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Titel: Om revisionsplikten ändras eller slopas, vad händer då? – en studie kring hur 
revisionsbolagen och deras klienter, de små bolagen påverkas av en förändring i 
revisionsplikten. 
 
Problembakgrund: Svenskt Näringsliv gav för en tid sedan professorerna Per Thorell 
och Claes Norberg ett uppdrag att undersöka nytta och kostnad med revision i små 
aktiebolag. Slutsatserna kring undersökningen publicerades i en rapport som 
presenterades den 16 mars 2005. Denna rapport ledde till att debatten kring 
revisionsplikten i de små aktiebolagen togs upp på nytt. Många har olika åsikter angående 
detta och i praktiken är frågan inte utredd och det finns ett behov att undersöka ämnet 
vidare. Vår studies huvudproblem är: Hur påverkar en förändring i revisionsplikten 
revisionsbolagen? Vilka konsekvenser får detta för klienterna, de små aktiebolagen? 
 
Syfte: Syftet med vår studie är att undersöka behovet och nyttan med revisionsplikt för 
mindre bolag ur revisorernas perspektiv. Samt att undersöka hur en förändring påverkar 
klienterna, de små aktiebolagen. 
 
Avgränsningar: Vi avser att enbart fokusera oss på hur förändringarna påverkar 
revisorer samt deras klienter. Avgränsningarna blir därför att vi har valt att välja bort hur 
det påverkar resten av marknaden som exempelvis kreditgivare. Ytterliggare en 
avgränsning är att vi enbart har fokuserat oss på en storstad, Stockholm. 
 
Metod: För att genomföra undersökningen tänker vi använda oss av en kvalitativ och 
kvantitativ metod. Insamlingen skall ske genom personliga intervjuer med revisorer samt 
via enkäter med de små aktiebolagen.   
 
Resultat och slutsatser: Den kvantitativa undersökningen visar att en klar majoritet av 
respondenterna är positivt inställda till en förändring av revisionsplikten, dock upplevs ett 
borttagande som negativt, då det kan ge konsekvenser. Som till exempel kan det bli 
svårare att ta nya lån. Den kvalitativa undersökningen visar att de större revisionsbolagen 
inte i alltför stor utsträckning berörs av en förändring då detta endast innebär en 
omfördelning av arbetsuppgifterna, men att de små revisionsbolagen kan få det svårare 
med en sådan omstrukturering. Ett borttagande upplevs mest som negativt för de små 
revisionsbolagen då en ökad konkurrens kan leda till att de inte kan fortsätta sin 
verksamhet som den ser ut idag. Samtliga är överens om att nyttan av de utförda 
revisionstjänsterna överväger kostnaden, trots de stigande priserna. Att en förändring av 
revisionsplikten skulle kunna vara önskvärt men inte ett borttagande.  
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1. INLEDNING 
 

I första avsnittet ges läsaren en inblick i bakgrunden kring revisionsplikt, en 
problemdiskussion kring ämnet förs, samt ett syfte för uppsatsen presenteras. Även 
avgränsningar och en disposition läggs fram.  

 
1.1 Bakgrund 

 
Ett mycket omtalat ämne inom revisionsbranschen är revisionsplikten och dess betydelse. 
Behovet av att granska ett företags redovisning och förvaltning, med andra ord revision 
blev aktuellt när företag började erhålla kapital utanför bolaget. Investerarna hade då 
naturligtvis krav på att en oberoende part skulle granska att kapitalet användes korrekt. 
Första gången detta krävdes enligt svensk lag är i 1895 års lag om aktiebolag.1Kraven 
som existerar idag att varje bolag skall granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor, 
infördes 1983.2 
 
Svensk lag föreskriver idag att alla aktiebolag oavsett storlek har revisionsplikt.3 Detta på 
grund av att man inte är personligt betalningsskyldig i ett aktiebolag. Innehållet är 
ungefär detsamma oavsett storleken på företaget. Revisionen i Sverige är mer omfattande 
än i andra länder då även förvaltningsrevision ingår. Förutom Sverige är det bara Finland 
som har detta av alla länder i Europa. De nordiska länderna skiljer sig även från andra 
länder när det gäller revisionsplikten för mindre bolag. De nordiska länderna har valt att 
inte undanta revisionsplikten för dessa.4 De redan höga kraven på revision har ökat och i 
takt med det även kostnaderna. Redan på 1990-talet började en debatt om 
revisionsplikten, denna ledde dock till fortsatt revisionsplikt även för mindre bolag.5  
 
Efter ett antal redovisningsskandaler har kraven för revisorernas oberoende ökat, vilket 
har fått effekter på förhållandet mellan revisorer och klienter. Detta kan vara ett problem 
för små företag som använder sina revisorers kunskap i andra frågor än revision. För att 
stärka revisorernas oberoende har Sveriges Justitiedepartement i en promemoria 
föreslagit ett totalförbud mot revisorernas redovisningstjänster.6 Detta för att begränsa 
möjligheten för de små bolagen att ta hjälp av sina revisorer samt att om det skulle gå 
igenom, så skulle förutsättningarna gällande revisionsplikten ändras i dessa företag.7 
 
Revisionen har på senare tid förändrats. Från och med den 1 januari 2004 ersattes 
Revisionsprocessen (RP), som angett standarden för den svenska revisionen, med 
Revisionsstandard i Sverige (RS). RS är baserad på det internationella regelverket                                           
International Standards on Auditing (ISA). ISA: s regelverk är inriktad på revision av 

                                                
1 Cassel, F., Den reviderade revisorsrollen, ( Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1996 ) 
2 Sjöström, C., Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, ( Linköping: Linköpings universitet, 
1994:417) 
3 Aktiebolagslagen, kap 10, 1§ 
4 Thorell, P. och C., Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 2005 
5 Strandin, P. ” Revisionsplikt för små företag? ” , Balans, 10 ( 1992 ) 
6 Justitiedepartementets promemoria: Några frågor om revision, 25 juni, 2003 
7 Wennberg, I. ” Dags att avskaffa revisionsplikten för små företag? ” , Balans 2 ( 2004 )  
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stora bolag och annorlunda från svensk standard, enligt ISA är mindre bolag undantagna 
från revision. Detta införande har lett till en ökad revisionsbörda.8 
 
Synen på revisionsplikten ändras runt om i Europa. Flera länder som tidigare haft en 
allmän revisionsplikt har nu slopat eller överväger detta för små aktiebolag. I Danmark 
finns sedan mars 2005 ett förslag om att undanta revisionsplikt för mindre företag och 
liknande förslag arbetas fram i Finland. 9 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

 De förändringar i form av ökade krav som gjorts inom revision har lett till att debatten 
kring revisionsplikt i små bolag åter blivit aktuellt i Sverige. Kostnaderna ökar för 
bolagen till följd av den ökade revisionsbördan. De höjda arvodena som den mer 
omfattande revisionen medför slår hårt mot flertalet små bolag. Om reglerna blir skärpta 
när det gäller vad revisorn får göra minskar nyttan de har för vederbörande. Går 
Justitiedepartementets förslag igenom där de förbjuder att redovisnings och 
revisionstjänster kombineras, kommer de små företagen att behöva anlita ytterliggare ett 
företag för att hjälpa dom med bokslut och årsredovisning och detta skulle inte leda till 
någon förenkling för de små företagen. Synen på revision har förändrats både i Finland 
och i Danmark som tidigare alltid har liknat Sverige. Kanske är det även dags att 
utvärdera den svenska revisionen. 10  

 
Ett vanligt argument för revision är att det förknippas med en viss kvalité och skapar ett 
förtroende för redovisningen. Det kan vara ett bevis för kreditgivare att kapitalet används 
till rätt ändamål.11 
 
Ytterligare ett viktigt argument för revision är att revisorer har anmälningsplikt vilket 
förhindrar vissa brott. Samhället blir därför den stora förloraren vid ett borttagande av 
revisionsplikten.  
 
Den synpunkt som Skatteverket har framfört är att de tror att om revisionsplikten slopas 
så kan detta leda till ökade felaktigheter inom skatteområdet. De menar att revision 
minskar risken för både medvetna och omedvetna fel. Om detta påstående är korrekt är 
nyttan med revision väldigt stor för samhället och frågan är om nyttan överväger de 
ökade kostnaderna revisionen innebär. Till grund ligger kostnad-nytta-principen, där 
tanken är att nyttan av en regel måste överstiga kostnaderna för densamma för att den 
skall vara rättfärdigad.  
 
Mycket av debatten har fokuserats kring kostnaderna men i och med att nyttan nu 
ifrågasätts blir det intressant att undersöka vikten av revision. Hur nyttan uppfattas sett ur 
en revisors perspektiv, men även till viss del ur deras klienters, de som faktiskt är de som 
drabbas/gynnas av en eventuell förändring. Konsekvenserna av en eventuell förändring 
                                                
8 Wennberg, I. “FAR: s generalsekreterare är försiktigt optimistisk”, Balans 2 ( 2004 )  
9 Halling, P. “Debatten går het i Norden”, Balans 3 ( 2005 ) 
10 Thorell och Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag 
11 Lundfors, L. ”Det finns starka skäl att behålla revisionsplikten i alla aktiebolag”, Balans, 5 (1994) 



 7

av revisionsplikten skulle förmodligen innebära att de mindre aktiebolagen inte behöver 
en lika omfattande revision som de har idag. Ett slopande skulle medföra att 
revisionsplikten helt tas bort och ersätts med någon form av intyg istället för att revisorer 
granskar och verifierar att revisionen är korrekt utförd. I studien ämnar vi att undersöka 
problemen kring hur en förändring respektive ett borttagande av revisionsplikten skulle 
påverka revisionsbolagen och deras klienter, de små och medelstora aktiebolagen. 
 
1.3 Syfte 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka vilken nytta revision har ur en revisors perspektiv, men 
även ur klienternas synvinkel. I samband med undersökningen av revisionsplikten 
uppstår frågan vad det finns för alternativ till fullständig revision. Ett bisyfte blir därför 
att undersöka hur revisorer och deras klienter ser på alternativ till dagens revision. 
Tanken är att uppsatsen skall bidra till en uppskattning av nyttan med revisionsplikt i 
mindre bolag. Nyttan skall sedan enligt kostnad-nytta-principen sättas i relation till 
revisionens kostnader, alltså om  revisionsplikten bidrar med större nytta än de kostnader 
den medför.  
 

1.4 Avgränsningar 
 

Revision är ett stort ämne och kan ses från flera olika synvinklar. Vi avser att i detta 
arbete fokusera på hur en eventuell förändring påverkar revisorer och deras klienter. För 
att göra detta möjligt har vi valt att koncentrera oss på ett stort och på ett litet 
revisionsbolag, för att förhoppningsvis få problemet belyst från mer än ett håll. Vi har 
sedan genom dessa bolag tagit kontakt med några av deras klienter som är små aktiebolag 
för att studera vad effekten av en förändring blir för dom. Vi har valt att välja bort hur en 
förändring påverkar resten av marknaden som exempelvis kreditgivare. Ytterliggare en 
begränsning är att vi har valt att studera en storstad, i detta fall Stockholm.  
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1.5 Disposition 
 

Upplägget på vår uppsats kommer att följa en traditionell uppsatsstruktur och kommer att 
se ut på följande sätt. 
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2.METOD 

 
I avsnitt 2 presenteras undersökningsmetoden för uppsatsen, hur 
informationsinsamlingen har gått tillväga, hur urvalet av respondenter har gjorts samt en 
kritisk granskning av metoden.  

 
2.1 Undersökningsmetod 

 
Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är beroende på hur forskaren väljer att 
bearbeta och analysera information.12 Kvantitativa undersökningar utgörs av numeriska 
observationer. Exempel på sådana kan vara experiment, enkäter och frågeformulär. Syftet 
med denna metod är att förklara orsaken till det som undersöks medan kvalitativa 
metoder skall ge en djupare förståelse för problemet, samt att fokusera på variabler som 
inte går att kvantifiera. 
 
Utifrån uppsatsens problemformulering valde vi att använda dels en kvalitativ metod på 
grund utav att det passade bäst för att skapa klarhet i ett oklart problem. Men även att 
använda en kvantitativ metod genom enkäter för att ge en grund åt den kvalitativa 
undersökningen.  
 

2.2 Data och informationsinsamling 
 

Det finns två olika typer av data som kan användas för en studie, primär och 
sekundärdata. Information som forskaren själv samlat in kallas för primärdata, medan 
data som redan existerar kallas för sekundärdata. En fördel med primärdata är att den ger 
exakt den informationen som är relevant för frågan.13 Primärdatainsamlingen var av 
avgörande betydelse för denna uppsats.  
 

2.2.1 Insamling av primärdata 
 

Studiens primärdata samlades in genom intervjuer och enkäter. Enkätundersökningen 
gjordes först för att ha en grund inför intervjuerna och för att ge en djupare bild av det 
studerade problemet. Kvalitativa intervjuer görs genom enkla och raka frågor som lämnas 
relativt öppna för respondenten att besvara, vilket ofta leder till innehållsrika svar.14 Vi 
använde både besöks och telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. I den utsträckning 
vi ur tidsaspekt hade möjlighet, besökte vi personligen respondenterna för intervjuer. 
Anledningen är att fördelarna detta medför i form av direkt kontakt är att man kan 
tydliggöra oklarheter samt läsa av respondentens kroppsspråk och tonfall. När det gäller  
telefonintervjuer finns även här samma fördelar bortsett från att det inte går att  läsa av 

                                                
12 Denscombe, M., Forskningshandboken (Lund: studentlitteratur 2000) 
13 Arbnor, I och Bjerke., B, Företagsekonomisk Metodlära 
14 Patel och Davidsson, Forskningsmetodikens Grunder. 



 10

kroppsspråket. Vi ansåg emellertid att den negativa effekten inte vägde upp de nackdelar 
av vad en större tidsåtgång skulle ha inneburit.  
 
Vi valde att inte spela in intervjuerna då detta kan få respondenterna att känna sig 
obekväma och hämmade. En nackdel med detta kan vara att information går förlorad.15 
Respondenterna vid revisionsbolagen är inte vana att spelas in vilket gjorde att vi valde  
bort detta. Vi ansåg att vi tillsammans kunde få med all relativ information och därmed 
att den negativa effekten inte i någon stor utsträckning påverkade vår undersökning.  
 
Vid utformning av intervjufrågorna är standardisering och strukturering två saker som är 
viktiga. Standardisering är hur mycket ansvar som skall lämnas till den som intervjuar när 
det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Standardiserade frågor används 
främst i sammanhang där jämförelse och generalisering av svar är vad man vill ha och 
strukturering är hur stort ”svarsutrymme” intervjupersonen får, det vill säga om frågorna 
är öppna eller slutna. Att en fråga är öppen innebär att det inte finns några fasta 
svarsalternativ. Våra intervjuer hade en hög grad av standardisering då samma frågor 
ställdes till olika respondenter. Frågorna syftade dock till att få svar på samma 
forskningsfråga utifrån olika revisorers synvinklar. Frågorna som ställdes vid intervjuerna 
var till största del öppna och respondenten kunde fritt uttrycka sina åsikter. I de fall 
respondenten kunde besvara frågan med ”ja” eller ”nej” användes följdfrågor, främst i 
form av ”varför” och ”kan du utveckla det” för att utvidga svaren.  
 
När det gäller enkäterna som först skickades ut var fem av sex frågor slutna, medan den 
sista frågan var öppen för att respondenten i form av det mindre bolaget skulle ha en 
möjlighet till att ge sin synvinkel.  
 

2.2.2 Insamling av material till bakgrund och referensram 
 

Insamlingen av material till det inledande kapitlet och till referensramen har till stor del 
skett med hjälp av olika databaser. Databaser som användes var bland annat Business 
Source Premier, FAR Komplett och Mediearkivet. Sökord som användes var bland andra 
revision, revisionsplikt och revisionsundantag. Genom akademiska artiklar som vi hittade 
på detta sätt fick vi uppslag till nya referenser i form av böcker och studier. 
 

2.3 Urval 
 

Urval kan ske genom sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval. Skillnaden mellan 
urvalssätten är att i icke-sannolikhetsurval går det inte att specificera sannolikheten för att 
ett visst element i populationen kommer att vara en del i urvalet. Sannolikhetsurval 
används när undersökaren vill generalisera resultatet av en undersökning till att gälla för 
en viss population. Denna urvalsmetod ger å ena sidan undersökningen kvalitet och 
säkerhet i resultatet, men är kostnads och tidskrävande.16 Den här urvalsmetoden är 
kvantitativ, vilket inte var vad vi ville ha i detta fall. Vår studie har istället gjorts med ett 

                                                
15 Trost, J., Kvalitativa Intervjuer 
16 Lekvall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut. 
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icke-sannolikhetsurval, som är den metod som vanligtvis används i kvalitativa studier. Ur 
detta perspektiv valdes uppsatsens intervjupersoner ut genom en kombination av ett 
bedömningsurval och ett rekommendationsurval. Ett bedömningsurval görs efter en 
uppskattning av vilka personer och befattningar som är intressanta för studien medan ett 
rekommendationsurval innebär att en person rekommenderar någon annan som        
respondent.17  

 
2.3.1 Urval av respondenter 
 

Vi valde att undersöka två stora revisionsbolag och vände oss därför till två av de största i 
Sverige, Öhrling Price Waterhouse Coopers och Ernst & Young. På Öhrlings blev vi 
hänvisade till kontorschefen Bo Åsell på kontoret på Wennerbergsgatan i Stockholm. Hos 
bolagen blev vi sedan rekommenderade lämpliga revisorer för intervjuerna och fick 
möjlighet att kontakta några av deras klienter i små bolag för enkätundersökningen. Det 
mindre revisionsbolag vi valde att studera heter Allians och drivs av två revisorer. 
 
Vi valde i undersökningen att intervjua personer med olika befattningar och 
arbetsuppgifter. Anledningen till detta är att vi tror att det ger en mer heltäckande bild av 
hur en revisor ser på revisionsplikten och att detta urval ger en bättre bild av vad 
revisorers nytta är än om vi endast valt att intervjua personer på en nivå.  
 
För att säkerställa att rätt personer intervjuades kontaktade vi först de blivande 
respondenterna via telefon för att presentera oss och vårt undersökningsområde. Därefter 
följde vi upp samtalet via e-post, för att på detta sätt ge respondenten möjlighet att i lugn 
och ro ta ställning till om de ville vidarebefordra frågan till en kollega. Sedan 
respondenten bekräftat sin medverkan bokades intervjutider in via telefon eller e-post. 
Totalt genomfördes sju stycken intervjuer varav sex stycken var personliga intervjuer, tre 
stycken på Öhrlings, en på Ernst & Young och två stycken på Allians. Resterande 
intervju var en telefonintervju. När det gäller enkäterna så skickades 148 ut, varav 126 
svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 85 %.   
 

2.4 Studiens Kvalitet 
 

För att undersöka en studies trovärdighet används ofta begreppen validitet och reliabilitet. 
Ett fel gällande detta är tolkningsfel. Dessa fel kan uppstå när ett urval undersöks och 
slutsatser dras för hela populationen. 
 

2.4.1 Generaliserbarhet 
 

Generaliserbarhet kan vara statisk eller analytisk.18 Kvalitativa studier som bygger på 
icke-sannolikhetsurval leder i mindre utsträckning än slumpmässiga urval till 
generaliserbara resultat. Resultaten kan alltså inte generaliseras till att gälla för hela 
populationen. Resultatet från kvalitativa undersökningar kan emellertid användas för att 
                                                
17 Lekvall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut 
18 Lundahl och Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. 
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se mönster och skapa teori. Resultat från kvalitativa undersökningar går att argumentera 
för en generalisering, men det går inte att bevisa något.  
 
För att undvika generalisering på felaktiga grunder drar vi inte slutsatser för alla           
revisionsbolag . Vi uttalar oss också därför bara om hur den undersökta gruppen förhåller 
sig till revisionspliktens nytta i mindre bolag och syftar endast på de undersökta kontoren. 
Dock avser vi att urvalet medför att vi kan uttala oss om åsikter gällande revisionsplikten.  
 

2.4.2 Validitet 
 

Validitet innebär en förmåga att mäta det som avses. Om en studies validitet är hög 
innebär det att verkligheten avbildas på ett korrekt sätt. Det finns två typer av validitet, 
yttre och inre validitet. Yttre validitet är respondentfel och åsyftar intervjusvarens 
överensstämmelse med de omständigheter studien avsåg att undersöka. Låg yttre validitet 
kan bero på att respondenten medvetet ger missvisande svar eller på att de inte har 
kompetens att besvara frågorna. Viss risk finns i vår undersökning att respondenterna är 
påverkade av vad andra runt om dom tycker. Respondenterna hade dock gott om tid på 
sig att sätta sig in i ämnet från det att kontakt togs till det att det var dags för intervjun. 
De hade även tid att kontakta oss vid eventuella oklarheter. Detta tillvägagångssätt vid 
urval hoppas vi har gett undersökningen en högre grad av yttre validitet.  
 
Inre validitet syftar till att med hjälp av mätinstrument, i vårt fall intervjufrågorna, har 
möjlighet att mäta vad som avses. Låg intern validitet kan exempel orsakas av 
felformulerade frågor. För att uppnå hög inre validitet så fick vår handledare godkänna 
frågorna och upplägget på enkäten, samt att ett flertal personer som är väl insatta i ämnet 
fick läsa igenom frågorna och komma med synpunkter innan enkäten skickades ut. Detta 
gjordes även med frågorna för de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna. Vi 
avser att tillvägagångssättet vid utformningen av intervjuerna och enkäten har gjort den 
inre validiteten god. 
 

2.4.3 Reliabilitet 
 

Ytterliggare en förutsättning för god validitet är att reliabiliteten är hög. Med detta menas 
frånvaron av slumpmässiga mätfel. Detta är beroende för undersökningens tillförlitlighet 
och stabilitet. Stabilitet innebär att andra oberoende forskare skulle ha kommit fram till 
samma resultat vid en upprepning av undersökningen och att slumpmässiga variablers 
inflytande på studien är lågt.19  
 
För att öka reliabiliteten användes vid intervjuerna samma frågor. En faktor som skulle 
kunna minska tillförlitligheten av undersökningen är den så kallade ”intervjuareffekten” 
som kan uppstå vid personliga intervjuer, och i viss grad vid telefonintervjuer. Problemet 
är att respondenten kan låta sig påverkas på något sätt av den som intervjuar, eller ger ett 
svar som denne tror att intervjuaren förväntar sig. Vi kan aldrig veta hur respondenterna 
reagerade på vår intervjuteknik, särskilt eftersom vi har så liten erfarenhet av att 

                                                
19 Lekwall och Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut. 
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intervjua, men då vi var medvetna om problemet så försökte vi att undvika att ställa 
ledande frågor.  
 
En annan anledning till låg reliabilitet skulle kunna vara att bearbetningen och                
framställningen av materialet är färgad av författarnas förståelse. För att minska denna 
risk arbetade vi båda två med tolkningen av materialet. Vi har dock valt själva vilka delar 
som skall redovisas, vilket kan medföra en risk att subjektivitet styrde urvalet. 
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3.REFERENSRAM    
 

I avsnitt 3 presenteras revisionens inriktning och omfattning, alternativa 
revisionsomfattningar samt hur de olika partierna ställer sig i frågan om revisionsplikt. 
                                 

                         
3.1 Varför behövs revision? 
 

Revision syftar till att ge trovärdighet åt den information som företaget lämnar. Grunden 
till detta behov har sin förklarning i klassisk informationsteori om asymmetrisk 
information. Asymmetri uppstår när en part vet mer än en annan om kvaliteten på den 
tillgängliga informationen, vilket leder till att osäkerhet skapas.  
 

3.1.2 Revisionens inriktning och omfattning 
 

En revisors granskning av ett bolag skall vara grundlig och följa god revisionssed.20 Som 
vägledning följer de Revisionsstandard i Sverige (RS). Deras arbete övervakas av 
Revisorsnämnden. Att följa god revisionssed innebär att revisorn med utgångspunkt i 
begreppen väsentlighet och risk, skaffar sig tillräckligt med underlag för att göra 
uttalanden. Ett huvudsyfte med granskningen är att undersöka hur väl det lämnade 
siffermaterialet stämmer med företagets verklighet. Om inte en revisor anmärker på något 
område, tolkas det som att avvikelsen ej är väsentlig för en läsare av årsredovisningen. 
Revisorn skall även göra en riskbedömning, vilket skall leda till att väsentliga fel 
upptäcks. Räkenskapsrevision är den granskning som görs för att undersöka om 
bokföringen och årsredovisningen följer lagar och god redovisningssed. Revisorn skall 
här bedöma om resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar visar en 
rättvisande bild av bolagets resultat och ställning. Kontroll skall även göras av 
förvaltningsberättelsen för att granska att den innefattar det som krävs av lag och god 
redovisningssed.  
 
Revision skall enligt 5§ i revisionslagen även granska företagsledningens förvaltning av 
företaget i en förvaltningsrevision. Den skall klargöra om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktör har gjort sig skyldig till någon försummelse som skulle kunna leda 
till ersättningsskyldighet. Eller om de brutit mot bolagsordningen, tillämpliga lagar om 
årsredovisningen eller aktiebolagslagen (ABL).  
 
Den verksamhet en revisor utför skall dokumenteras. Det skall dokumenteras vilka 
granskningsinsatser som utförts, vad dessa omfattar samt hur och när dessa granskningar 
genomförts. Revision skall även dokumentera eventuella iakttagelser som gjorts samt av 
dessa dra en slutsats. Kraven på dokumentation är desamma för stora och små aktiebolag.  
 
 
 
 
                                                
20 Aktiebolagslagen 10 kap, 3 § 
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3.1.3 Revisionsberättelsen21 
 

Målet med revision är revisorns avlämnande av en revisionsberättelse. Denna avlämnas 
till bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader från utgånget 
räkenskapsår. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om:  

• årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 
årsredovisningen. 

• bolagsstämman ska ta ställning till fastställa balans – och resultaträkning.  
• bolagsstämman ska ta ställning till fastställa styrelsens förslag till 

vinstdisposition. 
• uttalanden om styrelse och verkställande direktör skall bevilja ansvarsfrihet 

gentemot bolaget. 
I förekommande fall skall revisionsberättelsen även innehålla: 

• yttranden om styrelse och verkställande direktör upprättat förteckning över vissa 
lån och säkerheter när det förelegat sådan skyldighet. 

• anmärkningar om någon styrelseledamot eller VD företagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
gentemot bolaget. 

• anmärkningar om någon styrelseledamot eller VD på annat sätt handlat i strid mot 
ABL, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

• angivande av att årsredovisningen inte lämnar sådana upplysningar som skall 
lämnas enligt årsredovisningslagen. 

• anmärkningar om fall där företaget inte uppfyllt förpliktelser gällande 
skattebetalningar enligt skattebetalningslagen. 

Tillstyrker revisorn det som beskrivs i de fyra första av ovanstående punkter, samt om 
han inte har något att anmärka på enligt de senare fem, så anses revisionsberättelsen vara 
”ren” enligt standardutformningen. I övriga fall, det vill säga där anmärkning finns, 
betraktas den som oren. De flesta revisionsberättelser är standardutformade för att 
underlätta att se avvikelser. Innan en revisionsberättelse klassas som oren har det 
vanligtvis förts en dialog med företaget där revisorn har påpekat brister och bör meddelat 
styrelsen.  
 

3.1.4 Revisorns tystnads och anmälningsplikt 
 

Revisorn har tystnadsplikt, vilket innebär att uppgifter som framkommit vid 
granskningen vanligtvis inte får lämnas vidare.22 Tystnadsplikten gäller mot bland andra 
kreditgivare, leverantörer, kunder och stat. En revisor har även anmälningsplikt till staten 
gällande vissa saker som iakttagits i samband med revision.23  
 
Enligt ABL är revisorn tvungen att underrätta Skatteverket (SKV) i de fall företag inte 
fullgör sin skyldighet att redovisa och betala in skatter och avgifter. Syftet med denna 
                                                
21 Aktiebolagslagen 9 kap, 7 § samt 10 kap, 5, 27-31 §§ 
22 Aktiebolagslagen, 10 kap, 37§ och Revisionslagen 35§ 
23 Föreningen Auktoriserade Revisorer, FARs revisionsbok 
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rapporteringsskyldighet är att säkerställa att skattesystemet fungerar effektivt.24 Revisorn 
är sedan 1999 även skyldig att anmäla misstanke om brott. Vid misstanke skall företagets 
styrelse informeras, revisorn skall lämna sitt uppdrag samt anmäla det till Bolagsverket. I 
samband med anmälan skall en redogörelse lämnas med misstankar till åklagare. Vilka 
brott revisorn är skyldig att anmäla finns i ABL 10:38. 
 
Anledningen till denna anmälningsplikt är tystnadsplikten, enligt den kunde inte revisorn 
vidareföra till polis och åklagare när misstankar om brott pågick. Från och med år 2005 
har revisorn även skyldighet att rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Detta för att 
förebygga uppkomsten av allvarlig kriminalitet. I de fall en revisor i förtid avsäger sig sitt 
uppdrag skall en skriftlig anmälan inlämnas till Bolagsverket. Revisorn skall även lämna 
en redogörelse för vad som framkommit under den tidsperiod som uppdraget omfattar. 
Bolagsverket skall även skicka en kopia av anmälan om förtida avgång till SKV.25 
 

3.2 Alternativa revisionsomfattningar 
 

Debatten om revisionsplikten har på senare tid krav på förenklade revisionsregler för 
mindre aktiebolag förts fram.26 Enligt pågående diskussioner kring ett nytt bolagsrättsligt 
direktiv om revision, där förslag till en förändring väntas komma vid årsskiftet 
2005/2006. Ett alternativ skulle kunna vara att vända sig till de revisionsnära tjänster som 
finns reglerade i RS, för att se om någon av dessa skulle kunna anpassas och användas för 
en mindre omfattande revision. Tjänsterna skiljer sig åt beträffande omfattning, men även 
gällande grad av bestyrkande i revisorns uttalande. Enligt RS 120 räknas översiktlig 
granskning, granskning enligt särskild överenskommelse samt sammanställning av 
information till näraliggande tjänster. 
 
Målet med översiktlig granskning är att revisorn skall kunna uttala sig om han vid 
granskning funnit något som tyder på att den ekonomiska informationen inte upprättats 
enligt fastställd föreställningsram för ekonomisk rapportering. En översiktlig granskning 
består av en analytisk granskning och av förfrågningar som skall undersöka 
tillförlitligheten i vad en part påstår och vad en annan part skall använda. Sannolikheten 
att en revisor får reda på alla betydelsefulla förhållanden vid en översiktlig granskning är 
mindre än efter en fullständig revision, vilket också innebär att graden av säkerhet i det 
bestyrkande som lämnas är mindre.  
 
Vid en granskning enligt särskild överenskommelse anlitas revisorn för att utföra en 
revisionsliknande inspektion som denne har kommit överens med företaget om och en 
eventuell en tredje part i form av exempelvis en bank Revisorn rapporterar sina faktiska 
iakttagelser och mottagaren får därefter själv dra slutsatser utifrån detta. Rapporten är 
endast avsedd för de parter som kommit överens om granskningen. 
 
Vid sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag anlitas revisorn för 
sin redovisningskunskap och inte sin revisionskunskap, för att samla in, sammanställa 
                                                
24 Aktiebolagslagen 10 kap, 31, 33a§§ 
25 Revisionslagen 23§. 
26 Se t.ex. Sjölund, H., Balans 4 (2005) 
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och klassificera ekonomisk information. Tillvägagångssättet leder inte till att revisorn 
bestyrker något utan användarna av denna information drar istället nytta av revisorns   
medverkan. 27  
 
3.3 Hur de olika partierna ställer sig i frågan om revisionsplikt 
 
Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? 
 
Vänsterpartiet: Anser att revisionsplikten bör behållas även för små och medelstora 
bolag. Det är en nödvändig kontrollmekanism som bör finnas kvar när det gäller 
aktiebolagsformen, oavsett företagets storlek.  
 
Socialdemokraterna: Enkla regler och god service för de små företagen är prioriterat. 
Småföretagen är i behov av enkla och ändamålsenliga regler inte minst ur 
konkurrenssynpunkt. Regeringen har nyligen lagt fram en proposition med förslag till ny 
aktiebolagslag. Denna innehåller en hel del förenklingar för svenska aktiebolag. I 
propositionen föreslås dock att nuvarande bestämmelser om revision i allt väsentligt förs 
över i oförändrad form till den nya aktiebolagslagen.  
 
Flera näraliggande länder har emellertid slopat revisionsplikten och det förväntade nya 
EG-direktivet om revisorer och revision kan förväntas leda till att mera komplexa 
regelsystem växer fram. Den internationella utvecklingen är därmed sådan att det finns 
anledning att ganska snart utvärdera om kravet på fullständig revision i små och 
medelstora företag bör bibehållas.  
 
Miljöpartiet: Har inte diskuterat att ta bort den. Har inte fått synpunkter från företag om 
detta. Om det är en viktig fråga är det något dom skall diskutera.  
 
Kristendemokraterna: Vill undanta små och medelstora företag från den revisionsplikt 
som gäller för större företag.  
 
Folkpartiet: Revisionsplikten är överflödig och kan avskaffas. Revisionsplikten är en 
tung börda för små företag. Huvudsyftet med revision är ju att företagets ägare ska 
granska den verkställande ledningens förvaltning av företaget, bokföring etc. Detta är inte 
relevant för de små företagen där revisionen oftast innebär att ägaren kontrollerar sig 
själv då han eller hon är verksam i företaget.  
 
Moderaterna: Anser att det finns utrymme att luckra upp revisionsplikten för små och 
medelstora aktiebolag och andra företag. Det är viktigt för tillväxten att det bildas nya 
småföretag, därför måste regelverket förenklas.  
 
Centerpartiet: Revisionsplikten i små och medelstora företag skall tas bort.  

 
 

                                                
27 RS 120 Ramverk för standard för revision och näraliggande tjänster. 
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4. EMPIRI, EGEN UNDERSÖKNING 

 
I kapitel 4 presenteras de svar som erhölls från de 148 enkäter som skickats ut samt de 
intervjuer som genomförts. Enkät- och intervju frågorna presenteras i sin helhet i Bilaga 
1.  
 
4.1 Undersökningsfrågor Enkät 
 
Enkäterna skickades ut till små och medelstora aktiebolag, det vill säga de som kommer 
att beröras utav en eventuell förändring. För att få en tydligare helhetsbild vill vi 
undersöka hur både revisorer och företag förhåller sig till problemet. För att kunna 
genomföra enkätundersökningen på ett rättvisande sätt måste vi först och främst klargöra 
hur pass väl insatta företagen är i dessa möjliga förändringar. Vi vill också undersöka om 
de antal år som ett företag har varit verksamt påverkar hur de uppfattar problemet. 
Kommer ett väl etablerat företag att uppfatta en förändring mer negativt än ett nystartat? 
Den viktigaste frågorna vi vill utreda är om företagen i dagsläget anser att nyttan av de 
utförda tjänsterna som revisionsbolagen producerar överväger kostnaderna och om de 
kommer att gynnas av en förändring i revisionsplikten?    
 
4.1.2 Undersökningsfrågor Intervjuer 
 
Vi har medvetet valt att de respondenter som vi intervjuat har olika befattningar och 
erfarenheter, någon i chefsposition, någon godkänd revisor på en stor revisionsbyrå och 
någon revisor på en liten revisionsbyrå. Detta för att belysa ämnet från olika synvinklar. 
Vi har valt att presentera en ur varje grupp som vi fann intressanta. Bo Åsell arbetar som 
auktoriserad revisor och är kontorschef för Öhrlings samt sitter i FAR: s 
revisionskommitté. Bo Åsell har lång erfarenhet av revisionsyrket som han har praktiserat 
sedan 1982 och är också i hög grad insatt i ämnet. Thomas Landström arbetar som 
godkänd revisor på samma företag sedan 17 år tillbaka. Han år godkänd revisor med en 
lång yrkeserfarenhet vilket kommer att ge en annan synvinkel på undersökningen. Johan 
Andersson är egen företagare och har en liten revisionsbyrå vid namn Allians 
tillsammans med en kollega. Han har tidigare erfarenhet från arbetet på en stor 
revisionsbyrå och har varit verksam inom revisionsyrket i 15 år. På grund utav att Johan 
Andersson driver en egen mindre byrå så kommer hans åsikter vara högst relevanta i 
undersökningen.  
 
 
  
 
4.2.1 Resultatredovisning Enkäter 
 
Av de 148 enkäterna som skickades ut erhöll vi 126 svar, vilket motsvarar en svars 
frekvens på 85 %. En klar majoritet av respondenterna har varit verksamma i mer än 10 
år så det är väl etablerade företag som tillfrågats men ändå anser flertalet respondenter att 
de inte är tillräckligt insatta i de möjliga förändringar som kan ske. De ökade kostnaderna 



 19

som är en följd av de högre kraven på en mer omfattande årsredovisning visar sig inte 
överväga nyttan. Flertalet respondenter menar att de höga kostnader som revision medför 
är värt det priset för den nyttan som revisorn utför. 
Respondenterna känner ingen oro inför en eventuell förändring och majoriteten tror att de 
kommer att gynnas så länge förändringen inte innebär att revisionsplikten slopas helt. Ett 
borttagande av revisionsplikten upplevs däremot av respondenterna som att revision 
kommer att bli krångligare då detta troligtvis kommer att medföra en annan typ av 
kvalitetskontroll. Nedan följer cirkeldiagram för att lättast se hur svaren fördelade sig på 
de olika frågorna på enkäten:     
 
Hur pass väl insatt är Ni i en eventuell förändring?ur  
 

8%

20%

22%
31%

19%

1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 
pass väl insatt är Ni i en eventuell förändring? 
Resultaten varierade men en större andel kände att de inte var alltför bra insatta i vad en 
eventuell förändring skulle innebära för deras egen del. Vilket kan uppfattas som konstigt 
att företagare inte är mer pålästa än så när det gäller en sådan här fråga som det faktiskt 
har debatterats länge om i olika branschtidningar som till exempel Balans. Om det är så 
att respondenterna inte läser dessa typer av tidningar eller helt enkelt inte har tid att göra 
det tänker vi låta vara osagt.  

På frågan hur pass väl man ansåg att man var 
insatt kunde man svara från 1 till 5, där 1= Inte 
alls och 5= väldigt bra. Så här blev svaren: 
1= 19 %  
2= 31 % 
3= 22 % 
4= 20 % 
5= 8 % 
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I hur många år har Ert bolag varit verksamt? 
 
 

2%2% 7%

30%

59%

1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa svar tyder på att det är väl etablerade företag som har blivit tillfrågade. De vet vad 
det innebär att vara företagare och kan därför ge en bra bild av hur olika frågor upplevs 
av någon i deras situation.  
 
 
 
 
 
 
 

På frågan hur många år som bolaget 
varit verksamt kunde man svara 
från 1 till 5, där 1= 0-2 år, 2= 3-5 
år, 3= 6-10 år, 4= 11-15 år och 5= 
16 år och längre. Resultatet blev: 
1= 2 % 
2= 2 % 
3= 7 % 
4= 59 % 
5= 30 % 
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Anser Ni att nyttan av de utförda tjänsterna Ert revisionsbolag utför överväger 
kostnaden? 
 
 

2%2%
10%

69%

17%

1
2
3
4
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En väldigt stor majoritet är nöjd med nyttan de anser att de får av de utförda tjänsterna 
deras revisorer utför. Trots de ökade kostnaderna till följd av en mer omfattande 
årsredovisning anser majoriteten fortfarande att det är värt pengarna de betalar. Vilket 
kan uppfattas som häpnadsväckande eftersom i många diskussioner lyfts just denna fråga 
upp som en anledning att slopa revisionsplikten på grund utav att många små och 
medelstora aktiebolag inte tycker att nyttan längre överväger kostnaden. Vi har dock gjort 
en omfattande undersökning och anser att vi har grund för våra svar men vill dock påpeka 
att denna undersökning endast baserar sig på Stockholm.  
 
 
 
 
 

På frågan om nyttan överväger 
kostnaden kunde respondenten svara 
från 1 till 5, där 1= Inte alls till 5= 
Stämmer helt blev resultatet: 
1= 2 % 
2= 2 % 
3= 10 % 
4= 69 % 
5= 17 % 
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Tror Ni att Ert bolag kommer att gynnas av en förändring i revisionsplikten? 

62%

38%

Ja
Nej

 
 
 
 
 
 
 
 
Respondenterna är säkra på att de kommer att gynnas av en förändring om detta nu sker 
på grund utav att de har så högt förtroende för sina revisorer och känner sig säkra över att 
de även i fortsättningen kommer att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Deras oro 
ligger inte i om det kommer att ske en förändring, utan om den kommer att slopas vilket 
skulle leda till att de inte kommer att ha de revisorer de idag har. I alla fall inte på samma 
sätt 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 Resultatredovisning Intervjuer 
 
Resultatet av de personliga intervjuerna visade att respondenterna i stort sätt har samma 
åsikter. Samtliga anser att någon form av lagstadgad årlig revision för aktiebolag är 
motiverad för att ge trygghet mot externa intressenter som till exempel kreditgivare. I 

På frågan om respondenten trodde
att de skulle gynnas av en 
eventuell förändring kunde man 
svara ja eller nej. Resultatet blev:
Ja= 62 % 
Nej= 38 % 
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vissa fall kan en mindre omfattande revision vara befogad. När det kommer till frågan om 
att utforma gränserna för de företag som bör ha en förenklad revision skiljer sig dock 
respondenternas åsikter. Vi antar att skillnaderna grundar sig i respondenternas olika 
bakgrund och befattningar. Små bolag idag beräknas som ett 10:24 bolag vilket innebär 
att de har mindre än tio anställda eller mindre än 24 miljoner i balansomslutning.  
Thomas Landström anser att 10:24 metoden är missvisande men tycker inte heller att det 
finns någon bättre rättvisande modell för att dra gränsen för vilka aktiebolag som ska få 
en förenklad revision. Bo Åsell anser däremot att gränsen bör dras vid mikro bolagen, 
vilket innebär att de bolag som har en omsättning upp till tre miljoner per år.  
 
På frågan om nyttan av de tjänster som revisorn utför var samtliga respondenter helt 
överens. De anser att revisorn skapar trovärdighet till årsredovisningen genom att granska 
och bekräfta den. Nyttan ligger i företagets möjlighet att rapportera på ett tillförlitligt sätt 
och på så sätt göra det lättare för bolaget att göra affärer. Thomas Landström upplever att 
nyttan inte endast återspeglas i detta syfte utan även i form av mervärde på andra sätt. I 
små bolag har revisorn oftast en större rådgivande roll och hjälper till i flera andra frågor 
som kan handla om till exempel nya investeringar, banklån eller juridiska frågor. 
 
En förändring kan innebära att företagen sänker sina kostnader för revision men samtidigt 
så förlorar de den översyn som de tidigare haft. Att slopa revisionen helt medför att 
risken för fel i företagens rapportering ökar. På grund av bristande kunskap kommer 
förmodligen många företag att rapportera fel till bland andra skattverket och banker. 
Detta leder till att externa intressenter får en missvisande bild av företaget. Vissa företag 
kommer att få svårare att ta lån och i och med det som kommer företagandet att minska 
och samhällskostnaderna kommer att öka.  
 
 
För de större revisionsbyråerna kommer en förändring av revisionsplikten innebära 
mindre arbetsuppgifter. Dessa kommer att medföra att de kan lägga mer fokus på 
redovisning och konsult inriktat arbete. Problem som finns kring jäv situationer kommer 
därmed att kunna undvikas. På Öhrlings Price Waterhouse Coopers förmodar dom att 
antal producerade timmar som revisionsbyrån kan debitera kommer att minska till en 
början men stabiliseras efter ett par år. För ett stort företag som Öhrlings Price 
Waterhouse Coopers så kommer inte en förändring eller ett borttagande att påverka 
verksamheten något nämnvärt utan endast omfördelning av arbetsuppgifter kommer att 
ske. För en mindre revisionsbyrå finns inte samma möjligheter till omstrukturering vilket 
i sin tur leder till att ett antal av de mindre revisionsbyråerna kommer att vara tvungna att 
gå ihop med flera små eller en stor byrå för att kunna fortsätta sin verksamhet. 
Konkurrensen kommer till en början att öka till följd av ett annat arbetssätt men sikt 
kommer förmodligen flertalet av de små revisionsbyråerna slås ut.  
 
4.3 Analys, Resultat och Tolkning 
 
Diskussionen kring revisionsplikten har varit igång under en längre tid och har varit 
omfattande i diverse bransch tidningar. Det har dock varit svårt att nå ut med information 
till dom som inte läser branschtidningar regelbundet. Hela 19 % av de tillfrågade 
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respondenterna i enkätundersökningen svarade att de inte är insatta över huvud taget i 
denna fråga, då ska det även läggas fram att en stor majoritet av dessa företag inte är nya 
i branschen utan har varit verksamma i över tio år. Att så många är dåligt insatta i något 
som kan påverka dom kan uppfattas som att de är ointresserade, men sanningen är nog 
snarare att de har fullt förtroende för sina revisorer. Företagen litar på att deras revisorer 
ska lösa de problem som uppstår på bästa möjliga sätt så att de själva inte behöver oroa 
sig över den ekonomiska biten utan kan koncentrera sig på övriga verksamheten. Att så är 
fallet och att de ökade kostnaderna för en mer omfattande revision inte har en så hög 
negativ påverkan för de små bolagen framkommer ur svaren på fråga fyra i enkäten. 
Respondenterna blev tillfrågade om nyttan av de utförda tjänsterna överväger kostnaden 
och en hög procentsats svarade att nyttan övervägde kostnaden. Detta är något som lyfts 
fram i diskussionen kring revisionsplikten, att det är dyrt och företagen inte har råd att 
betala de höga kostnaderna, att just därför bör det bli en förändring. De flesta av 
respondenterna tycker nog att det är mycket pengar de betalar men det är inte den viktiga 
frågan utan det är om det är värt de pengar de betalar, och svaret är tydligt, en majoritet 
tycket att det är det. Ytterliggare ett bevis på att företagen litar på sina revisorer är att 62 
% tror att de skulle gynnas av en förändring i revisionsplikten men med förutsättningen 
att så länge de får behålla den revisorn de har idag så blir det bra oavsett vad som händer. 
Dock så länge det bara handlar om en förändring bör påpekas, majoriteten är negativt 
inställda mot ett borttagande av revisionsplikten. Till stor del grundar sig den negativa 
attityden till vad som då kommer att ersätta revisionsplikten, intyg? Något som upplevs 
som krångligare av många företag.  
 
När det gäller revisorer så är de självklart mer insatta i hur en förändring respektive ett 
borttagande skulle påverka dom. De skiljer sig dock ändå åt lite grann när det gäller hur 
mycket en förändring kommer att påverka dom. De som förmodligen oroar sig mest är de 
som arbetar på ett litet revisionsbolag eftersom de inte har samma möjlighet att 
omfördela sina arbetsuppgifter som de stora bolagen. Men någon större oro för framtiden 
verkar inte finnas där heller, trots att de är medvetna om att deras små revisionsbolag 
kanske inte kommer att kunna fortsätta sin verksamhet vid ett borttagande av 
revisionsplikten. De är fullt övertygade om att vid ett borttagande kommer skatteverket 
vara tvungna att anställa ny kompetent personal som kan granska all ny information de 
får in, och möjligheten är stor att de börjar arbeta där istället.  
 
Att ett borttagande inte är vad revisorerna vill ha är de ense om på grund av de negativa 
effekter detta skulle medföra. Många företag skulle lämna in felaktiga årsredovisningar 
vilket också kan leda till att de får svårt att få nya krediter vilket i sin tur kan leda till att 
vissa företag inte längre kommer att kunna fortsätta att driva sin verksamhet. När en 
revisor granskar och skriver under en redovisning uppfattas detta som en kvalitékontroll 
av många kreditgivare, vilket kan bidra till att ett lån godkännes. När ett företag skall 
drivas så krävs det mycket planering och då tycker många att den ekonomiska biten är 
skönt att slippa oroa sig över när det finns kompetent personal som kan sköta den. Att 
helt slopa en revisionsplikt som vi har idag skulle tvinga företag att sätta sig in i allt vad 
revision innebär och det har de inte varken tid eller lust med och de negativa 
konsekvenserna skulle garanterat bli stora.  
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En förändring av något slag av revisionsplikten, att kanske undanta vissa storlekar av 
företag från en så omfattande revision ligger nog närmare verkligheten och är vad både 
revisorer och företag vill ha. Konsekvenserna skulle inte bli anmärkningsvärda för de 
stora revisionsbolagen annat än att kostnaden för revision kanske skulle minska och antal 
producerade timmar skulle sjunka till en början. Men det skulle snart stabiliseras när man 
lyckats omfördela arbetsuppgifterna. Självklart skulle dessa arbetsuppgifter vända sig 
mer mot konsultation samt att man skulle slippa jävfrågan, vilket innebär att om en 
revisor är påskrivande för ett företag kan han eller hon inte sköta årsredovisningen och 
endast i liten utsträckning hjälpa till i konsultfrågor. Vid en förändring av 
revisionsplikten kommer detta att innebära att en revisor kan vara ansvarig för alla tre 
områdena samtidigt. Även de mindre revisionsbolagen skulle påverkas på ungefär samma 
sätt med undantag att de inte kan anpassa sig lika bra och fort till en förändring i 
arbetsuppgifter. Företagen är troligen de som påverkas minst av en förändring då de 
kommer att ha kvar samma revisor som ekonomisk rådgivare. På nästa sida finns en bild 
som skall tydliggöra hela resonemanget närmare.  
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Vad konsekvenserna skulle bli vid en förändring respektive ett borttagande av 
revisionsplikten: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

REVISIONSPLIKT 

NYTTA: 
• Kvalité 
• Granskning 
• Trovärdighet
• Opartisk 

Granskning 

FÖRÄNDRING BORTTAGANDE 

KONSEKVENSER
: ( Stora Rev.Bolag )
Ändrade 
Arbetsuppgifter 

KONSEKVENSER:  
( Små Aktiebolag) 
+ Får behålla sin revisor

KONSEKVENSER
: ( Små Rev.bolag) 
- Svårt att omfördela 
arbetsuppgifter 

KONSEKVENSER: 
( Små Rev.Bolag ) 
+ Kan få andra jobb 

- Kan bli svårt att 
fortsätta sin 
verksamhet som 
den ser ut idag 

- Mer Konkurrens

KONSEKVENSER: 
( Små Aktiebolag ) 
- Problem med 
trovärdighet och krediter 

KONSEKVENSER
: ( Stora Rev.bolag) 
+ Slipper Jäv 
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5. SLUTSATSER 
 

I avsnitt 5 presenteras de slutsatser som dragits från de resultat som presenterades i 
avsnitt 4. 
 
Uppsatsens första huvudproblem lyder:  
 

- Vilken nytta revision har ur en revisors och en klients synvinkel? 
 
 

Ur vår undersökning har framkommit att den största nyttan av revision i den löpande 
verksamheten för små företag består i att de siffror som beskattningen baseras på är 
kontrollerade. Underlaget blir därför av bättre kvalité än vad det hade varit om en extern 
part inte hade verifierat riktigheten av det. Trovärdigheten gentemot tredjeman ökar 
väsentligt. Med stöd av resultaten i den kvantitativa undersökningen visar att en klar 
majoritet av respondenterna uppfattar att nyttan med revision överväger kostnaderna. 
 
Den kvalitativa undersökningen visar att nyttan först och främst är avgörande för 
aktiebolagen. För revisionsbolagen är det självklart positivt att nyttan uppfattas som hög 
dock är det aktiebolagen som gynnas av nyttan som revisionen medför. 
 
Vårt andra delproblem lyder:  
 

- Att undersöka hur revisorer och klienter ser på alternativ till dagens revision 
respektive hur de påverkas av en förändring. Vad blir konsekvenserna? 

 
Vår undersökning visar att konsekvenserna blir olika beroende på om det blir en 
förändring av revisionsplikten eller ett borttagande. Den kvantitativa undersökningen 
visar en positiv inställning till en eventuell förändring. Så länge en förändring innebär att 
aktiebolagen får behålla sin revisor så är de nöjda. Ett borttagande uppfattas dock som 
negativt av respondenterna då de inte får behålla sina revisorer i den form som det ser ut 
idag. Att slopa revisionsplikten kommer att medföra en större arbetsbörda för den 
enskilde företagaren då denne blir tvungen att i större utsträckning sätta sig in i den 
ekonomiska verksamheten.  
 
Den kvalitativa undersökningens resultat visar att de större revisionsbolagen inte ser 
några större negativa konsekvenser med en förändring eller ett borttagande av 
revisionsplikten. Då ett borttagande endast leder till att konsultjobben ökar på bekostnad 
av att revisionsjobben minskar. Den förändring som skulle ske är endast att 
arbetsuppgifterna kommer att ändra karaktär vilket skulle medföra den positiva effekten 
att de slipper jävsituationer. I och med att endast en omstrukturering skulle bli aktuell 
innebär det inte några negativa följder för de anställda. För de mindre revisionsbolagen 
skulle en omstrukturering dock innebära problem då de inte i samma utsträckning har 
möjligheter att omfördela sina arbetsuppgifter. Ett borttagande skulle leda till att de får 
svårt att fortsätta sin verksamhet som den ser ut idag. Konkurrensen skulle öka gällande 
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konsultation och de små revisionsbolagen kommer att få svårt att stå sig emot de redan 
etablerade konsultföretagen. Om de små revisionsbolagen konkurreras ut så kommer 
arbetssituationen förändras för dessa revisorer men den kunskapen som personerna 
besitter kommer inte att gå förlorad då ett större behov av kunnig ekonomisk personal 
kommer att efterfrågas hos till exempel skatteverket vid ett borttagande.  
 
Av resultatet av studien framgår tydligt att uppfattningen är den att ett slopat krav på 
revision skulle komma att efterföljas av någon annan form av kontrollfunktion. Det 
framgår vidare av undersökningen att en förändring inte upplevs som särskilt negativt av 
några parter men att alla är ense om att ett borttagande skulle ge flera negativa 
konsekvenser.  
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I avsnitt 6 presenteras slutligen författarnas egna reflektioner kring de resultat som 
framkommit under studiens gång samt en kritisk granskning av resultatet. 

 
 
6.1 Författarnas egna reflektioner 
 
Runt om i Europa har revisionsplikten ändrats eller tagits bort och frågan är nu högst 
aktuell i Sverige. Undersökningar som branschtidningen Balans utfört visar att både 
företag och revisorer vill ha en viss typ av förändring i revisionsplikten där mikro 
bolagen bör få en mindre omfattande årsredovisning. Vi menar att denna avgränsning är 
rimlig då ett litet företag med skäl inte bör ha samma krav på årsredovisning som ett stort 
företag. Problem kan dock uppstå när det gäller avgränsningar för vad som ska anses vara 
ett litet företag, ska detta bedömas i form av hur många anställda ett företag har eller hur  
stor omsättningen är? Avgränsningar kan bli svåra även för de som är arbetar med 
frågorna även om man är överens om att en förändring för de små bolagen är befogad. 
 
Av genomförd studie framgår tydligt att företagare i små aktiebolag i stor utsträckning 
använder sig av revisorernas tjänster i den löpande verksamheten. Behovet av revision är 
således obestridbart för denna intressegrupp, varför vi anser att ett borttagande av 
revisionsplikten inte är ett realistiskt alternativ. Denna slutsats behöver dock inte betyda 
att revisionen i mindre aktiebolag i en framtid nödvändigtvis ska se ut som den gör idag. 
Vi anser att den viktiga frågan är hur revision i mindre aktiebolag ska vara utformad för 
att vara funktionell och lämplig för ändamålet samt fortfarande utgöra en 
kvalitetsstämpel. Ett framtida mål skulle kunna vara en revision som inte är lika 
omfattande och tidskrävande som i nuläget. Ett konkret förslag till en förenklad revision 
måste dock föregås av en utredning av annan art än den som vi har gjort i denna uppsats.  
Revisionens utformning måste undersökas mer grundligt och hänsyn måste tas till både 
intressenters och företags behov. 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under arbetet med uppsatsen har vissa frågeställningar och funderingar dykt upp gällande 
vad som kan tänkas vara intressant att undersöka vidare. Vi anser att det vore intressant 
att undersöka kreditgivarnas nytta av den reviderade årsredovisningen. Intressant vore 
alltså att ha samma utgångspunkter som i denna uppsats, men med ett perspektiv mot 
kreditgivare istället för revisorer och små aktiebolag. Även att studera revisionsbolag runt 
om i landet, kanske på mindre orter för att se om åsikterna går isär jämfört med ett 
storstadsperspektiv.  
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6.3 Kritisk granskning av resultat och slutsats 
 
För att kunna få en så rättvisande bild som möjligt av hur revisorer och små aktiebolag 
upplever nyttan av revision samt revisionsplikten var målet att komma i kontakt med så 
många som möjligt. 126 stycken små bolag svarade på enkäten vilket ger en bra bild av 
hur de företagen ställer sig till frågorna som behandlas. Enkäterna skickades enbart ut till 
företag i Stockholm som kanske har en annorlunda inställning kring frågorna än vad de i 
övriga landet har. Att sista frågan var öppen gav respondenterna en chans till att med 
egna ord ge uttryck för sina åsikter, vilket förhoppningsvis de också gjorde. Det går inte 
att säkerställa att de svarade ärligt och uppriktigt, dock måste detta antas för att kunna dra 
en slutsats.  
 
När det gäller de personliga intervjuerna med revisorer ger det självklart en bättre bild av 
verkligheten ju fler personer som intervjuas. Valen av de personer som intervjuades ger 
förhoppningsvis resultatet en bra trovärdighet, på grund utav deras olika bakgrund och 
befattningar. Värt att påpeka är att även här har intervjuer enbart gjorts i Stockholm vilket 
gör att det inte går att generalisera för hela landet.  
 
För att minska risken att egna åsikter och värderingar skulle reflekteras i resultatet 
granskades alltid allt material gemensamt. Egna tankar och åsikter om resultatet 
presenteras separat under avsnitt 6.1.  
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8.BILAGOR 
 

8.1 Bilaga 1: Enkätfrågor 
 

ENKÄT TILL SMÅ OCH MEDELSTORA AKTIEBOLAG ANGÅENDE EN 
EVENTUELL FÖRÄNDRING I REVISIONSPLIKTEN: 

 
Anledningen till denna enkät är att revisionsplikten eventuellt kommer att förändras. 
Detta anser vi är ett intressant ämne och har valt att fördjupa oss i detta med en C-uppsats 
för en Kandidatexamen i företagsekonomi från Södertörns Högskola. Vi är därför väldigt 
intresserade av att få veta hur Ni och ert bolag upplever denna möjliga förändring. Vi 
hoppas att Ni har tid att svara på dessa korta frågor som förhoppningsvis bara ska ta 
någon minut, men som är till stor hjälp i vårat arbete. 
 
Bakgrundsfrågor: ( Ringa in korrekt alternativ, 1= Inte alls, 5= Väldigt bra )  
 

1) Hur pass insatt i dessa möjliga förändringar anser du att du är? 
 
1          2          3          4          5 
 

2) I hur många år har ert bolag varit verksamt? ( Ringa in korrekt alternativ )  
 
0 – 2          3 – 5          6 – 10          11 – 15          16 år eller längre 
 

3) Använder sig ert bolag av redovisningstjänster och revisionstjänster av ett och 
samma revisionsbolag? ( Ringa in korrekt alternativ ) 

 
Ja          Nej 
 
Frågor relaterade till revisionsplikten. ( Nästa fråga besvaras med att ringa in en siffra 
som Ni tycker stämmer in bäst på din situation 1= stämmer inte alls, till 5= stämmer helt 
och hållet).  
 

4) Anser Ni att nyttan Ni får av utförda tjänster av ert revisionsbolag överväger 
kostnaden? 

 
1          2          3          4          5 
 
Följande fråga besvaras genom att ringa in det alternativ som stämmer bäst överens med 
er situation. 
 

5) Hur ser Ni på ett alternativ till revisionsplikten? Tror Ni att ert bolag skulle 
gynnas av en förändring i denna? 

 
Ja          Nej 
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Om Ni svarade ja på frågan ovan, var vänlig svara på nästa fråga. Om Ni svarade nej vill 
vi tacka Er för den tid Ni tog Er att svara på dessa frågor. 
 

6) På vilket sätt skulle en förändring i revisionsplikten gynna ert bolag? ( Inga 
alternativ är angivna utan svara gärna fritt på denna fråga ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill ännu en gång tacka Er för den tid Ni tog Er att svara på dessa frågor som vi 
kommer att ha stor hjälp av i vår uppsats, där vi undersöker konsekvenserna av en 
eventuell förändring i revisionsplikten. Vi vore tacksamma om Ni återsänder Ert svar i 
bifogande frankerade kuvert. 
 
Madeleine Nilsson                                                                          Jenny Sahlsten 
Ekonomistuderande                                                                        Ekonomistuderande 
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8.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Respondentens Bakgrund: 
 

1) Vilken befattning och vilka arbetsuppgifter har Ni? 
2) Anställningstid? 
3) Tidigare anställningar och erfarenheter? 

 
 
Lagstadgad årlig revision: 
 

4) Anser Ni att lagstadgad årlig revision för samtliga aktiebolag är motiverad utifrån 
Ert perspektiv? Kan borttagande av revisionsplikt i något fall anses vara befogad? 

5) Med utgångspunkt i föregående fråga: Anser Ni att vissa storlekar på aktiebolag 
med rimlighet kan undantas från krav på årlig revision? Ange i så fall inom vilka 
storleksgränser. Eller anser Ni att andra kriterier än storlek bör avgöra vilka 
aktiebolag som skall undantas från revisionsplikt. 

6) Finns det något annat alternativ eller något annat tillvägagångssätt att ersätta 
revision med? 

 
 
Nyttan med och betydelsen av årsredovisningen: 
 

7) På vilket sätt anser Ni att revisorn och dennes arbete skapar nytta? 
 
 
Eventuella konsekvenser vid en förändring respektive borttagande av 
revisionsplikten:  
 

8) Vilka eventuella konsekvenser ser Ni vid en förändring respektive ett borttagande 
av revisionsplikten? Eventuella positiva och negativa effekter? 

9) Vad skulle detta medföra för Er? 
 
 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


