på 6:e plats. 

 
Alternativ 4: Ska revisionsbyråerna få jobba efter skräddarsydda intyg? 

 

Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng. 

1 6st 36 

2   

3 8st 32 

4   

5 18st 36 

6   

 

Ovan ser man att 18 respondenter föredrar detta alternativ som 5:e plats, 8st på 3:e plats och 6st på 

1:a plats. 
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Alternativ 5: Ska man använda sig av en skatterådgivare för att upprätta årsredovisningar och 

deklarationer? 

 
Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng 

1   

2   

3 1st 4 

4 22st 66 

5 5st 10 

6 4st 4 

 

Ovan ser man att 22 respondenter föredrar detta alternativ som 4:e plats, 5st på 5:e plats, 4st på 6:e 

plats och 1st på 3:e plats. 

 
 

Alternativ 6: Ska man ge redovisningsbyråer större frihet, dvs. om ska man ge dem tillgång till den 

kvalitetssäkring som behövs för årsredovisningar? 

 

Ranking Antal 

svar. 

Antal 

poäng 

1 13st 78 

2 3st 15 

3 13st 52 

4 3st 9 

5   

6   

 

Ovan ser man att 13 respondenter föredrar detta alternativ som 1:a och 3:e plats och 3 respondenter 

på 2:a och 4:e plats.



 
 
 

 24

5 Analys 
 
 

Syftet med studien var att se vad småaktiebolag föredrar av de alternativ till revisionsplikten som 

skapats i övriga EU-länder. Med tanke på att dessa alternativ kan bli aktuella i Sverige för att 

upprätthålla trovärdigheten. Här nedan redogörs de samband och mönster som kunnat tydas i 

empirin utifrån vår frågeställning och våra teorier.  

 

 

Dessa alternativ föredrar respondenterna, dvs. vilket alternativ dom tycker ska ersätta 

revisionsplikten.  

Tabellen visar de alternativ som har fått högst totalsumma, enligt enkätsammanställningen ovan, 

från vänster till höger. Den som har högst totalsumma har flest föredragit. 

 
1:a Alternativ 6: Ska man ge redovisningsbyråer större frihet, dvs. ska man ge dem tillgång till 

den kvalitetssäkring som behövs för årsredovisningar?  

 

Flest valde detta alternativ, alltså föredrar respondenterna att detta alternativ skall ersätta 

revisionsplikten. Det kan tyckas vara det mest naturliga valet eftersom redovisningsbyråerna har 

nästan daglig kontakt med företagen. Det gör att de känner till företagets ekonomiska situation och 

de kan bäst ge en rättvisande bild av företagets ekonomi. Med detta alternativ blir 

kontrollkostnaderna för företagets principaler mindre då företaget inte behöver anlita en extern 
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kontrollant. Troligtvis skulle bara vissa byråer få möjlighet att kvalitetssäkra årsredovisningar, 

dessa byråer skulle bli godkända av staten.    

 

2:a Alternativ 3: Ska årsredovisningarna kunna ”R-märkas” där R står för revision och att detta 

skall synas så att även intressenterna skall kunna ta del av detta? 

 

Detta alternativ innebär att revisorns roll är kvar som kontrollfunktion enligt agentteorin. Om 

årsredovisningen är ”R-märkt” innebär det att företaget fortfarande använder sig av en revisor. Om 

årsredovisningen däremot inte är ”R-märkt” betyder det att företaget inte har en revisor och kan 

behöva anlita en revisor när behovet finns, vid t ex lån hos bank. En nackdel med att bara anlita en 

revisor när behov för det finns är att företaget kan utsättas för granskningar av skatteverket och 

andra myndigheter.  

Att respondenterna har placerat detta alternativ så högt upp i listan kan betyda att även om 

revisionsplikten slopas så kommer de flesta företagen att behålla revisorn och därmed tycker att 

nyttan av revisionen överstiger kostnaden.  

 

3:a Alternativ 2: Ska man införa en ruta i deklarationen där man vid årets slut kan kryssa i om 

man har revisor eller inte? Denna metod använder man sig av i Danmark. En okryssad ruta medför 

granskningar. 

 

Detta kan tyckas vara ett diffust alternativ pga. att intressenterna inte kan ta del om företaget har 

revisor eller inte, utan det är bara skatteverket som kan se ifall företaget har kvar revisorn. Denna 

rangordning pekar också på att företagen tenderar på att ha revisorerna kvar som kontrollfunktion.  

Som tidigare nämnt kan företaget utsättas för flera granskningar än vanligt ifall de inte har revisor. 

Av de val som hittills har skett kan man tyda att trovärdigheten har en viktig innebörd för företagen 

då de tycker att revisorn är en viktig pusselbit i företaget. Företagen anser att revisorn har en positiv 

effekt på företaget. Företaget verkar föredra långsiktighet då de prioriterar nyttan av revisionen 

istället för kostnaden. Detta gagnar bland annat intressenter såsom kunder och anställda som har ett 

ömsesidigt beroendeförhållande med företagen. 
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4:a Alternativ 4: Ska revisionsbyråerna få jobba efter skräddarsydda intyg? 

 

När det gäller detta alternativ så menas det att revisionsbyråerna skall jobba efter skräddarsydda 

lösningar vad gäller skatterådgivning. Detta alternativ i sig är mer likt alternativ 6 och torde ha 

kommit högre upp i rangordningen men att det kanske är just förhållandet att det mest gagnar staten 

och inte i så stor grad andra intressenter som gör det oattraktivt och därmed hamnat på den plats 

den gjort. Enligt agentteorin skulle detta alternativ minska kontrollkostnaderna och kanske inte 

behöva ytterligare granskningar av principalen, i detta fall skatteverket. För att revisorn kontrollerar 

om agenten har missat i skatteredovisningen. 

 

5:a Alternativ 5: Ska man använda sig av en skatterådgivare för att upprätta årsredovisningar och 

deklarationer? 

 

Här byts bara revisorn ut mot en annan kontrollerande funktion. Skillnaden kan vara att 

skatterådgivare i dagsläget inte har lika hög som revisorn har på grund av att det inte är ett lika känt 

begrepp i Sverige ännu. Införs detta i Sverige kanske opinionen vänder.  

I Tyskland, där detta alternativ kommer ifrån, har man drygt 76 000 rådgivare som livnär sig på 

detta. Tyskland har Europas mest krångliga skattesystem, därav kanske denna höga siffra av 

skatterådgivare. Den kompetenta skatterådgivaren känner troligtvis till de flesta kryphålen i lagen 

som berör detta.53 

 

6:a Alternativ 1: Ska man införa fler kontroller/granskningar av Skatteverket? Detta innebär 

kostnader i form av skattemedel. 

 

Sjätteplatsen tyder på en uppfattning att man inte ser någon förenkling med myndighetskontroll. En 

heltäckande myndighetskontroll skulle medföra stora kostnader som skulle täckas med skattemedel. 

En stickprovmässig kontroll skulle sannolikt bli vad myndigheterna kan ha möjlighet att utföra. För 

att garantera en rättvisande redovisning kan företagen ändå bli tvungna att anlita ytterligare tjänster 

för att tillgodose intressenternas behov. 

 

 

                                                 
53 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_415869.svd 
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6 Slutsats 
 

Här nedan redovisas de slutsatser som kan dras ur undersökningen. Här kommer vi att koppla 

syftet med analysen. Sedan kommer det att föras en diskussion där det kommer vara en kritisk 

synvinkel av den egna uppsatsen för att avsluta med förslag till fortsatta studier. 

 

 

6.1 Slutsats och egna reflektioner 
 
Den främsta slutsatsen som kan dras, av resultatet att döma, är att småföretagen föredrar det 

alternativ där de slipper anlita ytterligare extern hjälp för att utföra granskningen. Det är troligen 

därför man har valt att redovisningsbyrån ska kunna ge en garanti för kvalitetssäkring. Företagen 

har för det mesta en vardaglig kontakt med dessa och en ömsesidig relation har skapats mellan 

dessa två parter. Redovisningsbyrån är troligen bäst insatt i företagets ekonomiska situation och kan 

därför svara för kvalitetssäkringen som en del av redovisningsuppdraget. 

 

En annan slutsats man kan dra av resultatet är att majoriteten av företagen kommer att behålla sina 

revisorer för att inte äventyra trovärdigheten som kan vara en betydande faktor för att fortsätta sitt 

företagande. Revisionsbyråerna tror att ett slopande av revisionsplikten kommer att innebära stora 

kundförluster för dem vad gäller revisionen av företag, men undersökningar från andra EU-länder 

visar att företagen fortsätter anlita revisorer för att de prioriterar säkerhet i första hand. Det har 

också visat sig att revisionsuppdrag ersätts av andra former av tjänster. Vår undersökning har också 

kommit fram till detta då alternativen som omfattar revision är bland de första substituten till 

revisionsplikten.  

 

Att ha staten som granskare för att kvalitetssäkra årsredovisningen väljs som sista alternativ av 

småföretagen. Det verkar som företagen ser ändamålet för denna kontroll endast som en del av 

taxeringen och att den inte alltid kommer till nytta för andra intressenters behov. 

 

Slutligen kan man diskutera ifall redovisningsbyråerna kommer att få en mer ansvarsfull roll i 

samhället eller om revisionsbyråerna kommer att behålla sin status. Slutsatsen är att om 
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alternativen i denna undersökning blir verklighet tyder svaren på att redovisningsbyråerna kommer 

att få en mer central roll men att revisionsbyråerna inte kommer att tappa revisionsuppdrag som 

många befarar, det kommer att bli en fördelning mellan dessa två men till fördel för 

redovisningsbyråerna. 

 

6.2 Avslutande diskussion 
 

Undersökningen vi gjort är en kvantitativ undersökning där vi bara har skrapat på ytan av frågan. 

Då vi bara fick svar från en mindre del av totalpopulationen så är generaliserbarheten i uppsatsen 

begränsad. Antalet respondenter kanske hade varit fler om vi valt att ringa istället för att skicka ut 

enkäten via e-post.  

Vår undersökning visar att bland de alternativ som finns i andra länder och som diskuterats inom 

olika branscher kommer småföretagen att föredra det alternativ som medför relativt små 

förändringar jämfört med dagens situation. Om redovisningsbyråerna, som idag sköter 

småföretagens ekonomi, tilldelas större ansvar verkar det vara den naturliga lösningen till att 

upprätthålla trovärdigheten för småföretagens redovisning. Denna lösning innebär att företagen 

slipper anlita ytterligare resurser. Kostnadsmässigt bör samordningen vara mer ekonomisk än de 

andra alternativen i undersökningen. 

Av de alternativ som fanns väljer småföretagarna hellre revision än att granskas av de statliga 

myndigheterna. Vi tror att om det blir ett slopande av revisionsplikten så kommer de flesta 

företagen att behålla revisorn på ett eller annat sätt då antagligen intressenterna fortfarande kommer 

vilja ha någon slags garanti på att årsredovisningen ger en rättvisande bild av företaget.  

Det hade varit också intressant att göra några intervjuer med några företagare för att gräva djupare i 

frågan. Då uppsatsen haft en begränsad tidsram och intervjuer är en tidskrävande process blev en e-

post enkät det bästa sätt vi kunde använda oss av för att få en indikation om vad företagarna anser.
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Eftersom denna undersökning inriktar sig på vad småföretagen föredrar för alternativ till 

revisionsplikten vore det intressant att veta vad intressenterna har för inställning till de alternativen 

som har varit föreslagna för denna undersökning.  

 

Ämnet kring revisionsplikten är aktuellt just nu och det diskuteras mycket om vilket alternativ som 

är det mest ultimata som kan ersätta revisionen. Redovisningsbyråerna är en prefererad kandidat 

men detta förutsätter naturligtvis att byrån har kvalificerade redovisningskonsulter eller att byrån är 

kvalificerad. Detta leder till hur man ska kvalificera byråer för att dessa ska kunna kvalitetssäkra 

årsredovisningar. Vi har diskuterat kring detta i uppsatsen men fortfarande är ganska mycket diffust 

pga. att ingenting är beslutat än. Var ska man dra gränsen om vilka redovisningsbyråer som får 

kvalitetssäkra årsredovisningar och vilka som inte får göra det? Ska man dra gränsen vid hur 

mycket man omsätter eller vid antalet kunder?  Kommer samarbetet mellan revisorerna och 

redovisningskonsulterna att förbättras?  

 

Vi hoppas att vi med denna uppsats har gett en grund till framtida forskning. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 

Hej! 
Vi är 2 studenter som skriver C-uppsats på Södertörns Högskola. Vi skriver uppsats i ämnet 
redovisning och om revisionsplikten. 
Syftet med denna undersökning är att se vad dagens småföretagare tycker man ska använda sig för 
alternativ om revisionsplikten försvinner. 
Vi har studerat om hur man har gjort i vissa av medlemsländerna i EU och hur 
branschorganisationerna har tänkt sig här i Sverige och tagit med det i vår studie. Er uppgift i denna 
enkät blir att hjälpa oss genom att svara om vad NI tycker ska ersätta en eventuell slopande av 
revisionsplikten. Vi ber Er därför att rangordna påståendena nedan i nummerserien 1-6, där 1 anger 
det första alternativet. 
Tack för att vi får ta en liten stund av Er dyrbara tid! 
 
 
Eventuella alternativ: 
 

• Ska man införa fler kontroller/granskningar av Skatteverket? Detta innebär kostnader i form 
av skattemedel 

 
 

• Ska man införa en ruta i deklarationen där man vid årets slut kan kryssa i om man har 
revisor eller inte? Denna metod använder man sig av i Danmark. En okryssad ruta medför 
granskningar 

 
 

• Ska årsredovisningarna kunna ”R-märkas” där R står för revision och att detta skall synas så 
att även intressenterna skall kunna ta del av detta?   

 
 

• Ska revisionsbyråerna få jobba efter skräddarsydda intyg? 
 

 
• Ska man använda sig av en skatterådgivare för att upprätta årsredovisningar och 

deklarationer? 
 

 
• Ska man ge redovisningsbyråer större frihet, dvs. om ska man ge dem tillgång till den 

kvalitetssäkring som behövs för årsredovisningar? 
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Egna synpunkter! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack för DIN medverkan! 
 
 


