
Förord 
 
Denna magisteruppsats behandlar små aktiebolags inställning till revisionsplikten och 
berör således företagsekonomins redovisningsområde.  
 
Höstterminen 2005, under vilken vi arbetat med vår uppsats, har varit en både krävande 
och lärorik tid. Krävande framför allt i början av terminen med arbetet att finna ett 
intressant ämne för uppsatsen och därefter sökandet efter relevanta och av handledaren 
godkända teorier, vilket tog både tid och kraft ifrån oss.  I samband med vårt sökande 
av teorier och skrivandet av empirin tillgodogjorde vi oss också en mängd kunskaper 
inom området för vår uppsats, vilket kändes givande. När vår utsända frågeenkät 
började komma tillbaka besvarad och när intervjuerna som ingår i uppsatsen var 
slutförda började vi skönja resultatet av vårt arbete.   
 
Vi vill nu tacka de som varit med och bidragit till denna uppsats tillkomst. 
 
Ett stort tack till fastighetsmäklarbranschens och blomsterbranschens respondenter som 
tagit sig tid att fylla i vår enkät vilken uppsatsen huvudsakligen bygger på och därmed 
gjort det möjligt för oss att göra en jämförelse branscher emellan, vilket var vår 
intention med denna uppsats. Ett stort tack också till de revisorer som tog av sin tid och 
via telefon visade oss intresse genom att besvara våra frågor även om vi förstod att 
denna tid egentligen inte fanns. 
 
Vi vill också passa på att tacka vår opponentgrupp för värdefulla tips och råd under 
arbetets gång och ett extra stort tack till våra huvudopponenter Negar Foroughi och 
Elham Nogoki som varit oss behjälpliga genom sina synpunkter och förslag. Vi vill 
även rikta ett varmt tack till vår handledare, Eron Oxing, för hans vägledning genom 
uppsatsen. 
 
Slutligen vill vi tacka våra familjer och vänner för det tålamod och den förståelse de 
visat oss under hela arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
Flemingsberg den 20 januari 2006 
 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Elilta Welday-Tesfay   Lena Nurmimäki 
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Abstract 
Since two decades statutory audit exists for all limited companies regardless of the 
size of the company or the number of employees. The object of statutory audit is 
to prevent economic crimes and provide business economics information to the 
owner of the company and other interest groups. On account of the new guiding 
principles in the European community the Ministry of Justice year 2003 suggested 
a change in the regulation of the Companies Act with respect to bureau challenge. 
The suggestion denotes that the firms of auditors will not be able to offer both 
audit service and service of account to the same customer. Regarding the fourth 
principle of European Union small companies are given the possibility of 
exceptions from the statutory audit. This opportunity is utilized by every 
European country except the Nordic countries. (Thorell & Norberg, 2005). The 
announcement of the proposal for extended bureau challenge and the existing 
opportunity for small companies to exceptions from the statutory audit has started 
a debate among different interest groups, whether the statutory audit for small 
companies should remain or not.  
 
With regards to the debate that is going on, we found it of interest to examine the 
attitude to the statutory audit by small companies, and also to look into the fact 
whether different line of businesses have different opinions about the necessity of 
a remaining statutory audit.  
 
The purpose of this paper was to examine the attitude of the lines of flower and 
estate agency towards the statutory audit from the outlook of small companies and 
also to examine whether these lines of businesses have different opinions about 
the statutory audit. 
 
The essay took a deductive approach when it started out from existing theories 
within the field of the survey. A questionnaire was mailed to small companies 
within the lines of flower and estate agency. The 52 answers that were received 
were analysed with the theoretical frame of reference as base, and form the 
quantitative part of the survey. The qualitative part consists of the answers from 
five auditors that were received from interviews over the telephone. These 
answers are intended to be a complement to the answers from the questionnaire. 
 
The survey gave the result that both the lines of flower and estate agency have a 
negative attitude towards the statutory audit and a common opinion was that the 
statutory audit ought to be abolished. The survey showed that different opinions 
exist between the line of businesses, regarding the attitude about the relevance and 
the sufficiency in the information from the auditor when auditing the company. 
The estate agencies showed a more positive attitude to the information from the 
auditor than the flower line of business did. Any clear difference between the lines 
of businesses in the attitude of the statutory audit could not be established even if 
the line of flower, in many ways had a more negative attitude.  
 
The conclusion of this paper is that small companies are positive to an 
abolishment of the statutory audit. No clear difference between the lines of 
businesses could be found regarding the opinion of the necessity of a remaining 
statutory audit.   
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Sammanfattning 
 
Sedan två decennier tillbaka föreligger revisionsplikt för alla aktiebolag. Syftet 
med revisionsplikten är att förhindra ekonomisk brottslighet samt erbjuda 
företagets ägare och övriga intressegrupper företagsekonomisk information. Med 
anledning av de nya regeldirektiven i EG-rätten föreslog Justitiedepartementet 
2003 en ändring av Aktiebolagslagens bestämmelser avseende byråjäv. Förslaget 
innebär att det inom en och samma revisionsbyrå inte skall vara tillåtet att erbjuda 
både bokföringstjänster och revisionstjänster till en kund. Enligt EU:s fjärde 
bolagsdirektiv ges samtidigt möjlighet att göra undantag från kravet på revision i 
små aktiebolag i EU:s medlemsstater vilket  utnyttjas av alla utom de nordiska 
länderna (Thorell & Norberg, 2005). Efter offentliggörandet av förslaget att införa 
utökat byråjäv samt med anledning av den existerande möjligheten till undantag 
från revisionsplikten för små aktiebolag har en debatt startat angående 
revisionspliktens vara eller icke vara för små aktiebolag. Bland olika 
intressegrupper går åsikterna om behovet av en bibehållen revisionsplikt isär. 
 
I och med den pågående debatten fann vi det intressant att undersöka inställningen 
till revisionsplikten hos små aktiebolag samt utreda om olika branscher har skilda 
uppfattningarna om behovet av en bibehållen revisionsplikt.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka fastighetsmäklarbranschens och 
blomsterbranschens inställning till revisionsplikten ur små aktiebolags perspektiv 
samt utreda om det föreligger skillnader i inställningen till revisionsplikten mellan 
dessa branscher. 
 
Undersökningen antog en deduktiv ansats då den utgick ifrån befintliga teorier 
inom området. En frågeenkät tillsändes små aktiebolag inom blomsterbranschen 
och fastighetsmäklarbranschen. De 52 svar som erhölls analyserades med den 
teoretiska referensramen som grund och utgör undersökningens kvantitativa del. 
Uppsatsens kvalitativa del består av svaren från telefonintervjuer med fem stycken 
revisorer vilka var ämnade att komplettera enkätundersökningens svar. 
 
Resultatet gav att små aktiebolag inom blomsterbranschen och mäklarbranschen, 
som ingår i denna undersökning, har en negativ inställning till den lagstadgade 
revisionen och båda branscherna anser att den bör avskaffas. Undersökningen 
visade på åsiktsskillnad mellan branscherna främst när det gäller uppfattningen 
om relevansen och tillräckligheten i den information de erhåller från revisorn vid 
dennes revidering av företaget. Där uppvisade fastighetsmäklarbranschen en 
positivare inställning till informationen jämfört med blomsterbranschen. Några 
tydliga åsiktsskillnader om revisionsplikten branscherna emellan kunde dock inte 
fastställas men blomsterbranschen påvisade i många av sina svar en något 
negativare inställning jämförelsevis. 
 
Slutsatsen blev att små aktiebolag är positiva till ett avskaffande av den 
lagstadgade revisionen.  Inga tydliga skilda uppfattningar om behovet av en 
bibehållen revisionsplikt kunde konstateras. 
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Ordförklaringar 
 
Balansomslutning – det bokförda värdet av alla tillgångar i balansräkningen, 
överensstämmer med summan av skulder och eget kapital (Nationalencyklopedin, 
1995). 
 
Byråjäv – innebär att den som är verksam i samma bolag som den som yrkesmässigt 
biträder ett aktiebolag vid bokföringen inte skall kunna vara revisor i bolaget 
(Justitiedepartementet, 2003). 
 
EG:s fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG) – innehåller bestämmelser om revision 
(SOU, 1995:44). 
 
EU:s direktiv – tillkommer inom EU:s institutioner för att harmonisera de nationella 
lagarna på något område och anger vilka mål medlemsländerna skall uppnå men lämnar 
åt medlemsländerna handlingsutrymme att avgör hur dessa mål skall uppnås.1  
 
Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) – en förening för auktoriserade och 
godkända revisorer och andra högt kvalificerade specialister inom 
revisionsbyråbranschen.2 
 
Förvaltningsberättelse – del av ett aktiebolags årsredovisning (Nationalencyklopedin, 
1995). 
 
Justitiedepartementet – en del av regeringskansliet. Ansvarar för frågor rörande 
regering och riksdag. Ett stort antal myndigheter lyder under Justitiedepartementet, bl.a. 
ett flertal domstolar, Lagrådet, Justitiekanslern, åklagarmyndigheterna, kriminalvårdens 
myndigheter, Brottsförebyggande råder och Datainspektionen (Nationalencyklopedin, 
1995).   
 
Promemoria – minneslista; skrivelse med fakta och synpunkter till ledning för 
handläggning; inlaga, utlåtande (Svenska Akademiens ordlista, 1990). 
 
Reskontra – möta, jämföra, verifiera. Specifikation till ett samlingskonto i ett företags 
huvudboks bokföring. Reskontror används främst för kunder och leverantörer och 
består av ett underkonto för var och en av dessa (Nationalencyklopedin, 1995). 

Revisorsamfundet (SRS) – en organisation för kvalificerade revisorer. Har både 
godkända och auktoriserade revisorer som medlemmar.3 

Revisorsnämnden – tillsynsmyndighet för landets godkända och auktoriserade revisorer 
och registrerade revisionsbolag. Myndigheten verkar under Justitiedepartementet och 
har till uppgift att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa 
revisorer och revisionsbolag samt att säkerställa att revisionsverksamheten bedrivs med 
hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav.4 
                                                 
1 www.eu-upplysningen.se 
2 www.far.se 
3 www.revisorsamfundet.se 
4 www.revisorsnamnden.se 
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Statens offentliga utredningar (SOU) – en serie tryckta publikationer där betänkanden 
och andra arbetsprodukter från det statliga kommittéväsendet offentliggörs och som ofta 
blir föremål för remissbehandling och bearbetning i regeringskansliet 
(Nationalencyklopedin, 1995).   
 
Svensk författningssamling (SFS)- Svenska författningar, innehåller gällande lagar och 
förordningar. 5  
 
10/24-företag – företag i vilka antalet anställda under de senaste två räkenskapsåren i 
medeltal har uppgått till högst tio samt tillgångarnas nettovärde för det senaste 
räkenskapsåret enligt balansräkningen uppgår till högst 24 miljoner kronor.6  

                                                 
5 www.riksdagen.se 
6 www.ekonomi-info.nu 
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1. Inledning 
 
Inledningsvis behandlas undersökningens problembakgrund och problemområde. 
Därefter definieras problemet samt redovisas uppsatsens syfte. Avslutningsvis 
definieras små aktiebolag. 

1.1. Problembakgrund 
 
Revisionsplikt för aktiebolag infördes 1983 (Burén &Nyquist, 2005)  och idag 
föreligger revisionsplikt för alla aktiebolag oavsett företagets storlek i antal 
anställda och årsomsättning. Alla aktiebolag skall, enligt revisionsplikten, upprätta 
en årsredovisning med en balans- och resultaträkning, noter samt en 
förvaltningsberättelse (Årsredovisningslagen 1995:1554). Enligt Aktiebolagslagen 
(SFS 1975:1385) är alla aktiebolag också skyldiga att ha en revisor för granskning 
av företagets årsredovisning och förvaltningen av verksamheten. Via en 
revisionsberättelse ger revisorn sedan sitt utlåtande om bolagets ställning vid 
bolagsstämman enligt 10 kap. 5 § (Aktiebolagslagen 1975:1385).   
 
Syftet med revisionsplikten är att förhindra ekonomisk brottslighet. 
Revisionsplikten anses också vara till nytta för ägarna för att uppmärksamma 
ekonomiska problem enligt Justitiedepartementet (SOU 1995:44). I större 
aktiebolag består företagsledningen och ägarna ofta av olika individer.  Då 
aktieägarna därmed saknar insyn i bolagets förehavanden och ekonomi har de 
behov av den oberoende kontroll av bolaget som de erhåller från revisorns 
information. (FAR, 2002, s. 15). Eftersom aktieägarna i ett aktiebolag inte är 
ansvariga för bolagets skulder, är det också viktigt för bolagets intressenter att det 
finns en oberoende revisor som granskar och redovisar bolagets ekonomiska 
ställning på ett korrekt sätt (Moberg, 2003, s. 34). 
 
Övriga intressenter till bolagets revision är kreditgivare, leverantörer, kunder, 
anställda, styrelse och företagsledning samt stat och kommun. Kreditgivare har 
behov av informationen för att kunna fatta riktiga kreditbeslut. Företagets 
leverantörer behöver informationen för att bedöma risken att ge kunden kredit på 
sin försäljning. Företagets kunder är intresserade av att kunna bedöma företagets 
leveranspålitlighet och de anställda är personligt intresserade av att företaget 
överlever och har därmed också nytta av revisionen. För företagets styrelse och 
företagsledning ger revisionen och revisorns synpunkter ett perspektiv på 
företaget och dess verksamhet som annars kanske skulle förbises. Stat och 
kommun behöver kunna lita på den redovisning företaget uppvisar för beslut om 
skatter och avgifter (FAR, 2002, s. 15-16). Till skillnad mot stora företag utgörs 
det lilla aktiebolagets ägare och ledning ofta av en och samma person vilket gör 
att ägarna till det lilla aktiebolaget ofta har full överblick över verksamheten 
(Holmes & Nichollis, 1988). Att ett litet aktiebolag oftast inte heller har någon 
stor mängd intressentgrupper jämfört med ett stort aktiebolag framgår bland annat 
av en debatt som förs i tidskriften Balans om revisionsplikten för små aktiebolag. 
Tidskriften Balans ges ut av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och är 
revisionsbyråernas branschtidning. 
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1.2. Problemområde 
 
Revisionspliktens vara eller icke vara för Sveriges små och medelstora aktiebolag 
är idag ett debatterat ämne bland olika intressenter. Bakgrunden till denna debatt 
är bland annat avslöjandet av flera redovisningsskandaler i publika företag de 
senaste åren vilket i USA och inom EU medfört bland annat strängare 
oberoenderegler för revisorer. Med anledning av de nya regeldirektiven i EG-
rätten föreslår Justitiedepartementet (2003) i sin promemoria, ”Några frågor om 
revision”, en ändring av Aktiebolagslagens bestämmelser avseende byråjäv. 
Förslaget innebär en skärpning av gällande regler och betyder att det inom en och 
samma revisionsbyrå inte skall vara tillåtet att erbjuda både bokföringstjänster och 
revisionstjänster till en kund. Det skulle innebära att de små aktiebolag som i dag 
anlitar endast en revisionsbyrå för både bokföring och revision skulle vara 
tvungna att vända sig till ytterligare en revisions- eller redovisningsbyrå för att få 
sina tjänster utförda. Ännu ett skäl till pågående debatt är EG:s fjärde 
bolagsdirektiv (78/660/EEG) som möjliggör för EU:s medlemsstater att göra 
undantag från kravet på revision i små företag (Justitiedepartementet, 1995) Detta 
undantag utnyttjas idag av alla EU:s medlemsstater utom de nordiska (Thorell & 
Norberg, 2005).   
 
I en rapport av Thorell och Norberg (2005) där de har utrett för– och nackdelar 
med lagstadgad revisionsplikt i svenska små aktiebolag fastställer de att 
revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas. Den nu gällande 
revisionsstandarden som bygger på internationella standarder är tillämplig på 
revision i större företag. När samma standard används för revision i små och 
medelstora företag innebär det en mer omfattande revision än tidigare vilket 
medför onödigt stora kostnader för företagen.  
 
I tidskriften Balans debatteras i ett flertal utgåvor rapporten av Thorell och 
Norberg. Inga-Lisa Axenborg, auktoriserad revisor på Ernst & Young i Göteborg, 
förespråkar i Balans nr. 4 (Precht et al., 2005) bibehållen revisionsplikt. 
Argumenten hon anger är att revisionen ”tillför näringslivet en struktur som 
förbättrar efterlevnad av lagar, ger rättvisare konkurrens och höjd 
redovisningsstandard”. Axenborg menar dock att en förutsättning för fortsatt 
revisionsplikt för små bolag är en förenkling av revisionen och mildare jävsregler. 
I Balans nr. 5 (Halling, 2005) förordar Sigurd Elofsson, Ekorevisor på 
Ekobrottsmyndigheten, som svar på rapporten av Thorell & Norberg (2005), att 
revisionsplikten bibehålls. Han uppskattar att hälften av alla företag som hamnar 
hos Ekobrottsmyndigheten har gjort sig skyldiga till brott som beror på okunskap 
eller slarv. Alla utom de som medvetet fuskar vinner på det samarbete som sker 
mellan Ekobrottsmyndigheten, Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och 
Revisorsamfundet (SRS) i och med den revisionsplikt som idag föreligger, menar 
Elofsson. För de minsta företagen fungerar revisionen som en del av det interna 
kontrollsystemet och säkerställer därmed både den interna och externa 
redovisningens pålitlighet. Revisorerna förser därmed de minsta företagen med 
företagsekonomisk kompetens hävdar SRS:s ordförande Per-Olof Andersson i 
Balans nr. 4 (Precht et al., 2005). Flera studentuppsatser behandlar små 
aktiebolags inställning till revisionsplikten. I en kandidatuppsats av Bergsten och 
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Pesämaa (2001) om småföretagens upplevda nytta av revision framkommer att 
något stöd för avskaffandet av revisionsplikten inte kunnat konstateras hos små 
aktiebolag. I en annan kandidatuppsats (Bengtsson et al., 2005) överväger de små 
aktiebolag som vill slopa revisionsplikten 
 
Debatten går het bland olika intressegrupper och åsikterna om behovet av en 
bibehållen revisionsplikt går isär. 
 

1.3.  Problemdefinition 
 
- Vad är inställningen till ett undantag från revisionsplikten bland små 

aktiebolag idag?  
 
- Har olika branscher skilda uppfattningarna om behovet av en bibehållen 

revisionsplikt?  
 

1.4. Syfte 
 
Uppsatsen undersöker fastighetsmäklarbranschens och blomsterbranschens 
inställning till revisionsplikten ur små aktiebolags perspektiv samt utreder om det 
föreligger skillnader i inställningen till revisionsplikten mellan dessa branscher. 
 

1.5.  Definition av små aktiebolag 
 

Villkoret för att ett företag skall betraktas som ett litet företag eller mikroföretag 
enligt EU:s regler är att det inte överstiger fastställda värden för antalet 
sysselsatta, samt fastställda maximivärden för antingen balansomslutning eller 
omsättning. Ett litet företag skall ha mellan 10 och 49 anställda och en 
balansomslutning eller omsättning på högst 10 miljoner euro per år. Mikroföretag 
är de företag som har färre än 10 anställda och en balansomslutning eller 
omsättning som inte överstiger 2 miljoner euro per år.7 
 
I denna uppsats definieras små aktiebolag som aktiebolag med högst 10 anställda. 
Årsomsättningen hos de företag som ingår i undersökningen har ej beaktats. 

                                                 
7 www.europa.eu.int.  
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2. Teorier 
 
I kapitlet redogörs för relevanta teorier inom undersökningsområdet utifrån 
tidigare studier som direkt eller indirekt behandlar ämnet. Avslutningsvis 
presenteras den teoretiska referensramen som baseras på redovisade teorier. 
 

2.1.  Revisionspliktens syfte 
 
I det lilla fåmans- och enmansbolaget har ägarna ofta full överblick över 
verksamheten, men i större företag sitter aktieägarna ofta inte i företagets ledning. 
Utan egen insyn i bolaget måste de lita till den information företagets ledning 
förser dem med (Holmes & Nichollis, 1988). För de minsta företagen fungerar 
revisionen som en del av det interna kontrollsystemet och säkerställer därmed 
både den interna och externa redovisningens pålitlighet och revisorerna förser 
därmed de minsta företagen med företagsekonomisk kompetens. (Fant, 1994, 
s.150-164). Eftersom aktieägarna i ett aktiebolag inte är ansvariga för bolagets 
skulder, är det viktigt för bolagets intressenter att det finns en oberoende revisor 
vilken intressenterna kan lita på granskar och redovisar bolagets ekonomiska 
ställning korrekt (Moberg, 2003, s. 34). Intressenter utöver aktieägarna som har 
nytta av en revision är banker och andra kreditgivare för att fatta riktiga 
kreditbeslut. Att upplysningarna om ett företag är korrekta är en säkerhet för den 
som lånar ut pengar (Diamant, 2004, s. 133). Företagets leverantörer är därför 
också i behov av tillförlitlig information om företagets ekonomiska situation för 
att våga ge kredit på försäljning av varor och tjänster. Likaså behöver företagets 
kunder trovärdig ekonomisk information om företaget för att kunna bedöma 
företagets fortsatta leveranspålitlighet. Företagets anställda har ett personligt 
intresse av att ha en vetskap om företagets ekonomiska ställning (Diamant, 2004, 
s. 111).  Framför allt har företagets styrelse och företagsledning stor nytta av en 
revisors bedömning och synpunkter. Revisorn kan mot styrelse och ledning agera 
samtalspartner i ekonomiska ärenden vilket kan ge perspektiv på händelser i 
företaget som annars kanske skulle utelämnas. (Diamant, 2004, s. 116).  Då 
företagets redovisning ligger till grund för skatter och avgifter måste även stat och 
kommun kunna lita på redovisningens riktighet (Diamant, 2004, s. 111).  
 
Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv möjliggörs för EU:s medlemsstater att göra 
undantag från kravet på revision i små företag (Moberg, 2003, s. 44).  Detta 
undantag från revisionsplikten utnyttjas idag av alla EU:s medlemsstater, utom de 
nordiska (Svanström, 2004, s. 52).  
 

2.2. Revision i små aktiebolag 
 
Karlsson (1991) framför i sin avhandling legitimitetsbegreppet och använder 
begreppet bland annat i analyser av samspelet mellan en organisation och världen 
den verkar i. En organisation ingår i ett större system och är beroende av ett 
fungerande utbyte med detta system för att överleva (Karlsson, 1991, s. 97). 
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Legitimitet handlar om externa beroendeförhållanden och om externa intressenters 
kontrollerande av en organisations verksamhet. Samtidigt som 
legitimitetsberoendet i sig utgör en begränsning i handlingsutrymme genom att 
vissa handlingar kan riskera organisationens legitimitet, medför en erkänd 
legitimitet ett utvidgat handlingsutrymme för organisationen och kan ses som en 
resurs och kvalitet. Här jämställer författarna Karlssons (1991) legitimitetsteori 
med ett företags revision. Revisionen utförd av en oberoende revisor avser ge 
företagets intressenter en bild av företagets ekonomiska ställning och kan därmed 
sägas ge företaget legitimitet hos dess intressenter.  
 
En studie av Collis, Jarvis och Skerratt (2004, s. 96-97) visar att 64 % av små och 
medelstora aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten skulle välja en 
frivillig revision då de anser att fördelarna med revisionen överväger kostnaderna. 
De faktorer som påverkar företagets uppfattning om behov av revision är graden 
av upplevelsen att revisionen förbättrar kvaliteten i företagets rapporter samt 
tillför företaget en intern kontroll. Bidragande är även företagsdirektörens 
utbildning, företagets storlek, relationen mellan ägarna i företag som inte är 
familjeägda samt relationen mellan företaget och dess kreditgivare. 
 
Årsredovisningar, periodrapporter, budgetar, prognoser och kreditupplysnings-
information hämtas alltid eller ofta in av institutionella kreditgivare, till exempel 
banker, som underlag för bedömning av kreditvärdighet (Svensson, 2003, s. 184). 
Vid en bedömning av en högre riskklass, ökad osäkerhet, lägger dessa 
kreditgivare stor vikt vid information framtagen för deras speciella behov. 
Periodrapporter, budgetar, prognoser och information från företagets revisor 
inhämtas. Vid en ökad osäkerhet beträffande kreditbedömning ökar också 
kreditgivarens uppföljningsmöten med företagets ledning eller ägare och revisor. 
Redovisningsinformation kan ha en mindre betydelse vid 
kreditvärdighetsbedömning av små företag jämfört med medelstora företag. 
(Svensson, 2003, s. 188).  
 
Icke institutionella kreditgivare, till exempel leverantörer, hämtar sällan eller 
aldrig in årsredovisningar och företagsintern redovisningsinformation utan 
använder sig huvudsakligen av kreditupplysningsinformation beträffande nya 
kredittagare. Kreditgivarna följer därefter upp företagets betalningsbeteende med 
hjälp av reskontraredovisningen. Vid ökad osäkerhet intensifierar även dessa 
kreditgivare sin informationsinhämtning och besök hos företaget förekommer 
också. Således lägger icke institutionella kreditgivare större vikt vid 
redovisningsinformation vid bedömning av nya kunder medan befintliga kunder 
bedöms med reskontraredovisningen som grund. (Svensson, 2003, s. 184-185). 
 
Svensson (2003) uppger att ett undantag från revisionsplikten ändå skulle medföra 
kostnader för företagen vid behov av revision för tredje parts räkning. Intressenter 
som institutionella kreditgivare är motvilliga till att bära kostnader för 
kompletterande redovisningsinformation, undantaget kreditupplysningar, 
tillgångs- och säkerhetsvärderingar. Icke institutionella kreditgivare efterfrågar 
främst offentlig redovisningsinformation och kreditupplysningar men är, även de, 
negativa till att betala för ytterligare information. (Svensson, 2003, s. 186).  Ju 
högre osäkerhet som föreligger mot låntagaren desto mer ökar företagets 
redovisnings betydelse för kreditgivaren (Svensson, 2003, s. 189).  
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2.3. Rådgivning till små aktiebolag 
 
En ökad arbetsdelning i samhället, teknologiska förändringar, ökad 
internationalisering, mer komplexa regelverk och nya konkurrensförutsättningar 
innebär ökade behov hos små aktiebolag av rådgivning som hjälp för att leda och 
utveckla sin verksamhet och kunna anpassa sig till den föränderliga omvärlden 
(Svanström, 2004). I en studie av Bennett och Robson (1999) framgår att 95 % av 
de företag som ingick i undersökningen anlitar minst en extern rådgivare. Även 
Kirbys & Kings (1997) undersökning visar att en stor andel av mindre företag i 
Storbritannien använder externa aktörer för rådgivning. Peterson (1984) har i sin 
undersökning kommit fram till att anlitandet av utomstående konsulter är en 
förutsättning för att ett mindre företag skall bli framgångsrikt. Enligt Holmes & 
Nicholls (1988) tar små bolagen ofta hjälp av externa aktörer vid budgetering och 
för tolkning av lagregler. 
 
Omfattningen av anlitandet av en extern rådgivare har stark koppling till graden 
av förtroende för rådgivaren. Bland de rådgivare som omfattas av störst förtroende 
finns revisorer (Bennett & Robson, 1999, s. 176). I Svanströms (2004) fallstudie 
framkommer att revisorn är företagets primära rådgivare och att andra externa 
rådgivare anlitas endast i undantagsfall. Enligt Peterson (1984) vänder sig de 
mindre företagen, vid behov av rådgivning, i första hand till revisorer och banker. 
Enligt Kirby & King (1997) är det främst jurister, revisorer och banker som 
anlitas för rådgivning. Att revisorer i stor utsträckning anlitas kan också ha en 
koppling till den lagstadgade revisionsplikten i Sverige (Svanström, 2004, s. 37).  
 
Små företag betraktar revisorer som en kunskapskälla och anser det värdefullt att 
kunna kontakta honom eller henne för olika ekonomiska och juridiska 
frågeställningar. De kontaktar revisorer framför allt i samband med större 
händelser i företaget. (Svanström, 2004, s. 128). En undersökning av Rocha & 
Khan (1984) som gjordes bland 52 små aktiebolag i New England visar att små 
företag är i störst behov av hjälp och rådgivning inom redovisning och 
finansiering.  
 
Revisorn i sin roll som rådgivare strävar efter att uppfatta behov som kunden ännu 
är omedveten om. Dessa kan innefatta förbättringar av interna rutiner eller en 
effektivisering av den ekonomiska uppföljningen av verksamheten (Fant, 1994, s. 
164). I Andersson (1995) framkommer att det är vanligt att revisorn assisterar små 
företag med skatterådgivning och vid upprättande av ekonomiska och 
administrativa rutiner. Enligt Fant (1994) väljer företag att anlita revisorer för 
rådgivning om den förväntas ge nytta i form av exempelvis lägre skatt Den 
rådgivning som erbjuds de små företagen från revisorn är till stor hjälp då små 
företag oftast inte har ekonomiska resurser att anställa en controller.  
 
En stor risk som revisorns rådgivande roll medför är att denne blir alltför 
inblandad i företagets verksamhet och därmed förlorar sin objektivitet. Svanström 
(2004) anger att det beträffande rådgivningsaspekten är positivt med långsiktiga 
relationer mellan revisor och företag medan det vid själva revisionen, 
granskningen, är en fördel om revisorn byts ut med jämna mellanrum.  
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En undersökningen av Marriott och Marriott (2000, s. 486) visar att små 
aktiebolag inte upplever att revisorn bidrar med någon tillfredsställande 
rådgivningsservice utöver information som lämnas i samband med revisionen. 
Många företag förstår inte heller till fullo den information de erhåller. Företagen 
uppfattar också revisorns råd som luddiga och svårtolkade, eftersom de ofta 
innehåller ett ”om” eller ett ”men” (Svanström, 2004, s. 129). Det finns också en 
motvilja från företagen att efterfråga ytterligare tjänster på grund av rädsla för att 
debiteras höga arvoden. Marriott et al. (2000). Den generella uppfattningen är att 
värdet av revisorns åtaganden inte överstiger kostnaderna för små aktiebolag. 
Likaså i Svanströms (2004, s. 141) studie framgår att även om revisorn anses som 
en viktig tillgång för företagen uppfattas denne ofta som en dyr resurs.  
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2.4. Teoretisk referensram 
 

Undersökningens teoretiska referensram presenteras i en hypotesmodell 
beskrivande vilka faktorer som kan tänkas vara orsak till små aktiebolags 
inställning till revisionsplikten. 

 
Teoretisk Referensram 

 
 

DET LILLA AKTIEBOLAGET 
 Revisionspliktens syfte 

 

 
         Inställning till revision    Inställning till rådgivning 
         Revision i små aktiebolag   Rådgivning till små aktiebolag 
 
 

   
                                          Förståelse och Förtroende 
 
 
 

                                 Kostnad 
 
 
 

                             INSTÄLLNING TILL REVISIONSPLIKTEN 
  

 
 

 
Figur 3.2. Påverkande faktorer till små aktiebolags inställning till revisionsplikten. Källa: Egen modell. 

  
Den teoretiska referensramen antar att inställningen till revisionsplikten är 
beroende av små aktiebolags uppfattning om vilka intressenter som har nytta av 
revisionen samt inställningen till revisionen och rådgivningen.  
 
Revisionspliktens syfte 
 
Revisionsplikten syftar bland annat till att förhindra ekonomisk brottslighet samt 
tillvarata företagets intressenters informationsbehov. Ett litet aktiebolags 
revisionsintressenter skiljer sig radikalt från ett stort företags intressenter och kan 
antas bestå av främst kreditgivare, leverantörer och stat och kommun i form av 
skattemyndigheten. Dessa intressenter kan på ett eller annat sätt komma att 
påverkas av företagets förehavanden och dess ekonomiska situation vilket 
motiverar en försäkran till dessa intressenter om riktigheten i de 
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företagsupplysningar de erhåller från företaget. Företagets ägare och styrelse är ju 
i ett litet aktiebolag oftast en och samma person vilket gör att ägarnas intresse av 
en garanti för räkenskapernas riktighet genom en revision inte torde existera. 
 
Revision i små aktiebolag 
 
I och med att stora aktiebolag omfattas av en vidsträckt intressentstruktur kan 
revisionen medge dessa aktiebolag en legitimitet av företagets verksamhet 
gentemot dess intressenter genom att den garanterar samtliga intressenter lika 
uppgifter. För ett litet enmans- eller fåmansaktiebolag synes behovet av att ge 
verksamheten legitimitet genom en revision inte vara lika motiverad med tanke på 
de få intressenter som kan tänkas ha intresse av revisionen. Framför allt är det de 
institutionella kreditgivarna som efterfrågar en säkerhet för räkenskapernas 
riktighet via en revision. Vilken inställning små aktiebolag har till revisionen kan 
antas bero på vilka de betraktar som revisionens intressenter och i vilken mån de 
anser att revisionen ger företaget ett värde hos dessa intressenter. Små aktiebolags 
inställning till revisionen kan också antas påverkas av hur hög grad av förståelse 
och förtroende små aktiebolag har för revisorn och revisionen. En hög grad av 
förståelse och förtroende kan förmodas ge en positiv inställning till revisionen. 
Ytterligare en viktig faktor till små aktiebolags inställning till revisionen är deras 
uppfattning om de kostnader revisionen för med sig. En positiv inställning till 
revisionen antas ge en positiv inställning till revisionsplikten  
 
Rådgivning till små aktiebolag 
 
Små aktiebolags primära rådgivare är revisorn och att revisorn är eftertraktad som 
rådgivare framgår av teorierna. Upplevelsen av nyttan med revisorn som rådgivare 
har dock en stark koppling till vilken grad av förtroende och förståelse det lilla 
aktiebolaget har för revisorn och dennes åtaganden. Kostnaden för rådgivningen 
är en viktig aspekt för ett litet aktiebolag och kan antas ha betydelse för i vilken 
utsträckning ett litet aktiebolag upplever sig erhålla fördelar av rådgivningen. Här 
antas en positiv inställning till revisorns rådgivning också påverka inställningen 
till revisionsplikten positivt.  
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3. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs för de tillvägagångssätt som använts i undersökningen 
samt motiven till dessa val. Avslutningsvis argumenteras för undersökningens 
trovärdighet. 
 
Det finns flera vetenskapliga rön inom området för undersökningen eller inom 
intilliggande områden varför undersökningen antog en deduktiv ansats. Av det 
material som fanns tillgängligt skedde ett urval för att i uppsatsen endast 
presentera de teorier som överensstämmer med undersökningens syfte.  
 
Målsättningen med undersökningen var att åstadkomma en så bred täckning som 
möjligt av svarsfrekvensen varför en surveyundersökning valdes. Undersökningen 
består i huvudsak av en kvantitativ del som omfattar svaren från en frågeenkät, 
men kompletteras även med en kvalitativ del som innehåller en analysering av ett 
antal utförda intervjuer för att belysa undersökningens frågeställning ur ytterligare 
ett perspektiv.  

3.1.  Metod för datainsamling 
 
De primärdata som ingår i uppsatsen består av svaren till en frågeenkät som 
tillsändes 100 stycken små aktiebolag inom fastighetsmäklarbranschen respektive 
blomsterbranschen via e-mail samt en sammanställning av svaren från 
telefonintervjuer med fem stycken revisorer. Enkätundersökningen innehöll 25 
stycken fasta frågor berörande små aktiebolags inställning till revisionsplikten, 
med tre eller flera svarsalternativ för respektive fråga. Frågorna baserades på den 
teoretiska referensramen genom att ett antal frågor specificerades till varje rubrik i 
denna, för att kunna pröva referensramens hypotes mot frågeenkätens svar. 
Telefonintervjuerna skedde med enkätundersökningens frågor som grund med 
skillnaden att frågorna omformulerades och inte erbjöd några svarsalternativ för 
att ge respondenterna möjlighet att besvara frågorna fritt utan att vara begränsade 
till givna svar. Frågorna kompletterades även för att omfatta inte bara revisorernas 
egna synpunkter på revisionen utan också deras upplevelse av små aktiebolags 
inställning till revisionen och rådgivningen. 
 
Valet av utskick av en frågeenkät till ett större antal respondenter skedde för att 
möjliggöra en hög svarsfrekvens. Att utföra intervjuer och genom denna metod 
uppnå lika hög svarsfrekvens hade inte varit möjligt med den begränsade tidsram 
som fanns till förfogande.  
 
Även om avsikten med undersökningen var att uppfatta små aktiebolags hållning 
till revisionsplikten är ett företags revisor ofta djupt involverad i verksamheten 
och besitter, liksom företagets ägare, stora kunskaper om verksamheten i och med 
sina åtaganden i företaget. Det var därmed inte oväsentligt att i uppsatsen även 
belysa revisorernas inställning till revisionsplikten för små aktiebolag. Då det 
antar att revisorerna även har en djupare kunskap inom själva 
redovisningsområdet förmodades det vara möjligt att genom tillämpningen av 
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semistrukturerade frågor erhålla ytterligare information från revisorerna med 
deras respektive kunskap inom redovisningsområdet som utgångspunkt, vilket 
hade kunnat förbises vid frågor med förutbestämda svarsalternativ. 
 

3.2. Urval 
 
Inom undersökningsenheten, små aktiebolag, skedde ett subjektivt urval av de två 
branscher som undersökningen omfattas av. Valet att utföra undersökningen hos 
två totalt olika yrkeskategorier, fastighetsmäklare och florister, grundar sig på att 
vi ämnade undersöka om det föreligger någon skillnad i olika yrkeskategoriers 
inställning till revisionsplikten. Vår avsikt var därför att inkludera undersökningen 
två yrkesgrupper som skiljer sig åt med avseende på utbildning och 
yrkesutövning.  
 
För att nå företag inom fastighetsmäklarbranschen utfördes en datasökning i 
Affärsdata där vissa begränsningar valdes i sökningen, som aktiva aktiebolag och 
högst tio anställda, för att nå den kategori som avsågs ingå i undersökningen. Vid 
sökningen valdes företagens styrelseledamot/styrelseledamöter som en ytterligare 
avgränsning då det visade sig att denna avgränsning gav störst mängd företag 
jämfört med en sökning riktad mot VD eller företagsägare. Bland erhållna 
aktiebolag skedde ett bekvämlighetsurval av 100 stycken företag inom branschen 
genom att de tio första företagen för varje bokstav i alfabetet valdes för 
undersökningen tills antal valda företag uppgick till 100 stycken. Urvalsmetoden 
bidrog till att de företag som ingår i undersökningen representerar spridda delar av 
Sverige och är inte begränsade till en viss ort, kommun eller region. Då inte alla 
företag gick att nå via denna sökning p.g.a. avsaknaden av e-mailadress gjordes 
ytterligare sökningar via Internet och via sökmotorn google. 
 
Blomsterbranschens aktiebolag omfattas också av ett bekvämlighetsurval. De 
söktes via Interfloras och Euroflorists hemsida samt via sökmotorn google. Vid 
sökningen gick inte att konstatera om alla aktiebolag som samlades in var att 
betrakta som små aktiebolag enligt vår definition. De företag som via den 
information som fanns tillgänglig antogs omfattas av högst tio anställda valdes att 
ingå i undersökningen. Även här tillsändes frågeenkäten företag inom branschen i 
Sverige utan ytterligare geografiska begränsningar.    
 
Frågeenkäten tillställdes företagens VD då vi tror att det är de som i dessa små 
företag har den största insikten, kunskapen och de bestämdaste åsikterna om 
ämnet för undersökningen. 
  
De revisorer som ingår i undersökningen omfattas i mångt och mycket av ett 
bekvämlighetsurval. Sökning av revisionsbyråer gjordes via google samt via 
www.far.se. Vid sökningen av Revisionsbyråer för en förfrågan om en intervju 
lades dock viss vikt vid att nå revisorer i olika delar av Sverige. 
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3.3. Undersökningens trovärdighet 
 
Undersökningen behandlar svar från frågeenkäten från 30 stycken företag inom 
fastighetsmäklarbranschen samt 22 stycken företag inom blomsterbranschen. I 
frågeenkäten fanns till varje fråga utrymme att lämna kommentarer till angivet 
svar. Information om vem respondenterna kunde vända sig till vid oklarheter 
angående frågornas betydelse fanns angivet i frågeenkäten vilket möjliggjorde att 
tveksamheter kunde undanröjas. Åsikter i ämnet inhämtades även från revisorer 
som har små aktiebolag i sin klientstock. Revisorernas synpunkter ansågs viktiga 
då dessa kan antas ha en mer omfattande kunskap om själva redovisningen och 
revisionen. Därmed förmodades de kunna bidraga med synpunkter på revisionens 
eventuella fördelar och nackdelar för små aktiebolag ur en annan vinkel än de små 
aktiebolag som ingår i undersökningen. Deras åsikter troddes därför kunna 
understödja vissa synpunkter i svaren från aktieägarna vilket skulle bidraga till att 
öka resultatets trovärdighet. Sammanställningen av de fem telefonintervjuerna, 
vilka resultatet till viss del baseras på, tillsändes revisorerna för godkännande. 
Detta för att säkerställa att missuppfattningar, som riskerade förvanska resultatet, 
ej skett under intervjuerna. Samtliga respondenter informerades om att deras svar 
skulle behandlas konfidentiellt. Detta torde öka möjligheten till att lämnade svar 
överensstämmer med respondenternas verkliga åsikter.    
 
Undersökningen behandlar upplevelsen av en företeelse och målet med 
undersökningen var att få del av en mångfald av små aktiebolags synpunkter för 
att kunna skönja tendenser.  Att tillsända respondenterna en frågeenkät gjorde det 
möjligt att komma i kontakt med en mängd respondenter på kort tid vilket därmed 
ökade möjligheterna att erhålla en betydande svarsfrekvens. Tillämpningen av 
telefonintervjuer med revisorerna möjliggjorde att följdfrågor kunde ställas vilket 
bidrog till en djupare förståelse för revisorns verksamhetsområde och dess 
betydelse för och påverkan på små aktiebolag. För undersökningen relevant 
information, som annars kanske skulle ha förbisetts, erhölls i och med 
intervjumetoden och kunde beaktas vid sammanställningen av resultatet. För att 
åstadkomma en jämförbarhet av svaren från de olika respondentgrupperna, små 
aktiebolag och revisorer, var det önskvärt att ställa likalydande frågor till båda 
grupperna även om en viss omformulering och komplettering skedde vid 
telefonintervjuerna och några svarsalternativ inte erbjöds revisorerna. Frågorna 
baserades på de teorier som valdes att redogöra för i uppsatsen vilket ger frågorna 
relevans för undersökningsämnet. 
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4. Empiri 
 
Kapitlet redogör inledningsvis för det regelverk som revisorer och 
revisionsverksamheten omfattas av samt redogör för de omständigheter som 
motiverar revisionspliktens aktualitet idag. Därefter följer en kort 
yrkesbeskrivning av de båda branscherna som ingår i undersökningen. 
Avslutningsvis presenteras en sammanställning av svaren från 
enkätundersökningen samt en sammanfattning av de utförda telefonintervjuerna.  
 

4.1. Revisionens regler och rekommendationer 

4.1.1. Allmänt om revision 
 
Man delar upp revisionen i två huvudtyper, nämligen intern revision och extern 
revision. Intern revision är en del av bolagets förvaltande organisation och 
verksamheten går ut på att löpande granska och föreslå förbättring av det interna 
kontrollsystemet. Med extern revision avses den verksamhet som den av 
bolagsstämman valda revisorn utför. Den externa revisionen brukar delas in i 
redovisnings- och förvaltningsrevision. De hänger ihop och kan delvis utföras 
samtidigt. (Moberg, 2003, s. 32 ). 
 
Enligt 10 kap. 3 § (Aktiebolagslagen 1975:1385) skall revisorn granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsen och VD:s förvaltning då företagets 
VD har ansvaret för den löpande skötseln av företaget. Saknar företaget VD har 
styrelsen ansvaret. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 
revisionssed kräver. En revisor skall även medverka i samband med 
bolagsbildning enligt 2 kap. 9 § (Aktiebolagslagen 1975:1385).  
 
Enligt FAR (2004) har vem som helst rätten att benämna sig revisor, eftersom 
själva titeln inte är skyddad. Men titlarna auktoriserad eller godkänd revisor är 
lagskyddade. Är man inte auktoriserad eller godkänd revisor, är det straffbart att 
använda titeln. (FAR, 2004, s. 97).  Kvalitetssäkring av lagstadgad revision är av 
avgörande betydelse för att säkerställa en god revisionskvalitet och för att ge 
allmänheten och Revisorsnämnden garantier för att revisorer håller hög kvalitet i 
sitt arbete. Kvalitetskontrollen sker första gången i samband med ansökan om 
auktorisation eller godkännande, därefter kontrolleras revisorn vart femte år. 
(Moberg, 2003, s. 43). Revisorsnämnden har dock möjlighet att när som helst 
kontrollera om revisorn uppfyller kraven enligt 3 och 33 §§ i Revisorslagen (SFS 
2001:883). Enligt 10 kap. 10 § (Aktiebolagslagen 1975:1385) skall en revisor inte 
vara försatt i konkurs eller inneha näringsförbud.  
  
Enligt FAR:s etikregler sägs att revisorns arvode skall vara skäligt med hänsyn till 
de yrkeskunskaper och den erfarenhet som revisorn besitter. I revisionsuppdrag 
och andra uppdrag där revisorn skall göra ett utlåtande får arvodet inte vara 
beroende av det ekonomiska utfallet för klienten eller ha karaktären av provision. 
Upplysningar om revisorns arvode skall anges i företagets årsredovisning. (FAR, 
2002, s. 92) 
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4.1.2. Kompetens 
 
Enligt revisorslagen krävs det för titeln auktoriserad revisor att man har 
universitet– eller högskoleutbildning som omfattar minst 160 poäng och minst 
fem års praktik och därefter skall man ha tagit en revisorsexamen. För titeln 
godkänd revisor krävs endast 120 poäng universitet– eller högskoleutbildning och 
tre års arbetslivserfarenhet i yrket. En godkänd revisor behöver inte heller ha en 
revisorsexamen.8  
 
Alla aktiebolag måste, enligt 10 kap.11 § 1st. (Aktiebolagslagen 1975:1385), ha 
minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn skall ha den insikt i och 
erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som, med hänsyn till 
arten och omfånget av bolagets verksamhet, fordras för uppdraget, 10 kap.11 § 2 
st. (Aktiebolagslagen 1975:1385).  
 

4.1.3. Revisionsrisk  
 
I FAR (2004) kategoriseras tre olika risker som revisorn i sin yrkesutövning kan 
komma att stå inför, nämligen den inneboende risken, kontrollrisken och 
upptäcksrisken. Den inneboende risken innebär risken för att det uppkommer fel i 
redovisningen eller brister i förvaltningen på grund av bolagets verksamhet. 
Förhållandena i företaget kan vara invecklade och komplicerade och därmed 
medföra svårigheter att korrekt värdera företagets tillgångar och skulder. Denna 
risk uppstår även då företagets transaktioner är komplicerade. Kontrollrisken 
innebär risken för att felaktigheter inte upptäcks och åtgärdas av företagets eget 
interna kontrollsystem. Det kan till exempel handla om en felaktig attestering av 
fakturor. Kontrollriskens grad påverkas således av utformningen av företagets 
interna kontrollsystem. Upptäcksrisken är risken för att man vid revisionen inte 
upptäcker väsentliga fel. Den risken är därmed direkt beroende av 
granskningsinsatsernas inriktning och omfattning. (FAR, 2004, s. 24-25). 
 

4.1.4. Revisionsberättelse 
 
Revisionsberättelsen är den enda obligatoriska rapporten som fordras från 
företaget enligt lag (FAR, 2004, s. 91). Tillsammans med årsredovisningen är 
revisionsberättelsen beslutsunderlag för företagets intressenter och är den enda 
offentliga årliga rapporten om företagets verksamhet. (FAR, 2004, s. 14, 16 & 
63). I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen, bokföringen 
och om styrelsens och VD:s förvaltning. I denna rapporterar revisorn till 
bolagsstämman om årsredovisningen upprättats enligt Årsredovisningslagen. 
Revisorn tillstyrker också att resultaträkningen och balansräkningen fastställs 
samt att vinsten disponeras, alternativt förlusten behandlas, enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen. (FAR, 2004, s. 62). En ”ren” revisionsberättelse innebär 
att revisorn godkänt redovisningen, det vill säga att denne inte har funnit 

                                                 
8 www.ams.se 
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felaktigheter vid granskningen av årsredovisningen samt VD:s och styrelsens 
agerande. En ”oren” revisionsberättelse innebär att redovisningen väsentligt 
avviker från lag och god redovisningssed. Revisionsberättelsen innehåller då mer 
eller mindre allvarlig kritik av vad revisorn funnit vid revisionen. (FAR, 2004, s. 
66-67). Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före 
ordinarie bolagsstämma, 10 kap. 27 § (Aktiebolagslagen 1975:1385). 
 

4.1.5. Tystnadsplikt 
 
Som revisor har man enligt revisorslagen, aktiebolagslagen och FAR:s etikregler 
tystnadsplikt. Det revisorn får veta i klientarbetet får inte föras vidare. Utan 
tystnadsplikten skulle revisorn inte kunna sköta sitt arbete då denne behöver 
omfattande information om det företag som granskas. (FAR, 2004, s. 91). Det får 
därför inte finnas någon som helst misstanke om att uppgifterna förs vidare. En 
sådan misstanke skulle kunna leda till att revisorn inte får tillgång till nödvändiga 
upplysningar från företaget. Tystnadsplikten innebär också att revisorn inte får 
utnyttja sina kunskaper om företaget för egen vinning eller till skada för någon 
annan (FAR, 2004, s. 91). Allmänhetens möjlighet att ta del av företagets 
verksamhet är genom det som står i revisionsberättelsen. Revisorn får inte heller 
utveckla sina synpunkter utöver det som anmärks i Revisionsberättelsen. Ibland 
kan tystnadsplikten orsaka hinder för revisorn. En revisor som till exempel 
kritiseras i massmedia kan oftast inte försvara sig genom att förklara hur det 
verkligen förhåller sig. Även i det sociala livet medför tystnadsplikten att revisorn 
inte kan berätta om sitt arbete annat än i mycket allmänna ordalag. (FAR, 2004, s. 
92). En revisor som bryter mot tystnadsplikten kan bli skadeståndsskyldig (Fant, 
1994, s. 35). 
  

4.1.6. Anmälningsplikt/upplysningsplikt 
 
Det finns undantag från tystnadsplikten och i vissa fall har revisorn en 
upplysningsplikt. Gränsen mellan tystnadsplikt och upplysnings- eller 
anmälningsplikt kan verka otydlig. Revisorn har skyldighet att svara på 
bolagsstämmans frågor under förutsättning att det inte kan skada bolaget 
väsentligt. (Fant, 1994, s. 42). Enligt 42 § (Aktiebolagslagen 1975:1385) är en 
revisor även skyldig att lämna medrevisor, lekmannarevisor, särskild granskare, 
ny revisor eller konkursförvaltare de upplysningar som behövs om bolagets 
angelägenheter. Revisorn är dessutom skyldig att på begäran lämna upplysningar 
om bolagets angelägenheter till undersökningsledare under förundersökning i 
brottsmål. Revisorn i ett aktiebolag i vilket staten äger samtliga aktier är skyldig 
att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till Riksrevisionen. 
Enligt 1 kap. 9 § Sekretesslagen (SFS 1980:100) är revisorn skyldig att lämna 
upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i 
kommunen eller landstinget. Nedan anges de brott revisorn enligt Brottsbalken 
(BrB) (SFS 1962:700) och Skattebrottslagen (SFS 1971:69) är skyldig att anmäla. 
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- Bestickning och mutbrott             17 kap. 7 § BrB 
 
                20 kap. 2 § BrB 
  

         - Bedrägeri eller grovt bedrägeri                  9 kap. 1 eller 3 § BrB 
 
- Bokförningsbrott               11 kap. 5 § BrB 

 
- Förskringring                 10 kap. 1 eller 3 §§ BrB 
 
- Försvårande av skattekontroll              10 § skattebrottslagen 
 
- Mannamån mot borgenärer              11 kap. 4 § BrB 

 
         - Olovligt förfogande                                    10 kap. 4 § BrB 

 
- Oredlighet mot borgenärer              11 kap.1 eller 2 §§ BrB 

 
-  Penninghäleri                   9 kap. 6a § BrB 

 
         -  Mannamån mot borgenärer              11 kap. 4 § BrB 

 
         -  Skattebrott                2 eller 4 Skattebrottslagen 

 
 - Svindleri               9 kap. 9 § BrB    

 
         -  Trolöshet mot huvudman              10 kap. 5 § BrB 

 
-  Vårdslös skatteuppgift               5 § skattebrottslagen 
 

4.1.7. Oberoende 
 
En av de viktigaste grundreglerna för revisorer är oberoende. Revisorn skall utföra 
sitt arbete utan att hamna i en lojalitetskonflikt med någon av intressenterna. 
Intressenterna får inte ha anledning att misstänka att revisorns granskning 
påverkas av olika omständigheter som kan påverka objektiviteten och kvaliteten i 
revisionen. En revisor skall avstå från ett uppdrag i revisionsverksamheten om det 
finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet. (Moberg, 2003, s. 92)  
 

4.1.8. Analysmodellen 
 
Enligt analysmodellen ska revisorn under och inför varje uppdrag ta ställning till 
omständigheter som kan ifrågasätta revisorns oberoende. Ställningstagande skall 
göras hos klienten inför varje ny revisionsperiod för att kontrollera om nya 
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omständigheter har tillkommit som kan ifrågasätta oberoendet. (Moberg, 2003, s. 
93-94).  
 
Moberg (2003) beskriver fem olika typer av hot som kan utgöra fara för revisorns 
oberoende: 
 
Egenintressehotet innebär att revisorn blir ekonomiskt beroende av 
revisionsklienten – detta kan gå ut över revisionens tillförlitlighet. Hotet kan 
uppstå på grund av att revisorn själv eller någon i revisionsgruppen har direkt eller 
indirekt ekonomiskt intresse i klientföretaget. Det direkta hotet kan bestå i att 
revisorn har en affärsmässig relation till sin klient utanför granskningen. Det 
indirekta hotet uppstår när revisorns närstående har en nära ekonomisk 
affärsrelation med företaget. (Moberg, 2003, s. 95) 
 
Självgranskningshotet föreligger då revisorn i revisionen kan komma att granska 
resultatet av sin egen rådgivning. När revisorn till exempel genomför 
företagsvärdering för klientens räkning vilket senare leder till köp och revisorn 
därefter skall granska företaget och därmed sin egen rådgivning föreligger en risk 
för beroende. (Moberg, 2003, s. 96). 
  
Partställningshotet uppstår när revisorn uppträder eller har uppträtt till stöd för 
eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk 
angelägenhet. Ett exempel är när revisorn företräder sitt klientföretag i en 
skatteprocess. (Moberg, 2003, s. 96). 
  
Vänskaps- eller förtroendehotet uppkommer när revisorn har nära personliga 
relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning. När 
revisorn utvecklar en nära personlig relation till klientföretagets ledning eller 
någon av dem redan finns i revisorns sociala umgänge kan oberoendet 
ifrågasättas. (Moberg, 2003, s. 97). 

 
Skrämselhotet inträder när revisorn utsätts för hot eller någon annan påtryckning 
som är ägnad att inge obehag. I skrämselhotet ingår dock inte negativ kritik eller 
normala ifrågasättanden av revisorns arbete. (Moberg, 2003, s. 97). 
 
Utöver de ovan nämnda fem hoten finns även en generalklausul som innebär att 
revisorn skall avböja eller avsäga sig sitt uppdrag om det finns förhållanden som 
innebär hot mot revisorns oberoende. (Moberg, 2003, s. 97). 
 

4.1.9.  Förtroende 
 
För att revisorn skall göra ett bra jobb krävs att det existerar ett förtroende mellan 
uppdragsföretaget och revisorn (Spekman, 1988, s. 79). Här fyller tystnadsplikten 
en viktig funktion eftersom revisorn i sin ställning får kännedom om 
företagshemligheter vilket skulle kunna utgöra en fara för företagets ekonomi och 
verksamhet om allmänheten fick del av informationen, 10 kap. 37 § 
Aktiebolagslagen (SFS 1975:1385). 
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4.1.10. Skadestånd 
 
Om revisorn skadar bolaget i sitt arbete skall denne ersätta skadan. 
Skadeståndsskyldigheten gäller både vid uppsåt och vid oaktsamhet. Revisorn 
ansvarar även för skada som andra medarbetare på revisionsuppdraget orsakar. 
Både auktoriserade och godkända revisorer måste därför vara ansvarsförsäkrade 
(FAR, 2002, s. 92-93). 
 

4.2. Förslag om Byråjäv 
 
I en promemoria från Justitiedepartementet (2003) föreslås ett totalt förbud mot 
kombinerade redovisnings- och revisionsuppdrag med anledning av att en ny 
revisorslag trädde ikraft år 2002. Denna lag grundar sig på en EG-
rekommendation om revisorers oberoende (Justitiedepartementet, 2003). Om 
förslaget går igenom skulle det innebära att de små bolag som i dag anlitar endast 
en revisionsbyrå för både redovisning och revision i framtiden i stället skulle 
behöva anlita två byråer. I promemorian anges att det med hänsyn till en förväntad 
ökad konkurrens om bokföringsuppdrag i och med utökat byråjäv inte torde 
medföra mer än ”en obetydlig ökning av de små företagens kostnader för 
bokföring och revision”. Thorell och Norberg (2005) anser däremot i sin rapport 
att det innebär en påtaglig risk för ökade kostnader för företagen vid ett införande 
av byråjäv. 
 

4.3. Revisionsplikten i EU:s medlemsländer 
 
Enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv möjliggörs för EU:s medlemsstater att göra 
undantag från kravet på revision i små företag och mikroföretag. Detta utnyttjar 
idag alla EU:s medlemsstater, utom de nordiska. EU:s gränsvärden för undantag 
från revisionsplikten ligger på 50 anställda samt en årsomsättning eller en 
balansomslutning på 7,3 miljoner euro respektive 3,65 miljoner euro. (Thorell & 
Norberg, 2005). 
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Tre av Europas länders beslutade maximigränser avseende företagets 
tillgångar, omsättning och antal anställda för att omfattas av undantag från 
revisionsplikten. Kravet är att två av tre värden understiger maximivärdena. 
(Thorell & Norberg, 2005). 
 
    

 
Tabell 3.1. Gränsvärden för undantag från revisionsplikten.  Källa: (Thorell & Norberg, 2005), reducerad.
  
De privata små företagen i Frankrike har ingen revisionsplikt, medan publika 
bolag måste revidera sitt bolag. (Thorell & Norberg, 2005). 
 
I Tyskland har man ingen obligatorisk revisionsplikt för små aktiebolag, men 
många väljer ändå att frivilligt revidera årsredovisningen. (Thorell & Norberg, 
2005).   
 
I England infördes undantag från revisionsplikt för små aktiebolag år 1993. 
Samtidigt infördes en möjlighet att offentligt göra en förenklad 
revisionsberättelse. Denna möjlighet togs dock bort år 1997, då man ansåg att det 
inte längre existerade något behov av en sådan möjlighet. Även gränsen för 
undantag från revisionsplikten har höjts tre gånger och ligger i dag på det, enligt 
EU, maximalt tillåtna värdet. Publika aktiebolag och aktiebolag som bedriver 
finansiell verksamhet ingår inte i undantagen. För att skydda minoritetsägarna i 
aktiebolag har man infört en bestämmelse som innebär att aktieägare som har 
minst 10 procent av aktiekapitalet i ett aktiebolag kan kräva revision. Syftet med 
avskaffandet av revisionsplikten för små företag var att minska kostnaderna och 
därmed förstärka deras konkurrenskraft. (Thorell & Norberg, 2005). Den engelska 
revisorsföreningen ”The Association of Chanered Certified Accountans” (ACCA) 
anger på sin hemsida några argument för revisionsplikten. Bland annat motiveras 
revisionsplikten av möjligheten att upptäcka ekonomiska problem hos företaget på 
ett tidigt stadium och det framhålls även att många ser revisionsberättelsen som ett 
bevis på att företaget sköter sig vilket underlättar för kreditgivare att bevilja 
företaget lån.9 
 
Revisionsplikten i Norden 
 
Av de nordiska länderna har endast Finland infört vissa lättnader för små 
aktiebolag genom att tillåta lekmannarevision i vissa fall och de är på väg att 
införa undantag från revisionsplikten för små aktiebolag.  

                                                 
9 www.accaglobal.com 

Land  Tillgångar  
(euro)  

Omsättning 
(euro)  

Antal  
anställda 

Företagsformer 

Frankrike  1 550 000  3 100 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  

Tyskland  3 438 000  6 875 000 50 Större AB (AG)  
Mindre AB 
(GmbH)  
Handelsbolag  

England  3 650 000  7 300 000 50 Privata AB  
Handelsbolag  
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I Danmark diskuteras ett slopande av revisionsplikten för små aktiebolag. 
(Svanström, 2004, Thorell & Norberg, 2005)  
 

4.4. Branschpresentation 
 
För att ge läsaren en uppfattning om de två branscherna undersökningen omfattar, 
dess eventuella likheter och framför allt skillnader följer nedan en presentation av 
de två branscherna genom en allmän beskrivning av vad dess yrkesutövning består 
i samt krav på utbildning. 
 

4.4.1. Fastighetsmäklaryrket 
 
En fastighetsmäklare har till uppgift att förmedla fastigheter, villor, fritidshus, 
bostadsrätter och tomträtter mellan köpare och säljare. Mäklaren ansvarar för 
förhandlingarna mellan parterna och upprättandet av kontrakt vid parternas 
överenskommelse. En fastighetsmäklare skall också agera rådgivare och lämna 
parterna de upplysningar som behövs för att genomföra affären. Detta innefattar 
till exempel kontroll av ägarförhållanden, inteckningar, upprättande av en skriftlig 
beskrivning av fastigheten samt beräkning av köparens boendekostnader. I en 
fastighetsmäklares uppgifter ingår också att utannonsera objekt samt visa dessa 
för intresserade eventuella köpare. En mäklare kan också få ett specifikt uppdrag 
att finna en viss sorts fastighet eller bostadsrätt åt en köpare. Arbetet som mäklare 
är delvis säsongsbetonat. Högsäsongen brukar infinna sig under vår och 
försommar medan hösten och framför allt tiden runt årsskiftet är lugnare. 
Mäklarbranschen är även konjunkturkänslig.10 
 
Ekonomiska kunskaper är viktiga för en mäklare då denne skall kunna upprätta 
boendekalkyler samt förklara ekonomiska ställningar för till exempel en 
bostadsrättsförening.11 
 
För att bli fastighetsmäklare krävs en tvåårig utbildning på 
fastighetsmäklarprogrammet som omfattar 80 poäng. För att bli antagen till 
programmet krävs utöver allmän behörighet också särskild behörighet i matematik 
och samhällskunskap.12 
  
En fastighetsmäklare skall vara registrerad hos fastighetsmäklarnämnden (FMN) 
och för att bli registrerad krävs bland annat, av Fastighetsmäklarnämnden, 
godkänd utbildning samt yrkespraktik på minst 10 veckor hos registrerad 
fastighetsmäklare.13  
 

                                                 
10 www.ams.se 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
13 www.ams.se 
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4.4.2.   Floristyrket 
 
En florists yrke består i försäljning av blommor och växter, administration och 
konstnärligt arbete i form av binderier för olika tillfällen. Arbetet förutsätter ett 
sinne för färg och komposition. En florists arbetsplats är ofta en blomsteraffär, en 
handelsträdgård eller ett garden center som är en kombination av blomsterhandel 
och handelsträdgård. Många blomsteraffärer är anslutna till internationella 
nätverk. Via dessa kan kunder skicka blommor till en annan stad eller ett annat 
land. Många blomsteraffärer erbjuder också uthyrning av växter till företag och 
organisationer och tar ibland också hand om skötseln. I arbetsuppgifterna ingår 
daglig skötsel av växterna, emottagning av levererade växter, uppackning av 
växter och övriga varor. Att skylta och ta betalt, köpa in varor och städa är andra 
arbetsuppgifter som ingår i en florists vardag.14 
 
En florists arbetstider är ofta oregelbundna då många blomsteraffärer håller öppet 
både kvällar och helger. Arbetsbelastningen är som störst vid storhelger som vid 
till exempel jultid.15 
 
Floristutbildning ges på gymnasiets hantverksprogram som har lokala inriktningar 
mot floristyrket. Även komvux ger på några ställen floristutbildning. Utbildning 
ges även på fristående skolor och kan vara olika långa. Efter slutförd utbildning 
kan man avlägga gesällprov. Efter flera års yrkesutövning har man möjlighet att 
avlägga mästarprov.16 
 
Det förekommer även att personer anställs och lärs upp direkt i butiken. 17 

                                                 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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4.5. Redovisning av enkätundersökning 
 
Totalt svarade 52 respondenter på frågeenkäten, 30 stycken från 
fastighetsmäklarbranschen och 22 stycken från blomsterbranschen. Svaren från 
frågeenkäten som bestod av 25 stycken frågor rörande inställningen till 
revisionen, revisionsplikten och revisorns rådgivning redovisas fråga för fråga och 
åskådliggörs till de flesta frågorna med ett stapeldiagram för att ge läsaren en klar 
uppfattning över skillnader i svarsfrekvens mellan de olika svarsalternativen. I 
frågeenkäten placerades frågorna i kategorierna ”Om företaget”, ”Om 
revisionspliktens syfte”, ”Om revision i små aktiebolag” och ”Om rådgivning till 
små aktiebolag” och presenteras även nedan under dessa rubriker. Fråga 25 bad 
respondenten tillföra ytterligare synpunkter till undersökningen. För att ta del av 
svaren till denna fråga hänvisas till bilaga 3.    
 

 
Om företaget 

 
1.  Vilket år etablerades/registrerades företaget? 
 
Av de svar som inkommit finns företag etablerade mellan åren 1889 och 2005. De 
etableringsår som dominerar är åren 1989, 1991, 1996 och 2000. 
 
2.  Varför har Ni valt ett Aktiebolag som företagsform? 
 
Denna fråga saknade svarsalternativ varför respondenterna fick möjlighet att 
uttrycka sig fritt. Svaren redovisas efter antal respondenter för varje svar. Tre 
respondenter har lämnat frågan obesvarad. 
 
- 21 stycken anger att det är för att hålla privatekonomin åtskild eller för att det 

är en tydlig gräns mellan företaget och det privata. 
- Nio stycken anger att de bildade aktiebolag på inrådan av sin revisor.  
- Fyra stycken uppger att det var eller är den bästa formen.  
- Fyra respondenter menar att det har att göra med säkerhet, den personliga 

säkerheten eller tryggheten för ägaren.  
- Två stycken svarar att banken krävde denna bolagsform.  
- Två respondent anger att det passar dem bäst. 
- En respondent uppger att hon tog över företaget efter sina föräldrar. 
- En respondent har erfarenhet av en tidigare personlig konkurs efter en tvist 

mellan Skattemyndigheten och företaget, varför denne efter detta valde 
aktiebolagsformen.  

- En respondent svarar att det är en bra form när det är ett företag med anställda 
då det innebär att man själv får lön. 

- En respondent svarar vet ej. 
- En respondent uppger att det var ett krav från dåvarande franchisegivare. 
- En respondent gjorde inget val. 
-   En respondent ville slippa blanda in närstående för att ta lån i banken. 
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3.  Hur många anställda har företaget? 
 
De flesta företag har en till sex stycken anställda. En mindre del av företagen har 
mellan fem och åtta anställda. Två av företagen har 12 respektive 13 anställda.  
 
4. Vem sköter företagets bokföring samt revision? 
 
32 respondenter svarar att de anlitar en redovisningsbyrå och en revisionsbyrå för 
företagets bokföring respektive revision. Inom blomsterbranschen överväger dock 
de som sköter bokföringen inom företaget och anlitar en revisionsbyrå för revision 
 
 

Om revisionspliktens syfte i små aktiebolag 
 

5. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. 
Anser Ni att revisionsplikten uppfyller detta syfte för aktiebolag av Ert 
företags storlek? 
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Diagram 4.1. Revisionspliktens syfte 
 
20 respondenter svarar att de Till viss del anser att revisionsplikten förhindrar 
ekonomisk brottslighet medan 12 svarar Nej på frågan. Därefter följer åtta svar på Ja 
och sju svar på alternativet Till stor del . 
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6. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant 

information om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser 
Ni har nytta av en revision av Ert företag? Ange en eller flera intressenter. 
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Diagram 4.2. Revisionens intressenter.  
 
Ett litet aktiebolags intressenter till revisionen består främst av Kreditgivare, Stat och 
kommun samt leverantörer anser respondenterna med sina 35, 13 respektive 10 svar på 
dessa svarsalternativ. Därefter följer svaret Ingen intressent med nio svar.  

 
 
Om revision i små aktiebolag 

 
7. En revisor har mot sin klient bl.a. en kontrollerande roll vilken består i att 

granska företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens (VD:s) förvaltning av verksamheten. Upplever 
Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför företaget något värde? 
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Diagram 4.3. Den lagstadgade revisionens värde. 
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23 av respondenterna svarar Nej och anser inte att den lagstadgade revisionen 
tillför företaget något värde. 16 respondenter anser det Till viss del medan  
alternativet Till stor del och Vet ej får fem svar. Endast två respondenter svarar Ja 
på frågan. 

 
 
8. Upplever Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför företaget något 

värde i förhållande till de kostnader revisionen för med sig för företaget? 
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Diagram 4.4. Den lagstadgade revisionens värde i förhållande till dess kostnader. 
 
Majoriteten av respondenterna, 36 stycken, tycker inte att den lagstadgade 
revisionen tillför företaget något värde i förhållande till de kostnader den medför 
medan 14 respondenter anger att den  Till viss del gör det. Två respondenter väljer 
svarsalternativet Till stor del. 
 
 

9. Tycker Ni att Ni förstår informationen i revisorns revisionsberättelse? 
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Diagram 4.5. Förståelsen av informationen i revisionsberättelsen. 
 
23 respondenter förstår Till stor del informationen i revisionsberättelsen och 21 
stycken gör det till fullo. Sju respondenter svarar att de Till viss de förstår 
informationen. 
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10.  Anser Ni Er få tillräcklig och relevant information från revisorn 
beträffande dennes revidering av företaget? 
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Diagram 4.6. Tillräcklighet och relevans av revisionsinformation.    
 
20 respondenter svarar Ja och anser sig därmed erhålla tillräcklig och relevant 
information. 15 stycken tycker att de Till viss del får det medan 14 respondenter 
svarar att de Till stor del får det. Två respondenter svarar Nej.  
 
 

11. Anser Ni att Ni från revisorn får begripliga förklaringar och svar om Ni 
ställer frågor som rör revisionen av företaget? 
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Diagram 4.7. Begripliga förklaringar från revisorn. 
 
På frågan om de anser sig få begripliga förklaringar från revisorn svarar 23 av 
respondenterna Ja. 20 svarar Till stor del och sju svarar Till viss del. 
Svarsalternativet Vet ej får två svar. 
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12. Uppfyller revisorn Era förväntningar beträffande dennes roll som 
reviderare av företaget? 
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Diagram 4.8. förväntningstillfredsställelse av revisorn som reviderare. 
 
26 respondenter tycker att revisorn som reviderare lever upp till deras 
förväntningar och 13 stycken anser detta Till stor del.  Därefter följer alternativet 
Till viss del med tio svar. Nej och Vet ej får ett svar. 
 
 

13. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka Ert företags  
legitimitet hos dess intressenter? 

6

10

15
14

7

0
2
4
6
8

10
12
14
16

A
nt

al
 s

m
å 

ak
tie

bo
la

g

Ja
Til

l s
tor

 d
el

Til
l v

iss
 de

l

Nej

Ve
t e

j

 
Diagram 4.9. Den lagstadgade revisionens påverkan på företagets legitimitet. 
 
15 svar anger att den lagstadgade revisionen Till viss del bidrar till att öka 
företagets legitimitet tätt följt av alternativet Nej med 14 svar. Tio respondenter 
tycker att den Till stor del bidrar till detta. Sju respondenter Vet ej. Endast sex  
respondenter svarar Ja.  
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14. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag 

skulle ge företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
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Diagram 4.10. Företagets legitimitets påverkan av ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
27 av respondenterna svarar Nej och bedömer inte att ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle påverka företagets legitimitet. 12 respondenter tror att 
företagets legitimitet Till viss del kan påverkas negativt. 10 respondenter svarar 
Vet ej. Svarsalternativen Till stor del och Ja får endast två respektive ett svar. 
 
 

15. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 
revision av företaget vid ett avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller 
flera alternativ. 
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Diagram 4.11. Revisionens intressenter vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Majoriteten av respondenterna, 38 stycken, tror att Kreditgivare skulle vara fortsatt 
intresserade av en revision av företaget vid ett avskaffande av densamma. Därefter 



 36

anges Stat och kommun med 12 svar och Leverantörer med åtta svar. Sex svar får 
alternativet Kunder och fyra svarar Ägare.  
 
 

16. Vid vilka tillfällen anser Ni att företaget skulle vara i behov av en revision 
vid ett avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller flera alternativ. 
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Diagram 4.12. Företagets revisionsbehov vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
30 av respondenterna anser att företaget skulle ha behov av revision Vid 
kreditansökan och 22 stycken anger företagsförsäljning som ett behovstillfälle. 16 
svar får alternativet Vid skatteärenden. Vet ej svarar fyra respondenter och Vid 
andra tillfällen samt Vid inget av angivna tillfällen får ett svar. 

 
 

17. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 
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Diagram 4.13. Inställningen till ett avskaffande av revisionsplikten. 
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18 av respondenterna anser Till stor del att revisionsplikten bör avskaffas medan 15 
svarar Ja. Alternativet Till viss del fick 12 svar. Fyra av respondenterna tycker inte att 
revisionsplikten skall avskaffas och två respondenter svarar Vet ej. 

 
Om rådgivning till små aktiebolag 

 
18. En revisor har utöver sin kontrollerande roll också en rådgivande roll. 

Upplever Ni revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande 
roll? 
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Diagram 4.14. Den rådgivande revisorns tillgång för företaget.  
 
22 respondenter upplever Till stor del revisorns rådgivning som en tillgång för företaget 
medan 15 svarar Ja på frågan. Svarsalternativen Till viss del samt Nej får åtta respektive 
sju svar. 

 
 

19. Upplever Ni revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande roll 
i förhållande till rådgivningens kostnad för företaget?  
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Diagram 4.15. Den rådgivande revisorns tillgång för företaget i förhållande till dess kostnader. 
 
17 respondenter tycker inte att rådgivningen överträffar kostnaden för densamma 
medan 15 stycken anser att den Till viss del gör det. Därefter följer 12 svar på 
alternativet Till stor del.  Sju av respondenterna svarar Ja och en respondent väljer 
alternativet Vet ej. 
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20. En av de viktigaste grundreglerna för revisorer är oberoende eller 

opartiskhet. Upplever Ni att revisorns oberoende ställning påverkar 
dennes rådgivande roll mot företaget på så sätt att oberoendet utgör ett 
hinder för företaget att dra fördelar av revisorns kunskaper som 
rådgivare? 
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Diagram 4.16. Revisorns oberoendeställnings inverkan på rådgivningen. 
 
23 respondenter svarar Nej och upplever inte att revisorns oberoende i samband 
med rådgivningsrollen påverkar företaget negativt. 13 svarar Vet ej. 12 
respondenter anser att revisorns oberoende Till viss del utgör ett hinder för 
företaget och tre respondenter anger att det Till stor del utgör ett hinder. 

 
 

21. Hur ofta har Ni kontakt med revisorn för rådgivning om företagets 
verksamhet och ekonomi? 
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Diagram 4.17. Förekomsten av revisorskontakt. 
 
25 respondenter uppger att de har kontakt med revisorn En gång per år.  Femton 
respondenter har kontakt med revisorn Två gånger per år. Svarsalternativet Varje 
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månad uppvisar sex svar medan tre svar finns vid alternativet Flera gånger i 
månaden . Två respondenter svarar Vet ej.   

 
 

22. Har Ni någon gång bytt revisor?  
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Diagram 4.18. Förekomsten av revisorsbyte. 
 
27 av respondenterna svarar Ja på frågan, medan 24 av respondenterna inte har bytt 
revisor. Vet ej svarar en respondent. 

 
 

23. Om revisorsbyte skett, vad har föranlett bytet? 
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Diagram 4.19. Orsakande faktorer till byte av revisor. 
 
16 stycken av revisorbytena utgörs av Ofrivilligt byte medan 11 stycken uppger 
Missnöje som orsak till byte av revisor. Tre av respondenterna anger Övrig orsak 
medan en respondent svarar Vet ej. 
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24. Hur stort förtroende har Ni för Er revisor? Ange graden av förtroende i en 

skala från 1 – 5 där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar 
högt förtroende. 
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Diagram 4.20. Graden av förtroende för revisorn. 
 
Respondenterna har stort förtroende för sin revisor med 27 respondenter på 
betyget fem och 18 respondenter på betyget fyra. Sex respondenter ger revisorn 
betyget tre. Endast en respondent ger revisorn en tvåa i betyg. 
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4.6. Sammanställning av telefonintervjuer 
 
Nedan redovisas en sammanställning av de telefonintervjuer som genomfördes 
med fem stycken revisorer under december 2005. Varje revisors svar på 
respektive fråga presenteras per fråga för att möjliggöra en jämförelse av 
revisorernas åsikter för varje fråga. Revisorerna benämns här Revisor A, Revisor 
B, Revisor C, Revisor D och Revisor E för att inte röja revisorernas identiteter 
men ändå kunna koppla alla frågesvar till en och samma revisor. Liksom i 
frågeenkäten har intervjufrågorna kategoriserats till olika rubriker och presenteras 
nedan enligt denna rubricering.  
 
 

Om er verksamhet mot små aktiebolag 
 
1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 

aktiebolag? 
 
Revisor A 
Revisorn uppskattar att ca 80 % av klienterna består av små aktiebolag.  
 
Revisor B 
Av revisorns kundstock består ca 90 % av små aktiebolag. 
 
Revisor C 
Av byråns reviderande verksamhet utgör de små aktiebolagen ca 75% i 
omsättning. 
 
Revisor D 
Endast 40 % av revisorns reviderade verksamhet utgörs av små aktiebolag. 
 
Revisor E 
Ca 50% av revisorns kunder består av små aktiebolag. 
 
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Revisor A 
Av den rådgivande verksamheten utgör ca 80 % små aktiebolag. 
 
Revisor B 
Rådgivningen till små aktiebolag uppskattas till ca 90 % av den totala 
rådgivningen. 
 
Revisor C 
Revideringen och rådgivningen kopplar till varandra och det är svårt att urskilja 
rådgivningen från revideringen och därför också svårt att uppskatta hur stor del av 
den rådgivande verksamheten som utgörs av små aktiebolag, menar revisorn. 
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Revisor D 
Revisorns rådgivning till små aktiebolag uppgår till endast 15 % 
 
Revisor E 
Av revisorns rådgivande verksamhet utgör små aktiebolag ca 50 %. 
 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
Revisor A 
De flesta av revisorns klienter sköter bokföringen själva och lämnar över bokslutet 
och revisionen till revisionsbyrån. 
 
Revisor B 
Den största delen av revisorns klienter använder en redovisningsbyrå för 
bokföring och bokslut och revisorn anlitas för revision. Det förekommer också att 
klienterna sköter sin bokföring själva och lämnar över bokslutet till 
revisionsbyrån. 
 
Revisor C 
Av byråns små aktiebolag använder sig ca 90 % av en redovisningsbyrå för 
hanteringen av företagets bokföring. Det händer att nystartade företag börjar med 
att sköta bokföringen själva, men vanligtvis lämnar de sedan över bokföringen till 
en redovisningsbyrå. 
 
Revisor D 
Revisorns klienter anlitar antingen revisionsbyrån för revision och använder sig av 
en redovisningsbyrå för bokföring och bokslut eller sköter bokföringen inom 
företaget och anlitar revisionsbyrån för bokslut och revision. 
 
Revisor E 
Merparten av revisorns kunder anlitar revisionsbyrån och en redovisningsbyrå 
eller sköter bokföringen inom företaget och anlitar revisionsbyrån för revision. 

 
 

4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad 
brukar orsaken till bytet vara? 

 
Revisor A 
Revisorbyte sker mycket sällan, anser revisorn. Om det händer är ofta priset den 
avgörande orsaken till bytet.  
 
Revisor B 
Revisorn upplever inte att byte av revisor sker särskilt ofta bland små aktiebolag 
och när så sker beror det sällan på missnöje utan sker av andra orsaker som t.ex. 
p.g.a. revisors pensionering eller dyl. 
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Revisor C 
Oftast sker valet av revisor genom att företagaren via kontakter blir 
rekommenderad en revisor vilket i sig ökar utsikten till ett fungerande samarbete. 
Revisorn har inte erfarenhet av att byte av revisor sker särskilt ofta och när så sker 
kan orsakerna t.ex. vara att en ny delägare har gått in i firman och har med sig en 
egen revisor eller att företaget flyttar sin verksamhet till annan ort etc. 
 
Revisor D 
Små aktiebolag byter sällan revisorer, anser revisorn, och när bolagen väl byter 
revisor är det på grund av missnöje med revisorn. Det kan ju vara så att revisorn 
inte har den tid som behövs för bolaget. 
 
Revisor E 
Nej, säger revisorn, små aktiebolag byter sällan revisorer. 
 
 

Om revisionspliktens syfte i små aktiebolag 
 
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. 

Anser Ni att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 
Revisor A 
Absolut, svarar revisorn. Han har erfarenhet av att ha rättat otaliga felaktigheter 
som beror på slarv och okunskap. 
 
Revisor B 
Revisorn anser att revisionsplikten kan förhindra brottslighet till viss del, men 
menar samtidigt att har man som företagare avsikt att luras så är det också möjligt 
då revisorn inte granskar allt vid en revision. Det är inte ovanligt att revisorn vid 
sin revision finner felaktigheter som behöver åtgärdas. Många av dessa 
felaktigheter beror oftast på okunskap eller slarv. En del företagare verkar inte 
heller vilja veta hur de redovisar korrekt utan gör på sitt sätt och tycks resonera 
som så att ”går det så går det”. 
 
Revisor C 
Ett regelverk att efterleva kan i viss mån förhindra brottslighet. Revisorn upplever 
också att klienterna är intresserade och ser möjligheterna med ett kontrollsystem 
för att upprätthålla kontrollen på företagets ekonomi. Revisorn ser inte heller de 
krav som gäller för 10/24 företagen som orimligt betungande och jämför med sin 
egen verksamhet som också är ett litet aktiebolag. 10/24 bolagens revisionsplikt 
ligger på en enklare nivå än de krav som ställs på storbolagen. Revisorn menar att 
vill man som företagare undvika revisionen finns andra bolagsformer att tillämpa 
så som enskild firma eller handelsbolag. 
 
Revisor D 
Ja, det har stor betydelse, svarar revisorn. De flesta små bolagen vågar inte fuska, 
men ibland kan det bli fel i bokförningen ändå. Det är där vi kommer in och 
berättar att detta är fel och bör ändras, säger revisorn. Bolagen brukar då oftast 
rätta till felet. 
 



 44

 
Revisor E 
Nej, egentligen inte, svarar revisorn, då det ju bara är att välja ett annat alternativ, 
där revision inte behövs i bolaget.  
 
 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant 

information om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser 
Ni har nytta av en revision av små aktiebolag? 

 
Revisor A 
Banker och leverantörer, svarar revisorn. Han har erfarenhet av att leverantörer 
går in och tittar på kunders eller blivande kunders revisioner. 
 
Revisor B 
Fordringsägare, skatteverket, leverantörer och även konkurrenter anser revisorn 
använder sig av revisionen. Att revisorns kunder tar del av konkurrenters 
revisioner för att göra jämförelser är inte ovanligt.   
 
Revisor C 
Banker, leverantörer, stat och kommun anser revisorn har nytta av företagens 
revision. Det händer att revisorn blir kontaktad av sin klient som vill att han skall 
sända företagets revision till tredje man. Det kan t.ex. vara en blivande leverantör 
till företagaren som efterlyser sådan information för att utifrån denna bedöma 
risken att ingå samarbete med företagaren.  
 
Revisor D 
Har bolaget banklån är banken intresserad av hur mycket bolagets tillgångar är 
värda. Andra bolag är också intresserade av informationen, för att bolagen skall 
kunna jämföras med varandra. För att kunna jämföra bolagen är det viktigt att 
kunna bedömas efter samma spelregler. Revisorn åskådliggör sin åsikt genom 
jämförelsen att spela hockeymatch utan domare. Skattemyndigheten har också en 
viss nytta av informationen. Skattemyndigheten granskar bolaget i ca tre månader 
i skattefrågor medan revisorer granskar hela verksamheten i en och en halv dag. 
När vi har granskat bolaget vet skattemyndigheten att bolagets verksamhet sköts 
korrekt, menade revisorn. För ägare som inte har så mycket kunskap om ekonomi 
är det också viktigt att kunna ta del av revisionen.  
 
Revisor E 
Revisorn bedömer att banken, skattemyndigheten och även ägarna har stor nytta 
av revision av bolaget. 
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Om revision i små aktiebolag 
 
3.  Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 

värde? 
 
Revisor A 
Ja, absolut, anser revisorn. Det inträffar regelbundet att revisorn finner 
felaktigheter vid revideringen av företagen så den lagstadgade revisionen fyller 
sitt syfte, anser revisorn. För klienterna är det därför bra att få den kontrollen som 
en revidering av företaget ger. 
 
Revisor B 
Revisorn anser att den lagstadgade revisionen skapar ordning och reda och tillför 
årsredovisningen ett värde. Utan revisionen har inte redovisningen något egentligt 
värde, anser han. 
 
Revisor C 
Den lagstadgade revisionen tillför inte direkt något värde till företaget, men tillför 
ett indirekt värde genom att företagaren för tredje part kan uppvisa denna 
information vilket kan ha betydelse för om t.ex. en hantverkare får ett jobb eller 
ej. Den lagstadgade revisionen kan också bidra till att oriktigheter uppdagas och 
kan justeras, vilka annars ej skulle upptäckas. 
 
Revisor D 
Den lagstadgade revisionen har stor värde för bolagen anser revisorn. Eftersom 
man i och med revisionsplikten spelar efter samma spelregler som de andra, kan 
man jämföra bolagen. Revisorn anser också att samhället har stort förtroende för 
aktiebolagen, då de vet att bolagen granskas, vilket är till fördel för bolagen. 
 
Revisor E 
Ja, den ger en rättvisande bild av bolaget. Det är ju den information som ger en 
bild av bolaget utåt, menar revisorn. 
 
 
4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag 

något värde? 
 
Revisor A 
De flesta klienterna ser fördelar med revisionen och vill ha synpunkter och råd 
beträffande revisionen av företaget. Revisorn upplever att kunderna över lag är 
nöjda med revisionen. 
 
Revisor B 
Revisorn anser att uppfattningen hos klienterna varierar. För en del klienter 
upplevs revisionen som en belastning och för andra upplevs den som värdefull då 
de tycker att den tillför kontroll i verksamheten. Revisorn tycker ändå att 
majoriteten av klienterna ser revisionens fördelar.  
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Revisor C 
De företagare som inte verkar vilja ha revisionen och som motarbetar revisorns 
arbete, vill man som revisor inte heller ha i sin klientstock. Men de flesta 
företagare, upplever revisorn, vill ha den kontroll över företagets räkenskaper som 
revisionen ger. Man vill minimera risken för skatteproblem etc. 
 
Revisor D 
Uppfattningen hos bolagen om revisionens värde för bolaget varierar, anser 
revisorn. Han uppskattar att ca 30% av bolagen inte anser sig ha något värde av  
revisionen utan ombesörjer utförandet av den på grund av att det är ett måste. 
Dessa skulle inte efterfråga en granskning av bolaget om revisionen var frivillig, 
tror revisorn. Revisorn bedömer vidare att ca 20% av bolagen anser sig erhålla ett 
värde av revisionen men priset på revision är här av betydelse för uppfattningen. 
Ca 50% av bolagen anser sig ha värde av revisionen och de skulle också fortsätta 
revidera bolaget även om revisionsplikten avskaffades, bedömer revisorn. 
 
Revisor E 
Revisorn upplever att företagen ser revisionen som ett sätt att ge företagen en 
rättvisande bild utåt. 
 
 
5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de 

kostnader revisionen medför för små aktiebolag? 
 
Revisor A 
Revisorns uppfattning är att revisionen tillför företaget ett värde och att 
kostnaderna för revisionen är rimlig och även uppfattas så av klienterna. 
 
Revisor B 
Revisorn tycker att revisionen i och med införandet av ny redovisningsstandard 
(RS) har blivit onödigt omfattande och kostsam för små aktiebolag. I revisorns 
åtaganden har det blivit en balansgång mellan att uppfylla kraven i RS och att 
hålla kostnaderna för små aktiebolag på en rimlig nivå. 
 
Revisor C 
Revisorn menar att nivån på arvodet är marginell. Det kan räcka med ett 
rådgivningstillfälle för att klienten skall kunna tjäna in kostnaden och mer därtill. 
En ”strulig” redovisning tar längre tid och kräver mer omfattande diskussioner 
med klienten vilket ökar kostnaderna. En bokföring som är i ordning inför 
revisionen kräver inget utöver den sedvanliga kontrollen och kostnaden för en 
sådan ligger på ca 5 000 – 20 000 kronor beroende på omfattningen. 
 
Revisor D 
ja, det tycker jag, svarar revisorn. 
 
Revisor E 
Ja, säger revisorn. Det kostar ju mindre att granska ett mindre bolag än att granska 
ett stort bolag eftersom det tar kortare tid. 
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6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 
företagets kostnader för revisionen? 

 
Revisor A 
Revisorns erfarenhet är att klienterna tar kostnaderna för revisionen utan att på 
något sätt motsätta sig revisorns arvode.  
 
Revisor B 
Det varierar bland klienterna anser revisorn. Vissa gliringar förekommer men 
många tar kostnaderna utan att ifrågasätta eller protestera. Många tycker att de får 
något tillbaka och accepterar helt enkelt priset för revisionen. Revisorn upplever 
också en högre acceptans idag än förr till revisionskostnaderna. 
 
Revisor C 
Vissa klienter kan tycka att revisionen är dyr. Men de flesta klienter godtar vad 
revisionen kostar.  
 
Revisor D 
Nej, oftast inte, säger revisorn. Han uppskattar att ca 60%  inte anser sig ha något 
värde av revisionen om man överväger kostnaderna medan ca 40% tycker att 
värdet av revision överväger kostnaderna. 
 
Revisor E 
Revisorns uppfattning är att kunderna anser kostnaderna som rimliga då han inte 
har någon erfarenhet av några klagomål från kunderna. 
 
 
7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 
 
Revisor A 
Revisorns uppfattning är att de flesta klienter inte förstår den fullt ut, utan endast 
har diffusa begrepp om revisionsinformationen. 
 
Revisor B 
Svaret från revisorn blir nej. Han menar att det inte är många som helt förstår 
revisionsinformationen. Det klienterna förstår är synpunkter på skatter. Många 
förstår ej skillnaden mellan en ren och oren revisionsberättelse. 
 
Revisor C 
Vissa klienter tror nog att revisorn kontrollerar varenda post i bokföringen och 
tror, i och med att de erhåller en ren revisionsberättelse för företaget, att allt är 
grönt, d.v.s. att allt är kontrollerat, vilket ju inte är fallet. En ren 
revisionsberättelse är ju ingen garanti för att allting är fullständigt korrekt i 
räkenskaperna. 
 
Revisor D 
Revisorn svarar nej på frågan och menar att revisorerna har varit dåliga på att 
förklara vad de egentligen gör så det har uppstått ett förväntningsgap mellan 
företagen och revisorerna. ”Men i vår revisionsbyrå jobbar vi mycket med att 
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förklara för våra kunder, så att de vet vad de kan förvänta sig av oss”, säger 
revisorn. 
 
Revisor E 
Revisorn tycker att kunderna förstår revisionens information. 
 
 
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er 

angående revisionen av företaget?  
 
Revisor A 
Revisorn tycker inte att hans klienter aktivt söker information från honom om 
revisionen av företaget.   
 
Revisor B 
Revisorn tycker inte att klienterna efterfrågar information. De lyssnar på revisorns 
åsikter men frågar inte aktivt själva. 
 
Revisor C 
Revisorn tycker inte att klienterna frågar efter vad han gör när han reviderar 
företaget. Många av klienterna har han haft ett bra tag och de vet vad han som 
revisor efterfrågar men frågar egentligen inget själva om revisionen. Nya klienter 
frågar inte heller efter vad han egentligen gör. 
 
Revisor D 
I vilken utsträckning klienterna aktivt efterfrågar information varierar anser 
revisorn. Han uppskattar dock att ca 50 % av kunderna aktivt söker information 
hos dem. 
 
Revisor E 
Ja, småbolagen är mycket intresserade av den information som lämnas till dem, 
anser revisorn. 
 
 
9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de 

synpunkter eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av 
företaget? 

 
Revisor A 
Förståelsen för revisorns synpunkter och förklaringar varierar bland revisorns 
klienter och är till viss del kopplat till verksamhetens art. Inom vissa verksamheter 
är förståelsen större än inom andra verksamheter, menar revisorn.   
 
Revisor B 
Revisorn anser inte att klienterna förstår hans information avseende revisionen. 
 
Revisor C 
De flesta klienter förstår grunderna. Revisorn upplever att klienterna förstår när 
han diskuterar med dem. 
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Revisor D 
Revisorn anser att kunderna förstår den information han ger. De lägger ner mycket 
tid på att kunden skall förstå den information de ger, säger han. 
 
Revisor E 
Revisorn tycker att kunderna numera tydligt förstår hans information. Småbolagen 
är mer upplysta nu än förr, menar han. 
 
 
10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 

förväntningar på Er som reviderare av företaget? 
 
Revisor A 
”Jag vet inte”, svarar revisorn. Vissa ser granskningen som positiv för företaget 
och ser därmed också ett värde i revisorns granskaningsarbete medan andra bara 
accepterar revisionen i och med att den måste utföras, menar han.   
 
Revisor B 
Revisorn anser det svårt att besvara frågan generellt. Det finns blandade 
synpunkter bland klienterna menar han och han har inget grepp om någon generell 
uppfattning bland dessa. 
 
Revisor C 
Om klienten får en ren revisionsberättelse tycker klienten att han som revisor 
lever upp till förväntningarna. En oren revisionsberättelse kan göra att klienten 
tycker att han som revisor inte lever upp till förväntningarna. Klienten ser en ren 
revisionsberättelse som ett klartecken, en garanti för att allt är i ordning. 
 
Revisor D 
Ja, svarar revisorn, han upplever att deras kunder är nöjda med dem 
 
Revisor E 
”Ja, det tycker jag”, säger revisorn. 
 
 
11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 

legitimitet hos dess intressenter? 
 
Revisor A 
Revisorn tycker definitivt att den lagstadgade revisionen tillför företagen 
legitimitet hos dess klienter. Den skall vara lagstadgad, men den skall förenklas 
för små aktiebolag, anser han. 
 
Revisor B 
Ja, svarar revisorn. Den lagstadgade revisionen fyller denna funktion för 
företagen. 
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Revisor C 
Framför allt kreditgivare som banker och leasingbolag efterfrågar den och 
revisionen fyller därmed en funktion men den behöver inte nödvändigtvis vara 
lagstadgad, menar revisorn. Även stat och kommun behöver revisionen. 
 
Revisor D 
Revisorn anser att det är exakt vad revisionen gör, nämligen ökar förtroendet för 
bolaget på ett billigt sätt. 
 
Revisor E 
Revisorn tycker att den lagstadgade revisionen ger företagen legitimitet hos dess 
intressenter. 
 
 
12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag 

skulle ge företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 
Revisor A 
Ja, svarar revisorn på denna fråga. 
 
Revisor B 
Revisorn anser att legitimiteten skulle bli lägre vid ett avskaffande av revisionen. 
Bankerna skulle kräva säkerheter ändå men viss revision i vissa företag skulle 
behövas även om revisionen blev frivillig. 
 
Revisor C 
Det behöver inte bli så att ett avskaffande av revisionsplikten skulle ge företaget 
en lägre legitimitet. Tredje part skulle dock fortsättningsvis fortsätta att kräva 
uppgifter för t.ex. kreditbedömning eller dyl. 
 
Revisor D 
Ja, svarar revisorn. Om revisionsplikten avskaffas kommer vissa företag att få 
svårt att få lån, eftersom revisionen kan bli dyr som den är i England. När man i 
England införde frivillig revision ökade kostnaden för revisionen. Om man vill 
skaffa sig kreditlån kräver ju bankerna oftast att en revisor granskar bolaget, vilket 
kan vara dyrt för ett litet bolag. 
 
Revisor E 
Ja, säger revisorn. Han anser att företagens legitimitetsgrad skulle sjunka vid ett 
avskaffande av revisionsplikten. 
 
 
13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 

revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 
Revisor A 
Framför allt skulle bankerna vara i behov av revisioner även efter ett avskaffande 
av revisionsplikten, anser revisorn. 
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Revisor B 
Långivare och skatteverket skulle efterfråga revision. Vissa företagare värdesätter 
kontrollen, anser revisorn. 
 
Revisor C 
Kreditgivare och stat och kommun skulle fortfarande efterfråga revisionen. Stora 
leverantörer skulle istället kunna ställa krav på förskottsbetalningar vilket skulle 
tvinga småbolagen att ligga ute med höga belopp, vilket för många småföretagare 
skulle bli ohållbart. 
 
Revisor D 
Revisorn uppskattar att ca 50% av revisorns kunder skulle vara fortsatt  
intresserade av revision av sina bolag. Även banker och leverantörer skulle i viss 
mån ha behov av revisioner, tror revisorn. 
 
Revisor E 
Revisorn bedömer att banken, skattemyndigheten och även ägarna skulle vara 
fortsatt intresserade av revisionen vid ett avskaffande av densamma. 
 
 
14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 

revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 
Revisor A 
Företagen skulle behöva en revision när de behöver låna pengar och vid 
företagsförsäljning, anser revisorn. 
 
Revisor B 
När företaget behöver låna pengar, vid ägarbyte, vid värdering av företaget, vid 
kontrollbalansräkning. 
 
Revisor C 
Om större leverantörer efterfrågar revision, när stat och kommun efterfrågar 
informationen. Vid en företagsförsäljning efterfrågas inte nödvändigtvis en 
revision då köparen vid ett sådant tillfälle gör en djupare granskning av företagets 
förehavanden via sin egen rådgivare. 
 
Revisor D 
När de behöver låna pengar, vid ägarbyte, vid värdering och vid 
kontrollbalansräkning. Även ägare som inte har insyn i bolaget skulle vara i behov 
av revisionsinformationen, anser revisorn. 
 
Revisor E 
Revisorn svarar på denna fråga liksom på föregående fråga att banken, 
skattemyndigheten och ägarna har intresse av revisionen. 
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15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 
 
Revisor A 
Revisionsplikten skall inte avskaffas men den skall förenklas, menar revisorn. 
 
Revisor B 
Nej, säger revisorn, men reglerna behöver dock förenklas, anser han. 
 
Revisor C 
Om man finner att det är rätt att avskaffa den skall den avskaffas, menar revisorn. 
Det är ju också så, säger han, att de som har störst behov av den lagstadgade 
revisionen oftast är de som vill se ett avskaffande av den. Det är också svårt att 
dra gränsen för vart undantaget från den lagstadgade revisionen skall sättas. 
Revisorn är även tveksam till om det egentligen skulle innebära någon 
kostnadsreduktion för de aktiebolag som undantas revisionsplikten då någon form 
av revision fortsättningsvis ändå skulle behövas för vissa delar av räkenskaperna 
beroende på situation. Revisorn skulle anlitas men på ett annat sätt än idag, vilket 
ju fortfarande skulle kosta pengar. 
 
Revisor D 
Revisorn anser inte att revisionsplikten skall avskaffas men reglerna behöver 
förenklas, säger han. 
 
Revisor E  
Revisorn anser inte att revisionsplikten skall avskaffas men uppger att han anser 
att reglerna behöver förenklas. 
 
 

Om rådgivning till små aktiebolag 
 
16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 
 
Revisor A 
För vissa företag upplever revisorn sig som en tillgång beträffande rådgivning till 
företagen, då dessa klienter söker rådgivning. Andra klienter, menar revisorn, hör 
aldrig av sig för rådgivning. 
 
Revisor B 
Revisorn upplever sig som en tillgång för sina klienter när det gäller rådgivning då 
största delen av hans verksamhet består av rådgivning.  
 
Revisor C 
Revisorn upplever att han tillför företagen fördelar genom sin rådgivning. Oftast 
finns en redovisningsbyrå mellan revisorn och dennes klient varför rådgivningen 
oftast sker genom kontakt mellan klientens redovisningsbyrå och revisorn. 
Rådgivning under företagens räkenskapsår sker då och då medan den största delen 
av rådgivning sker i samband med revideringen, anser revisorn. Rådgivningen 
består till största delen av rådgivning inom redovisningsområdet och 
skatteområdet.  
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Revisor D 
”Ja, det tycker jag”, säger revisorn. De ger sina kunder de bästa råden, samtidigt 
som de är revisorer, menar han. 
 
Revisor E 
”Ja, jag tycker det”, svarar revisorn. ”Vi ger kunderna korrekta råd, samtidigt som 
vi granskar bolaget”. 
 
17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång 

för dem? 
 
Revisor A 
Han tror att de företag som söker rådgivning också upplever honom som en 
värdefull källa till råd. Det är stor skillnad på klienterna, säger revisorn. Vissa 
ringer ständigt för att få råd av olika slag medan andra aldrig hör av sig.  
 
Revisor B 
Då klienterna efterfrågar just rådgivning av revisorn upplever revisorn att 
företagen ser honom som en tillgång när det gäller rådgivning. 
 
Revisor C 
Då redovisningsbyrån ofta agerar mellanhand mellan klienten och revisorn 
uppfattar kanske inte klienten alltid att rådet ursprungligen kommer från revisorn. 
Vid vissa tillfällen tar revisorn aktivt kontakt med klienter som han vet kan tänkas 
kontakta honom om t.ex. nya regler eller dyl. 
 
Revisor D 
Ja, svarar revisorn. Rådgivningen är frivillig och ändå väljer bolagen att komma 
till dem vilket visar att de värdesätter deras råd, menar han. 
 
Revisor E 
Revisorn upplever definitivt att kunderna ser honom som en tillgång för bolaget. 
 
 
18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag 

överväger deras kostnad för rådgivningen? 
 
Revisor A 
Revisorn har inte upplevt att klienterna har motsatt sig kostnaden för den 
rådgivning de erhållit och anser därför att kostnaderna torde vara rimliga i 
förhållande till vad klienten får ut av rådgivningen.  
 
Revisor B 
Revisorn anser att kostnaden för rådgivningen är rimlig i förhållande till vad 
rådgivningen ger företagen. 
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Revisor C 
Det är svårt att särskilja kostnaden för rådgivningen från revisionskostnaderna. 
Ofta sker rådgivning i samband med kontakt med klienten vid revisionstillfället. 
Det går därför inte att uppskatta kostnaderna för rådgivningen specifikt.  
 
Revisor D 
Revisorn tycker att värdet för bolagen överväger kostnaderna för rådgivningen. 
 
Revisor E  
Definitivt, anser revisorn. 
 
 
19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från 

Er överväger de kostnader rådgivningen medför? 
 
Revisor A 
Revisorn har inte erfarit att klienterna har opponerat sig mot kostnaden för den 
rådgivning han ger. På fakturan framgår tydligt för vilken tid som debiteras och 
det gör också att klienten har en tydlig kontroll över vad rådgivningen kostar. 
 
Revisor B 
Kunderna tar kostnaderna för den rådgivning de efterfrågar. Visst finns det 
klienter som kan ha synpunkter men i stort sätt är klinterna positiva till den 
rådgivning de får och kostnaderna det innebär. 
 
Revisor C 
Vanligen har företagaren själv efterfrågat rådgivning avseende en specifik 
situation och tar då också kostnaden för denna rådgivning. Revisorn har därför 
ingen erfarenhet av att klienterna generellt klagar över kostnaden för den 
rådgivning de efterfrågar. 
 
Revisor D 
Revisorn upplever att bolagen anser rådgivningen värdefull och kostnaderna för 
denna rimliga. 
 
Revisor E  
Revisorn tycker att kundernas uppfattning är att rådgivningen de erhåller 
överstiger kostnaderna. 
 
 
20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot 

små aktiebolag på så sätt att oberoendet utgör ett hinder för företaget att 
till fullo dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Revisor A 
Det är ett diskuterat ämne idag, menar revisorn, men han tycker inte att dessa 
motsättningar, opartiskheten och rådgivningen, är ett problem i praktiken. 
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Revisor B 
Revisorn tycker egentligen inte att oberoendet är ett hinder för rådgivning. 
Visserligen kan han inte ta ställning fullt ut för bolaget men det behöver inte vara 
negativt för bolaget. Han hjälper ju företaget att följa de lagar och regler som 
gäller. 
 
Revisor C 
Ofta består råd till små aktiebolag av privatekonomisk karaktär och i dessa fall 
möter oberoendet inget hinder. I andra förekommande fall anlitar man som revisor 
annan expertis som t.ex. skattejurister, vilket medför att man inte är ensam om 
rådgivningen. Oberoendet utgör i och med detta inget hinder för revisorn i dennes 
rådgivande roll, anser han. 
 
Revisor D 
Revisorn anser inte att dennes oberoende påverkar kunderna negativt. Han ser det 
snarare som en styrka. 
 
Revisor E  
Nej, säger revisorn. Han anser inte att det är något problem. 
 
 
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 
Revisor A 
Med vissa klienter har revisorn kontakt varje månad och med andra mer sällan. 
Kontakten mellan revisorn och klienterna varierar beroende på klienternas behov. 
 
Revisor B 
Kontakten med klienterna varierar stort. Vissa klienter har revisorn kontakt med 
varje månad men många klienter har han nästan aldrig någon kontakt med. För de 
klienter som aldrig hör av sig brukar revisorn dock ta kontakt en till två gånger per 
år. 
 
Revisor C 
Hos en långvarig klient där allting flyter förekommer oftast inte någon kontakt 
mellan revisorn och klienten utöver den kontakt som eventuellt behövs vid 
revisionstillfället. Oftast sker kontakt via den redovisningsbyrå klienten anlitar, så 
kontakt direkt mellan klienten och revisorn är inte så ofta förekommande löpande 
under året.  
 
Revisor D  
Revisorn uppger att han har kontakt med sina kunder mellan en till tre gånger per 
år.  
 
Revisor E 
Revisorn har ofta kontakt med kunderna då bolagen kontaktar dem ganska ofta 
som t.ex. vid byte av regelverk. 
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22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 

graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala 
från 1 – 5 där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt 
förtroende. 

 
Revisor A 
Revisorn tror att han ligger på en fyra bland sina klienter generellt sett, men säger 
också att hos vissa klienter har han säkert en femma medan han hos andra kanske 
har en trea och kanske t.o.m. en tvåa hos någon.  
 
Revisor B 
Revisorn upplever att förtroendet för honom som revisor ligger på en femma. 
 
Revisor C 
Revisorn uppskattar att han ligger på en fyra hos sina klienter. Skulle klienterna 
inte vara nöjda med honom skulle de välja en annan revisor, menar han. 
 
Revisor D 
Revisorn uppskattar sig ligga på en femma hos sina klienter. 
 
Revisor E 
Revisorn uppskattar sig omfattas av en femma vad gäller förtroendegraden hos 
hans kunder. 
 
  
23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  
 
Revisor A 
Revisorn anser att de regler som tillämpas idag är en ren översättning från 
internationella standarder och tycker att det är orimligt att små aktiebolag skall 
behöva tillämpa samma regelverk som stora aktiebolag. Revisionen behövs, anser 
han, men den behöver förenklas för små aktiebolag. 
 
Revisor B 
Revisorn tycker att regelverket för små aktiebolag bör förenklas. Han menar också 
att om revisor inte önskas för företaget kan företagaren välja annan bolagsform än 
aktiebolag. 
 
Revisor C 
Revisorn tycker att det mesta täckts under intervjuns gång och kommer inte på 
något ytterligare att tillägga. 
 
Revisor D 
Revisorn anser att regelverket för små bolag bör förenklas och säger också att 
företagaren kan välja annan bolagsform om revisor inte önskas. 
 
Revisor E 
Många av svaren till frågorna menar revisorn gäller även för medelstora och stora 
ägarledda bolag som inte är börsnoterade. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras svaren från enkätundersökningen samt revisorernas svar på 
respektive fråga. Svaren redovisas utifrån referensramens rubriker och med hänsyn till 
de svar som dominerar. I slutet av respektive underrubrik summeras respondenternas 
svar med beaktande av revisorernas svar i de frågor deras åsikter styrker frågeenkätens 
respondenters svar.    
 

5.1. Revisionspliktens syfte   
 
Till fråga 5 presenteras svaren från respektive bransch och analyseras genom att anta 
varje svarsalternativ som överväger positivt eller negativt till revisionspliktens syfte. 
Svarsalternativen Ja och Till stor del, bedöms som positiva för revisionspliktens syfte 
medan alternativet Till viss del i detta sammanhang, med hänsyn till möjligheten att 
välja svarsalternativet Ja och Till stor del bedöms som negativt för revisionspliktens 
syfte. Svarsalternativet Nej, anses också som negativt för revisionspliktens syfte. 
Svarsalternativ Vet ej, bedöms som ett neutralt svar och ger varken fördel eller nackdel 
till revisionens syfte. Fråga 6 bedöms utifrån hur många olika slag av intressenter till 
företagets revision branscherna anser existerar. Här bedöms få kategorier av intressenter 
som negativt för revisionspliktens syfte medan ett flertal intressentkategorier bedöms 
som positivt för revisionspliktens syfte. Denna bedömning görs då ett flertal kategorier 
intressenter i högre grad antas motivera revisionspliktens existerande med hänvisning 
till teoriernas redovisning av revisionspliktens ena syfte, nämligen att tillgodose 
företagets intressenters behov av tillförlitlig information om företaget. Gråmarkerade 
rutor uppvisar vilket svarsalternativ som har den högsta svarsfrekvensen för samtliga 
små aktiebolag samt för respektive bransch. 
 
Revisorernas övervägande svar redovisas under Revisorernas dominerande åsikt och 
här analyseras inte svaren utifrån indelningen ett positivt eller negativt svar då olika 
svarsalternativ inte har funnits tillgängliga för revisorerna. Därmed måste antas att ett 
uttryck som t.ex. till viss del i detta sammanhang inte behöver antas vara negativt då 
detta svar inte kan ställas i relation till övriga möjliga svarsalternativ.  Av revisorernas 
svar sker istället en analysering av i vilken omfattning revisorernas svar 
överensstämmer med varandra och belyses gör det svar för varje fråga som överväger 
hos revisorerna.  
 
En summering sker slutligen av branschernas ståndpunkt till revisionspliktens syfte och 
en redovisning av revisorernas svar åskådliggörs när de kan anses överensstämma med 
och därmed förstärka de små aktiebolagens valda svarsalternativ.   
 
 
Analys av revisionspliktens syfte Positiv Negativ Neutral 
Fråga 5 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 15 13 39 23 10 100 
Blomsterbranschen % 23 9 27 32 9 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 10 17 46 17 10 100 
Tabell 5.1. Revisionspliktens möjlighet att förhindra ekonomisk brottslighet. 
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Av blomsterbranschens respondenter överväger svarsalternativ Nej med 32 % på frågan 
om revisionsplikten förhindrar ekonomisk brottslighet för små aktiebolag följt av 
alternativet Till viss del med 27 %. Fastighetsmäklarbranschen däremot har sin högsta 
svarsfrekvens, 46 % på alternativ Till viss del. Värt att notera är att därefter följer 17 % 
på både alternativ Nej och Till stor del.   
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna anser att revisionsplikten till viss del förhindrar ekonomisk brottslighet. 
Revisorerna finner också vid sina revideringar felaktigheter som behöver åtgärdas. En 
revisor menar att vill man fuska finns möjligheten att välja annan bolagsform där 
revision inte krävs. 
 
 
Fråga 6 Lev Kre SoK Ku Äg Ans Opi Int Ai Ii Ve Tot. 
Totalt små aktiebolag % 13 44 17 4 9 1 0 0 0 11 1 100 
Blomsterbranschen % 21 33 15 6 15 2 0 0 0 8 0 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 61 20 0 0 0 0 0 0 16 3 100 
Tabell 5.2. Revisionens intressenter. 
 
Lev) Leverantörer, Kre) Kreditgivare, SoK) Stat och kommun, Ku) Kunder, Äg) Ägare, Ans) Anställda, Opi) Opinionsbildare, Int) 
Intresseorganisationer, 
Ai) Annan intressent, Ii) Ingen intressent, Ve) Vet ej 
 
På frågan om vilka intressenter som har nytta av en revision av små aktiebolag är 
branscherna överens då båda har den högsta svarsfrekvensen på alternativet 
Kreditgivare. För fastighetsmäklarbranschen överväger detta svar avsevärt med över 
hälften, 61 %, av svaren på detta alternativ medan blomsterbranschen också uppvisar en 
inte obetydlig svarsfrekvens på alternativet Leverantörer med 21 %.  
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Enligt revisorerna är de främsta intressenterna till små aktiebolags revisioner banker, 
leverantörer och Skatteverket. Övriga intressenter som nämns är konkurrenter och 
företagsägare. 
 
Summering 
  
Både blomsterbranschen och fastighetsmäklarbranschen har en negativ uppfattning om 
revisionspliktens möjlighet att förhindra ekonomisk brottslighet, även om 
fastighetsmäklarbranschen uppvisar en något mildare negativ uppfattning än 
blomsterbranschen. Denna gemensamma ställning bekräftas också till viss del av 
revisorerna. Ett litet aktiebolags intressentgrupper är relativt få jämfört med ett stort 
aktiebolags intressentgrupper, bestående av främst kreditgivare och leverantörer enligt 
branschernas svar. Dessa bekräftas också av revisorerna även om dessa lägger till 
ytterligare några intressenter.  
 

5.2. Revision i små aktiebolag 
 
Fråga 7 till 14 samt fråga 17 analyseras, liksom ovan, genom att en övervägande 
svarsfrekvens på svarsalternativen Ja och Till stor del, bedöms som positivt för revision 
i små aktiebolag medan en övervägande svarsfrekvens på alternativet Till viss del och 
Nej, bedöms som negativt för revision i små aktiebolag. Svarsalternativet Vet ej, 
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bedöms som ett neutralt svar och ger varken fördel eller nackdel. Fråga 15 bedöms 
utifrån hur många olika slag av intressenter branscherna anser skulle vara intresserade 
av en revision av företaget vid ett avskaffande av revisionsplikten. Här görs 
bedömningen att få angivna kategorier av intressenter är negativt för revision i små 
aktiebolag medan ett flertal angivna intressenter bedöms som positivt för revision i små 
aktiebolag. Fråga 16 analyseras med hänsyn till respondenternas åsikt om antal tillfällen 
företaget skulle vara i behov av revision vid ett avskaffande av revisionsplikten. Ett 
fåtal angivna tillfällen analyseras som negativt för revision i små aktiebolag medan ett 
flertal angivna tillfällen bedöms som positivt för revision i små aktiebolag. 
Gråmarkerade rutor uppvisar vilket svarsalternativ som har den högsta svarsfrekvensen 
för samtliga små aktiebolag samt för respektive bransch. Liksom ovan redovisas 
revisorernas övervägande svar under Revisorernas dominerande åsikt. Slutligen 
summeras respektive branschs ståndpunkt till revision i små aktiebolag och en 
redovisning av revisorernas svar åskådliggörs när de kan anses överensstämma med och 
därmed förstärka de små aktiebolagens valda svarsalternativ.   
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 7 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 4 10 31 45 10 100 
Blomsterbranschen % 9 5 29 57 0 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 13 33 37 17 100 
Tabell 5.3. Revisionspliktens värde för företaget. 
 
Branscherna är eniga med sina 57 % respektive 37 % på svarsalternativ Nej och anser 
därmed inte att den lagstadgade revisionen tillför företaget något värde. 
Fastighetsmäklarbranschen uppvisar dock en intilliggande svarsfrekvens på alternativet 
Till viss del med 33 % vilket bör beaktas. En respondent tillhörande blomsterbranschen 
har lämnat frågan obesvarad. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna är eniga om att revisionen tillför små aktiebolag ett värde. Den skapar 
ordning och reda och medför att oegentligheter uppmärksammas och kan åtgärdas som 
annars ej skulle upptäckas. På frågan om de tror att deras klienter anser att revisionen 
ger företaget ett värde svarar de inte enhälligt. Två revisorer anser att åsikterna hos 
klienterna varierar medan tre revisorer tycker att uppfattningen hos klienterna är 
övervägande positiv.  
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 8 Ja Till stor del Till viss del Nej  Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 0 4 27 69 0 100 
Blomsterbranschen % 0 9 14 77 0 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 0 37 63 0 100 
Tabell 5.4. Revisionspliktens värde för företaget i förhållande till dess kostnader. 
 
På frågan om den lagstadgade revisionen i sig tillför företaget något värde i förhållande 
till revisionens kostnader svarar branscherna samstämmigt och övertygande med 77 % 
respektive 63 % Nej. Fastighetsmäklarbranschens resterande 37 % finns samtliga 
placerade på svarsalternativet Till viss del. 



 60

 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna anser att kostnaderna är rimliga och menar att värdet av revisionen 
överstiger kostnaderna. De upplever dock att deras klienter har varierande åsikter om 
revisionens värde i förhållande till kostnaderna men uppfattar ändå att den positiva 
inställningen hos klienterna överväger. 
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 9 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 40 44 14 0 2 100 
Blomsterbranschen % 32 41 23 0 4 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 47 47 6 0 0 100 
Tabell 5.5. Förståelsen av revisionsberättelsens information.  
 
Av blomsterbranschens respondenter anser 41 % att de Till stor del förstår 
informationen i revisionsberättelsen medan fastighetsmäklarbranschen uppvisar 47 % 
på både svarsalternativet Ja och Till stor del.   
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna upplever inte att deras klienter till fullo förstår revisionens information 
även om en viss uppfattning finns hos klienterna. 
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 10 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 38 27 29 4 2 100 
Blomsterbranschen % 27 9 50 9 5 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 47 40 13 0 0 100 
Tabell 5.6. Tillräckligheten och relevansen i revisorns information avseende revideringen. 
 
På frågan om respondenterna anser sig få tillräcklig och relevant information från 
revisorn beträffande revideringen av företaget skiljer sig branscherna åt i sina åsikter. 
Medan 50 % av blomsterbranschens respondenter anser det endast Till viss del, tycker 
fastighetsmäklarbranschen med sina 47 % på svarsalternativ Ja, att de är till fullo nöjda 
med revisorns information. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Enligt revisorerna är merparten av klienterna inte aktiva informationssökare, även om 
vissa undantag finns. 
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 11 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 44 39 13 0 4 100 
Blomsterbranschen % 50 36 5 0 9 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 40 40 20 0 0 100 
Tabell 5.7. Begripligheten i revisorns förklaringar och svar på ställda frågor.  
 
Båda branscherna anser med sina 50 % respektive 40 % på svarsalternativ Ja att de får 
begripliga förklaringar och svar på de frågor de ställer som rör revisionen av företaget. 
Noteras bör dock att här fördelar fastighetsmäklarbranschen också 40 % på 
svarsalternativet Till stor del.  
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Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna anser till stor del att de gör sig förstådda när de förklarar och lägger fram 
synpunkter för sina klienter. En revisor har dock motsatt åsikt. Ytterligare en synpunkt 
från en revisor är att förståelsen till viss del är verksamhetsrelaterad. 
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 12 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 51 25 20 2 2 100 
Blomsterbranschen % 52 14 24 5 5 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 50 33 17 0 0 100 
Tabell 5.8. Förväntningstillfredsställelse på revisorn som reviderare. 
 
Uppfylls respondenternas förväntningar på revisorn som reviderare av företaget? 
Branscherna är eniga med sina 52 % respektive 50 % på svarsalternativ Ja. 
 
En respondent i blomsterbranschen väljer ett annat svarsalternativ än de på 
frågeenkäten tillgängliga och svarar ”Jag tror det” vilket uppgår till 5 % av totala antalet 
svar. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna är osäkra på om de lever upp till klienternas förväntningar på dem som 
reviderare men tror att åsikterna bland klienterna varierar. Två revisorer svarar dock 
tveklöst ja på frågan om de tror att de uppfyller klienternas förväntningar.  
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 13 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 12 19 29 27 13 100 
Blomsterbranschen % 14 9 18 55 4 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 10 27 36 7 20 100 
Tabell 5.9. Den lagstadgade revisionens påverkan på företagets legitimitet. 
 
Medan blomsterbranschen inte anser att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka 
företagets legitimitet hos dess intressenter med 55 % på svarsalternativ Nej upplever 36 
% av fastighetsmäklarna att den lagstadgade revisionen Till viss del bidrar till detta.  
Ytterligare 27 % av mäklarna anser att revisionsplikten Till stor del bidrar till att öka 
företagets legitimitet hos dess intressenter. Det bör även noteras att 20 % av 
fastighetsmäklarbranschens respondenter svarar Vet ej på frågan. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Samtliga revisorer svarar tveklöst ja på frågan om den lagstadgade revisionen bidrar till 
att öka företagets legitimitet hos dess intressenter. En revisor lägger dock till att 
revisionen inte nödvändigtvis måste vara lagstadgad för att ge denna legitimitet.  
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 14 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 2 4 23 52 19 100 
Blomsterbranschen % 5 5 14 77 0 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 4 30 33 33 100 
Tabell 5.10. Företagets legitimitets påverkan av ett avskaffande av revisionsplikten. 
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77 % av blomsterbranschens respondenter uppger att ett avskaffande av revisionsplikten 
inte skulle ge företaget en lägre legitimitet hos dess intressenter. 
Fastighetsmäklarbranschen fördelar 33 % på svarsalternativ Nej och Vet ej. Tätt efter 
följer svarsalternativet Till viss del med 30 %. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorernas bedömning är att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra en 
lägre grad av legitimitet för företaget hos dess intressenter. 
 
 
Analys av revision i små aktiebolag Negativ Positiv Neutral 
Fråga 17 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 29 34 23 8 6 100 
Blomsterbranschen % 50 14 14 18 4 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 14 48 31 0 7 100 
Tabell 5.11. Inställningen till ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
På frågan om revisionsplikten bör avskaffas svarar blomsterbranschens respondenter 
säkrare med sina 50 % på Ja medan fastighetsmäklarbranschens svar är en aning 
osäkrare med 48 % på svarsalternativet Till stor del. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna anser inte att revisionsplikten skall avskaffas men tycker att regelverket för 
små aktiebolag bör förenklas. En av revisorerna uppger att ett avskaffande av 
revisionsplikten inte skulle göra någon egentlig skillnad mot idag, då behovet av någon 
form av revision fortfarande kommer att efterfrågas. 
 
 
Fråga 15 Lev Kre SoK Ku Äg Ans Opi Int Ai Ii Ve Tot. 
Totalt små aktiebolag % 11 50 16 8 5 1 0 1 1 4 3 100 
Blomsterbranschen % 20 44 8 2 10 2 0 0 3 8 3 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 57 25 14 0 0 0 2 0 0 2 100 
Tabell 5.12. Revisionens intressenter vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Lev) Leverantörer, Kre) Kreditgivare, SoK) Stat och kommun, Ku) Kunder, Äg) Ägare, Ans) Anställda, Opi) Opinionsbildare, Int) 
Intresseorganisationer, 
Ai) Annan intressent, Ii) Ingen intressent, Ve) Vet ej 
 
Branscherna svarar med en överlägsen svarsfrekvens av 44 % respektive 57 % på 
svarsalternativ Kreditgivare på frågan om vilka intressenter som ändå skulle vara 
intresserade av en revision vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna svarar att framför allt bankerna skulle vara intressenter till revisionen vid 
ett avskaffande. Även skatteverket och företagsägare nämns som intressenter. En 
revisor anger även leverantörer.  
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Fråga 16 Kre För Sk At It Ve Tot. 
Totalt små aktiebolag % 41 30 22 1 1 5 100 
Blomsterbranschen % 22 40 24 3 3 8 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 59 19 19 0 0 3 100 
Tabell. 5.13. Företagets revisionsbehov vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Kre) Vid kreditansökan, För) Vid företagsförsäljning, Sk) Vid skatteärenden, At) Vid andra tillfällen,  
It) Vid inget av angivna tillfällen, Ve) Vet ej 
 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten skulle företaget vara i behov av revision vid 
företagsförsäljning enligt blomsterbranschens 40 % samt vid kreditansökan enligt 
fastighetsmäklarbranschens 59 %. På denna fråga har branscherna därmed skilda 
uppfattningar. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
På frågan om vid vilka tillfällen företagen ändå skulle vara i behov av en revidering av 
företaget nämner revisorerna i första hand tillfällen som vid lånebehov och vid 
företagsförsäljning. 
 
Summering 
 
Branschernas övervägande svar anger att de anser att den lagstadgade revisionen inte 
tillför företaget något värde och därmed anser de inte heller att den tillför företaget 
något värde i förhållande till kostnaderna den medför. De tycker sig förstå eller till stor 
del förstå informationen i revisionsberättelsen och anser sig likaså få eller till stor del få 
begripliga förklaringar och svar på de frågor de ställer som rör revisionen av företaget. 
Båda branscherna finner också att revisorn som reviderare uppfyller deras 
förväntningar. Vid ett avskaffande av revisionsplikten ser respondenterna kreditgivare 
som fortsatta intressenter till revision av företaget. Revisorerna har en positivare 
uppfattning om revisionspliktens värde och dess kostnader men har ändå viss kännedom 
om att deras klienters åsikter till en del avviker från deras egen. De upplever att de gör 
sig förstådda när de förklarar och lägger fram synpunkter för sina klienter men är en 
aning osäkra på om de lever upp till klienternas förväntningar även om deras 
bedömning är övervägande positiv. Revisorerna stödjer också respondenternas 
uppfattning om kreditgivare som intressenter till revisionen vid ett avskaffande av 
densamma.  
 
Båda branscherna hamnar på tabellens negativa del för revision i små aktiebolag på 
frågan om de anser att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka företagets 
legitimitet hos dess intressenter. Här är dock fastighetsmäklarbranschen en aning 
försiktigare med sina övervägande svar på alternativet Till viss del än vad 
blomsterbranschen är med sin säkrare svarsfrekvens på alternativet Nej. 
Fastighetsmäklarbranschens relativt höga svarsfrekvens på alternativet Vet ej vittnar om 
den osäkerhet som föreligger i frågan. Respondenterna bedömer inte att ett avskaffande 
av revisionsplikten skulle ge företaget en lägre legitimitet hos dess intressenter eller 
svarar Vet ej. Även här uppvisar fastighetsmäklarbranschen en svagare ståndpunkt 
genom att lika många som svarar Nej på frågan också svarar Vet ej och därmed hamnar 
på tabellens neutrala del. Båda branscherna hamnar på tabellens negativa del då de 
anser eller till stor del anser att revisionsplikten bör avskaffas. 
Fastighetsmäklarbranschen är också i denna fråga en aning tveksammare med sitt 
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övervägande svar på alternativet Till stor del mot blomsterbranschens svar som 
dominerar på alternativet Ja.  Svaren till dessa frågor har inget stöd hos revisorerna. 
 
En markant skillnad i respondenternas åsikter syns i frågan som berör huruvida 
branscherna anser sig får tillräcklig och relevant information från revisorn om 
företagets revidering. Blomsterbranschens respondenter anser sig endast delvis få 
tillräcklig och relevant information från revisorn och hamnar därmed på tabellens 
negativa del medan fastighetsmäklarbranschen tveklöst anser sig erhålla tillräcklig och 
relevant information och därmed dominerade tabellens positiva del. När det gäller 
bedömningen av företagets revisionsbehov vid ett avskaffande av revisionsplikten 
skiljer sig branscherna också åt. Blomsterbranschen tror sig behöva revision vid 
företagsförsäljning och fastighetsmäklarbranschen anser sig i behov av revision vid 
kreditansökan. Revisorerna bekräftar med sina svar båda branschernas angivna behov.     
 

5.3. Rådgivning till små aktiebolag 
 
Fråga 18 och 19 analyseras genom att övervägande svarsfrekvens på svarsalternativen 
Ja och Till stor del, bedöms som positivt för rådgivning till små aktiebolag medan en 
övervägande svarsfrekvens på alternativen Till viss del och Nej, bedöms som negativt 
för rådgivning till små aktiebolag. Fråga 20 bedöms på samma sätt fast åt motsatt håll 
då svarsalternativet Ja och svarsalternativet Till stor del bedöms som negativt för 
rådgivning till små aktiebolag medan svarsalternativen Till viss del och Nej bedöms 
som positivt. Fråga 21 analyseras utifrån frekvensen av kontakt med revisorn där 
svarsalternativen 1 gång/år och Varje halvår bedöms som negativt för rådgivning till 
små aktiebolag medan svarsalternativen Varje månad och Flera gånger per månad 
analyseras som positivt. Tanken med denna värdering är att en kontinuerlig kontakt 
antas stödja förekommandet av en högre grad av rådgivning medan en lägre kontinuitet 
i kontakten mellan revisorn och dennes klient tyder på att en lägre grad av rådgivning 
förekommer.  Svarsalternativet Annat alternativ analyseras med hänsyn till vilken 
kontaktfrekvens detta svar avser. Fråga 22 och 23 hör samman och analyseras 
tillsammans. Hög frekvens av revisorsbyte, fråga 22, Ja p.g.a. fråga 23, Missnöje 
analyseras som negativt för rådgivning till små aktiebolag medan svarsalternativet Nej i 
fråga 22 bedöms som positivt för rådgivning till små aktiebolag. Svarsalternativen i 
fråga 23 där alternativet Ofrivilligt byte p.g.a. revisors pension el. dyl. bedöms som 
positivt för rådgivning till små aktiebolag medan alternativet Övrig orsak analyseras 
med hänsyn till vad övrig orsak avser. Svarsalternativet Vet ej bedöms liksom ovan som 
ett neutralt svar för samtliga frågor. De övervägande svarsalternativen är gråmarkerade. 
Revisorernas övervägande svar redovisas under Revisorernas dominerande åsikt. 
Respektive branschs ståndpunkt till rådgivning i små aktiebolag summeras 
avslutningsvis och en redovisning av revisorernas svar åskådliggörs när de kan anses 
överensstämma med de små aktiebolagens valda svarsalternativ.   
 
 
Analys av rådgivning till små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 18 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 29 42 15 14 0 100 
Blomsterbranschen % 23 23 27 27 0 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 33 57 7 3 0 100 
Tabell 5.14. Den rådgivande revisorns tillgång för företaget. 
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Blomsterbranschen sprider sina svar relativt jämnt över tabellens negativa och positiva 
del även om svaren Till viss del och Nej överväger med sina 27 % mot 23 % på 
alternativen Ja och Till stor del på frågan om revisorn som rådgivare upplevs som en 
tillgång för företaget. Fastighetsmäklarbranschen anser den rådgivande revisorn som 
värdefull med 50 % på svarsalternativet Till stor del. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorernas upplevelse av sin tillgång hos företagen som rådgivare är genomgående 
positiv. De upplever alla att deras klienter ser dem som en fördel för företagen. En 
revisor nämner dock att det ibland kan vara svårt att se varifrån ett råd ursprungligen 
kommer vid de tillfällen en redovisningsbyrå agerar mellanhand i kontakten mellan 
revisorn och dennes klient. 
 
 
Analys av rådgivning till små aktiebolag Positiv Negativ Neutral 
Fråga 19 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 13 23 29 33 2 100 
Blomsterbranschen % 5 9 18 63 5 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 21 31 38 10 0 100 
Tabell 5.15. Den rådgivande revisorns tillgång för företaget i förhållande till dess kostnader. 
 
Blomsterbranschen tycker inte att värdet av den rådgivning de erhåller överstiger 
kostnaderna för denna med 33 % på Nej och 29 % på Till viss del. 
Fastighetsmäklarbranschen är något positivare i sina åsikter med 38 % på 
svarsalternativet Till viss del och 31 % på Till stor del. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna är av den uppfattningen att kostnaderna ligger på en rimlig nivå i 
förhållande till de fördelar deras rådgivning erbjuder företagen. De har inte heller erfarit 
några negativa signaler från klienterna och menar att i och med att klienterna efterfrågar 
rådgivning så torde de också uppleva ett värde av den och bedöma att den överträffar 
kostnaderna. 
 
 
Analys av rådgivning till små aktiebolag Negativ Positiv Neutral 
Fråga 20 Ja Till stor del Till viss del Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 0 6 24 45 25 100 
Blomsterbranschen % 0 5 28 43 24 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 7 20 47 26 100 
Tabell 5.16. Revisorns oberoendeställnings inverkan på rådgivningen. 
 
På frågan om små aktiebolag upplever att revisorns oberoende ställning utgör ett hinder 
i dennes rådgivande roll mot företaget svarar båda branscherna ett relativt tydligt Nej. 
En respondent inom blomsterbranschen har lämnat frågan obesvarad. 
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Ingen av revisorerna anser att deras oberoende ställning påverkar företagen negativt. De 
menar tvärtom att denna opartiskhet kan vara till fördel för företagen. 
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Analys av rådgivning till små aktiebolag 
Fråga 21 1g/å Vh Vm Fm Aa Ve Tot. 
Totalt små aktiebolag % 48 29 11 6 4 2 100 
Blomsterbranschen % 36 23 18 13 5 5 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 57 33 7 0 3 0 100 
Tabell 5.17. Förekomsten av revisorskontakt. 
 
1g/å) 1 gång/år, Vh) Varje halvår, Vm) Varje månad, Fm) Flera gånger per månad, Aa) Annat alternativ, Ve) Vet ej 

 
Ingen av branscherna har någon återkommande kontakt med revisorn. Endast en gång 
per år uppger 36 % av blomsterbranschens respondenter och 57 % av 
fastighetsmäklarbranschen att de har kontakt med revisorn. 

 
Revisorernas dominerande åsikt 
Revisorerna upplever att i vilken omfattning de har kontakt med sina klienter varierar 
beroende på klient. Med vissa klienter pågår en mer kontinuerlig kontakt medan de 
kommunicerar endast mellan en till tre gånger per år med andra klienter. I kontakten 
med klienter som anlitar en redovisningsbyrå utöver revisorn agerar redovisningsbyrån 
ofta mellanhand i kontakten mellan klienten och revisionsbyrån.  
 
 
Analys av rådgivning till små aktiebolag 
Fråga 22 Ja Nej Vet ej Tot. 
Totalt små aktiebolag % 52 46 2 100 
Blomsterbranschen % 64 32 4 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 43 57 0 100 
Tabell 5.18. Förekomsten av revisorsbyte. 
 
Av blomsterbranschens respondenter överväger de som någon gång har bytt revisor 
med 64 % mot 32 % hos de som inte har bytt revisor någon gång. För 
fastighetsmäklarbranschens respondenter gäller det omvända då 43 % uppger att de 
någon gång bytt revisor mot 57 % som inte har bytt revisor någon gång.  
 
 
Analys av rådgivning till små aktiebolag 
Fråga 23 Ob Mn Öo Ve Tot. 
Totalt små aktiebolag % 52 35 10 3 100 
Blomsterbranschen % 35 47 12 6 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 71 22 7 0 100 
Tabell 5.19. Orsakande faktorer till revisorsbyte. 
Ob) Ofrivilligt byte, Mn) Missnöje, Öo) Övrig orsak, Ve) Vet ej 
 
Hos blomsterbranschen beror byte av revisor oftast på Missnöje då 47 % anger detta 
som orsak till bytet. Hos fastighetsmäklarbranschen däremot sker bytet nästan alltid mot 
klientens vilja då 71 % svarar Ofrivilligt byte.  
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Samtliga revisorer är överens om att utbyte av revisor sällan förekommer. På frågan om 
vad som oftast orsakar byte av revisor anger revisorerna olika orsakande 
omständigheter. Här nämns bland annat faktorer som pris, ofrivilligt byte på grund av 
till exempel företagsflytt samt missnöje. 
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Analys av rådgivning till små aktiebolag Negativ Neutral Positiv 
Fråga 24  1 2 3 4 5 Tot. 
Totalt små aktiebolag % 0 2 11 35 52 100 
Blomsterbranschen % 0 5 27 36 32 100 
Fastighetsmäklarbranschen % 0 0 0 33 67 100 
Tabell 5.20. Graden av förtroende för revisorn. 
 
Samtliga respondenter känner stort förtroende för revisorn som rådgivare även om 
blomsterbranschen med 36 % överväger något på betyget fyra mot 
fastighetsmäklarbranschens mer övertygande 67 % på betyget fem. Noteras bör att 
blomsterbranschen uppvisar 27 % på betyg 3 medan fastighetsmäklarbranschens 
betygssättning fördelar sig över endast betyg 5 och 4.  
 
Revisorernas dominerande åsikt 
Samtliga revisorer bedömer att de hos sina klienter innehar ett högt förtroende då två 
revisorer anger en fyra på skalan medan tre revisorer anger en femma. 
 
Summering 
 
Både blomsterbranschen och fastighetsmäklarbranschen anser inte att revisorns 
oberoende innebär något hinder för revisorn i dennes rådgivning till företaget och båda 
branscherna har ett stort förtroende för revisorn även om fastighetsmäklarbranschen ger 
revisorn ett något säkrare högre betyg än blomsterbranschen. Branscherna har kontakt 
med revisorn en gång per år. Revisorerna styrker respondenternas synpunkter då de inte 
upplever oberoendet i samband med rådgivningen som något problem i praktiken samt 
då de tror sig om att åtnjuta ett stort förtroende hos sina klienter. De håller även delvis 
med om den inte alltför täta kontakten mellan klient och revisor. 
 
Branscherna hamnar på tabellens negativa del då de anser att värdet av rådgivningen 
inte överstiger kostnaderna eller till viss del överstiger kostnaderna. 
Fastighetsmäklarbranschen är med sin övervägande svarsfrekvens på alternativet Till 
viss del något mildare i sin bedömning.  
 
På frågan om företaget erhåller något värde av revisorns rådgivning går meningarna 
isär. Blomsterbranschens respondenter är inte eniga om vad de anser om revisorn som 
rådgivare medan fastighetsmäklarbranschen har en mer samstämmig åsikt och anser att 
denne tillför företaget ett värde. Blomsterbranschen har i högre utsträckning också bytt 
revisor och då p.g.a. missnöje medan fastighetsmäklarnas övervägande respondenter 
inte har bytt revisor och när detta någon gång skett har det varit ett ofrivilligt byte. 
Revisorerna anger att revisorsbyte inte sker särskilt ofta och bekräftar båda 
branschernas skäl till byte. 
 

5.4. Sammanfattning 
 
Det lilla aktiebolaget (Revisionspliktens syfte) 
Branscherna uppvisar en negativ inställning till syftet med revisionsplikten för små 
aktiebolag. Blomsterbranschen är dock starkare negativ än fastighetsmäklarbranschen.  
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Inställning till revision (Revision i små aktiebolag) 
Branscherna upplever inte att företagets legitimitet påverkas av revisionens vara eller 
icke vara och anger endast ett fåtal intressenter till revisionen. Branscherna anser att 
kostnaderna för revisionen överstiger värdet av densamma då de inte upplever något 
egentligt värde av revisionen. Branscherna har dock förtroende och förståelse för 
revisorn som reviderare. Branschernas gemensamma inställning till revision i små 
aktiebolag är negativ. Blomsterbranschen uppvisar en något negativare ställning än 
fastighetsmäklarbranschen. 
 
Inställning till rådgivning (Rådgivning till små aktiebolag) 
Branschernas inställning till revisorns rådgivning skiljer sig åt. Medan 
blomsterbranschen inte anser att rådgivningen tillför företaget ett värde anser 
fastighetsmäklarbranschen att den gör det. Branscherna anser inte värdet överstiga 
kostnaderna eller till viss del överstiga kostnaderna för rådgivningen. Branscherna har 
trots skilda åsikter om rådgivningens värde ett högt förtroende för revisorn som 
rådgivare och därmed även förståelse.  
 
Inställning till revisionsplikten 
Båda branscherna visar en negativ inställning till revisionsplikten. 
Fastighetsmäklarbranschen som genomgående uppvisar en något mindre negativ 
ställning till revisionen samt är positiv till rådgivningen uppvisar också en svagare 
negativ inställning till revisionsplikten.  
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6. Resultat 
Detta kapitel fastställer fastighetsmäklarbranschens och blomsterbranschens 
inställning till revisionsplikten samt belyser vissa åsiktsskillnader mellan 
branscherna. Resultatet fastställs utifrån frågeenkätens frågeställningar enligt 
den utvärderingsmetod av enkätsvaren som redogörs för i föregående kapitel.  
 
 
Undersökningen visar att blomsterbranschen och fastighetsmäklarbranschen har 
en negativ uppfattning om syftet med revisionsplikten med blomsterbranschens 
något negativare inställning. 
 
Båda branscherna har också en negativ inställning till revision i små aktiebolag 
även om en avsevärd skillnad märks i inställningen till informationen från 
revisorn om företagets revidering. Här anser fastighetsmäklarbranschen att den 
information de får från revisorn är tillräcklig och relevant medan 
blomsterbranschen anser det endast till viss del.  
 
När det gäller revisorns rådgivning är fastighetsmäklarbranschens inställning 
positiv jämfört med blomsterbranschens något mer negativa inställning. Mäklarna 
anser att revisorn är en tillgång för företaget som rådgivare. De har heller inte bytt 
revisor på grund av missnöje med densamme. Fastighetsmäklarna ger också 
revisorn som rådgivare ett högre betyg än blomsterbranschen även om 
blomsterhandlarna också ger revisorn ett gott betyg.  
 
Båda branscherna anser att revisionsplikten skall avskaffas men 
fastighetsmäklarbranschens svar är en aning tveksammare än blomsterbranschens.  
 
Undersökningens resultat ger att blomsterbranschen och mäklarbranschen har en 
negativ inställning till revisionsplikten och båda branscherna anser att den bör 
avskaffas. Några tydliga åsiktsskillnader om revisionsplikten branscherna emellan 
förekommer inte även om blomsterbranschen i många frågor jämförelsevis 
uppvisar en något starkare negativ ståndpunkt. 
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7. Slutsats 
Kapitlet behandlar små aktiebolags inställning till ett undantag från 
revisionsplikten samt utvärderar om skilda uppfattningar råder branscher 
emellan.  
 
Av undersökningen kan konstateras att små aktiebolag har en relativt negativ syn 
på revisionsplikten och är positiva till ett eventuellt undantag från den lagstadgade 
revisionen. Även om de är negativa till den lagstadgade revisionsplikten anser de 
sig vara i behov av revision vid tillfällen som när lån skall sökas hos kreditgivare 
eller vid en eventuell företagsförsäljning. Det som möjligen kan uppfattas av 
dessa svar är att revisionens omfattning i dag, det vill säga, årlig revision, vilken 
är lagstyrd, anses vara omotiverad med tanke på deras småskaliga verksamheter 
och dess få intressentgrupper. Möjligen skulle deras syn på revision av företaget 
vara ljusare om de själva hade möjlighet att begära revision när de också såg 
behov av en sådan. Som det är idag uppfattas revisionen till stor del som kostsam 
utan bidragande av något värde för företaget. Inställningen att kostnaderna inte 
står i proportion till vad revisionen ger små aktiebolag kan eventuellt ha sin orsak 
i den nya redovisningsstandard som i dag föreligger för samtliga aktiebolag i syfte 
att internationellt harmonisera revisionsreglerna. Den kan upplevas inte motsvara 
eller vara tillämplig i små aktiebolags verksamheter som ju markant skiljer sig 
från stora aktiebolags verksamheter där ju till exempel ägarna oftast inte är samma 
person som företagets VD och styrelse. Denna åsikt synliggörs också till en del av 
revisorernas intervjusvar.    
 
Av undersökningen framkommer en viss skillnad branscherna emellan när det 
gäller uppfattningen om relevansen och tillräckligheten i den information de 
erhåller från revisorn vid dennes revidering av företaget. 
Fastighetsmäklarbranschen anser denna information vara tillräcklig och relevant 
medan blomsterbranschen anser det endast till viss del. Av denna småskaliga 
undersökning kan inte fastställas huruvida olika uppfattning branscherna emellan 
kan anses vara branschrelaterad eller ej. Samtidigt som fastighetsmäklarbranschen 
har en ljusare bild av den information de får från revisorn tenderar branschen att 
över lag vara aningen positivare till revisionen och till revisorn som rådgivare till 
företaget. Eventuellt kan ett samband anas mellan upplevelsen av tillräcklig och 
relevant information samt klientens inställning till revisionen. Det torde inte vara 
förhastat att dra slutsatsen att en klients upplevelse av information från revisorn 
som positiv också påverkar klientens upplevelse av revisionen och dess nytta för 
företaget positivt.   
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8. Kritisk granskning 
 
Det finns anledning att för läsaren belysa eventuella brister i undersökningen av 
vilka vissa eventuellt kan ha påverkat undersökningens resultat. 
 
Med anledning av den urvalsmetod som använts i undersökningen, 
bekvämlighetsurval, samt det låga antalet medverkande respondenter från 
respektive bransch medges ingen som helst generalisering av det resultat 
undersökningen ger eller någon allmängiltig jämförelse branscherna emellan. 
Vidare ingår i undersökningen endast 22 respondenter från blomsterbranschen 
medan 30 respondenter från mäklarbranschen ingår. Möjligen hade 
blomsterbranschens svarsfrekvens för respektive fråga fördelats på ett annat sätt 
och det dominerande svaret för respektive fråga blivit ett annat för branschen om 
antalet respondenter varit i enlighet med mäklarbranschens antal. Frågeenkäten 
ställdes till respektive företags ägare men kontroll saknas över huruvida 
frågeenkäten besvarats av ägarna till företagen eller av annan person och det kan 
därmed inte garanteras att samtliga företags svar representerar enbart ägarnas 
synpunkter. Till varje fråga i enkäten gavs möjlighet att komplettera sitt svar med 
kommentarer. Detta utnyttjades inte av respondenterna med undantag av ett fåtal 
respondenter som kompletterade eller ytterligare kommenterade sitt svar till 
endast någon enstaka eller ett fåtal frågor. Möjligheten att från respondenten 
erhålla något mer nyanserade svar eller möjligheten att upptäcka att en viss fråga 
eventuellt missuppfattats gick därmed förlorad. Frågorna prövades visserligen på 
personer i författarnas närhet innan de tillsändes respondenterna men detta 
garanterar i sig inte att frågorna inte riskeras ha missförståtts eller förståtts olika 
av några eller flera respondenter. Två av blomsterbranschens deltagande företag 
visade sig vid erhållandet av deras enkätsvar något överstiga antalet anställda för 
att hamna inom ramarna för denna uppsats definition av små aktiebolag. Deras 
medverkan har ändå ansetts värdefull med tanke på den låga svarsfrekvensen från 
blomsterbranschen och det har också kontrollerats att deras medverkan inte har 
haft någon avgörande betydelse på undersökningsresultatet.      
 
Telefonintervjuerna med revisorerna skedde med vissa revisorer i hast på grund av 
revisorernas uttalade tidsbrist och detta medförde från några revisorer, på vissa 
frågor, korta svar utan påföljande förklaringar eller nyanseringar. Denna uttalade 
tidsbrist medförde också att tid för följdfrågor till varje fråga inte upplevdes 
finnas. För vissa frågor där det eventuellt skulle ha varit värdefullt för 
undersökningens resultat med ytterligare argument, motiveringar eller vidgade 
synpunkter valdes kanske formuleringar av önskvärda följdfrågor ibland bort på 
grund av denna tidsbrist hos revisorerna. 
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Bilaga 1 
 
Vad tycker Du om revisionsplikten för Ditt företag? 
 
Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som denna termin skriver vår 
magisteruppsats som skall behandla små aktiebolags inställning till den lagstadgade 
revisionsplikten.  
 
Idag debatteras ivrigt revisionspliktens vara eller icke vara för små aktiebolag av Ert 
företags storlek. Bakgrunden till denna debatt är bland annat att Justitiedepartementet i 
sin promemoria, Några frågor om revision (2003), föreslår en ändring av 
Aktiebolagslagens bestämmelser avseende byråjäv med anledning av nya regeldirektiv i 
EG-rätten. Förslaget innebär att det inom en och samma revisionsbyrå inte skall vara 
tillåtet att erbjuda både bokföringstjänster och revisionstjänster till en kund. Det skulle 
innebära att de små aktiebolag som i dag anlitar endast en revisionsbyrå för både 
bokföring och revision skulle vara tvungna att vända sig till ytterligare en revisions- 
eller redovisningsbyrå för att få sina tjänster utförda. Ett ytterligare skäl till pågående 
debatt är EU:s fjärde bolagsdirektiv som möjliggör för EU:s medlemsstater att göra 
undantag från kravet på revision i små företag. Detta undantag utnyttjas idag av alla 
EU:s medlemsstater utom de nordiska.   
 
Vår uppsats syftar till att undersöka inställningen till revisionsplikten ur små 
aktiebolags perspektiv, samtidigt som vi vill jämföra om det finns några skillnader i 
inställningen till revisionsplikt mellan olika branscher.  
 
Ert företag har slumpvis valts ut att ingå i undersökningen och vi hoppas därför att Ni 
vill medverka genom att besvara nedanstående frågeformulär. Frågeenkäten består av 
25 stycken frågor som besvaras med ett eller flera kryss. Det finns till varje svar också 
utrymme för egna kommentarer där en komplettering till svaret eller övriga synpunkter 
kan framföras. Beräknad tidsåtgång bedömer vi till ca 15 minuter. 
 
Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter 
om företagsnamn eller andra avslöjande uppgifter kommer att ingå i uppsatsen. Vi vill 
med undersökningen visa en generell bild av blomster/floristbranschens samt 
mäklarbranschens uppfattning om revisionsplikten. Enskilda företags svar är därför 
ointressanta.  
 
För att ge undersökningens resultat trovärdighet är det av största vikt för oss att Du, 
bland de ca 100 företag inom respektive bransch som valts ut för undersökningen, 
medverkar till resultatet genom de svar Du ger i frågeenkäten. Vi hoppas därför att Du 
som företagets ägare/VD har möjlighet att avvara några minuter av Din tid för att 
besvara bifogade frågor.  
 
Besvarat frågeformulär återsänder Du till någon av oss: 
Elilta Welday email:  elilta01.welday-tesfay@student.sh.se 
Lena Nurmimäki email: lena01.nurmimaki@student.sh.se 
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Vi behöver ha Dina svar senast 2005-12-11, för att hinna slutföra undersökningen 
inom vår begränsade tidsram. 
 
 

FRÅGEENKÄT 
En övervägande del av frågorna besvaras med ett eller flera kryss. Till varje svar 
finns även möjlighet att motivera eller komplettera Ditt svar med en kommentar. 

Beräknad tidsåtgång ca 10 minuter.  
Förslagsvis kopierar Du frågeenkäten till ett tomt dokument i word och besvarar 

dem samt sparar dem där. Återsänd dem sedan via mail till någon av ovan 
angivna mailadresser. 

Vid eventuella oklarheter angående frågorna, kontakta Lena Nurmimäki, tel. 08-
552 460 89, för förtydligande.   

Om företaget 
 
1. Vilket år etablerades/registrerades företaget? 

 
År:       

 
 

2. Varför har Ni valt ett Aktiebolag som företagsform? 
 

Svar:       
 
 
3. Hur många anställda har företaget? 

 
Svar:       

 
 

4. Vem sköter företagets bokföring samt revision? 
 

Anlitar två olika revisionsbyråer för bokföring resp. revision.   
  

Anlitar en revisionsbyrå och en redovisningsbyrå/redovisningskonsult    
för bokföring resp. revision. 
 
Sköter bokföringen inom företaget och anlitar en revisionsbyrå   
för revision. 
 
Inget av ovan angivna alternativ 

   
Vet ej. 

  
  

Kommentar:       
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Om revisionspliktens syfte i små aktiebolag 
 
 
5. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni att 

revisionsplikten uppfyller detta syfte för aktiebolag av Ert företags storlek? 
 

Ja  Till stor del   Till viss del   Nej  Vet ej  
 
 

Kommentar:       
 

 
6. Revisionens syftar också till att ge företagets intressenter relevant information om 

företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en revision 
av Ert företag? Ange en eller flera intressenter. 

 
Leverantörer   Kreditgivare   Stat och kommun   

 
Kunder  Ägare   Anställda   
 
Opinionsbildande   Intresse-   Annan intressent  
Grupper  organisationer  
 
Ingen intressent  Vet ej     
 
 
Kommentar:       

 
 

Om revision i små aktiebolag 
 

7. En revisor har mot sin klient bl.a. en kontrollerande roll vilken består i att granska 
företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande 
direktörens (VD:s) förvaltning av verksamheten. Upplever Ni att den lagstadgade 
revisionen i sig tillför företaget något värde? 

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       
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8. Upplever Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför företaget något värde i 
förhållande till de kostnader revisionen för med sig för företaget? 

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       

 
 

9. Tycker Ni att Ni förstår informationen i revisorns revisionsberättelse? 
 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       

 
 

10. Anser Ni Er få tillräcklig och relevant information från revisorn beträffande dennes 
revidering av företaget?  

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       

 
 

11. Anser Ni att Ni från revisorn får begripliga förklaringar och svar om Ni ställer 
frågor som rör revisionen av företaget? 

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       

 
 

12. Uppfyller revisorn Era förväntningar beträffande dennes roll som reviderare av 
företaget? 

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 
Kommentar:       

 
 

13. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka Ert företags legitimitet 
hos dess intressenter? 

 
Ja   Till stor del   Till viss del  Nej   Vet ej  



 80

 
 

Kommentar:       
 

 
14. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 

företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 

Ja  Till stor del   Till viss del   Nej   Vet ej  
 
 
Kommentar:       

 
 

15. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en revision av 
företaget vid ett avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller flera alternativ. 

 
Leverantörer   Kreditgivare   Stat och kommun   

 
Kunder  Ägare   Anställda   
 
Opinionsbildande   Intresse-   Annan intressent  
Grupper  organisationer  
 
Ingen intressent  Vet ej     
 
 
Kommentar:       

 
 

16. Vid vilka tillfällen anser Ni att företaget skulle vara i behov av en revision vid ett 
avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller flera alternativ. 

 
Vid kreditansökan    Vid företagsförsäljning   

 
Vid skatteärenden    Vid andra tillfällen   
 
Vid inget av angivna  Vet ej  
tillfällen  

 
 
Kommentar:       

 
 

17. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 
 

Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  
 
 

Kommentar:       
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Om rådgivning till små aktiebolag 

 
18. En revisor har utöver sin kontrollerande roll också en rådgivande roll. Upplever Ni 

revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande roll? 
 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 

Kommentar:       
 
 

19. Upplever Ni revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande roll i 
förhållande till rådgivningens kostnad för företaget?  

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 

Kommentar:       
 
 

20. En av de viktigaste grundreglerna för revisorer är oberoende eller opartiskhet. 
Upplever Ni att revisorns oberoende ställning påverkar dennes rådgivande roll mot 
företaget på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att dra fördelar av 
revisorns kunskaper som rådgivare? 

 
Ja   Till stor del  Till viss del  Nej   Vet ej  

 
 

Kommentar:       
 

 
 

21. Hur ofta har Ni kontakt med revisorn för rådgivning om företagets verksamhet och 
ekonomi? 

 
1gång/år   Varje halvår   Varje månad  

  
 
Flera gånger per   Annat alternativ  Vet ej  
månad      
 
Kommentar:       
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22. Har Ni någon gång bytt revisor?  
 

Ja       Nej    Vet ej  
  
 

Kommentar:       
 
 
23. Om revisorsbyte skett, vad har föranlett bytet? 
 

Ofrivilligt byte   Missnöje   Övrig orsak  Vet ej  
pga. revisors  
pension el. dyl 
 
 
Kommentar:       

 
 
24. Hur stort förtroende har Ni för Er revisor. Ange graden av förtroende i en skala från 

1 – 5 där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 
 

1  2  3  4  5   
 
Kommentar:        

 
 
25. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  
 

Kommentar:       
 
 
26. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 

nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Mailadress:       

 
 
 
 
 
 

Ett stort tack för Er medverkan i denna undersökning! 
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Bilaga 2 
 
Vad tycker Ni om revisionsplikten för små aktiebolag? 
 
Vi är två studenter vid Södertörns Högskola som denna termin skriver vår 
magisteruppsats som skall behandla små aktiebolags inställning till den lagstadgade 
revisionsplikten.  
 
Idag debatteras ivrigt revisionspliktens vara eller icke vara för små aktiebolag.  
Bakgrunden till denna debatt är bland annat att Justitiedepartementet i sin promemoria, 
Några frågor om revision (2003), föreslår en ändring av Aktiebolagslagens 
bestämmelser avseende byråjäv med anledning av nya regeldirektiv i EG-rätten. 
Förslaget innebär att det inom en och samma revisionsbyrå inte skall vara tillåtet att 
erbjuda både bokföringstjänster och revisionstjänster till en kund. Det skulle innebära 
att de små aktiebolag som i dag anlitar endast en revisionsbyrå för både bokföring och 
revision skulle vara tvungna att vända sig till ytterligare en revisions- eller 
redovisningsbyrå för att få sina tjänster utförda.  
Ett ytterligare skäl till pågående debatt är EU:s fjärde bolagsdirektiv som möjliggör för 
EU:s medlemsstater att göra undantag från kravet på revision i små företag. Detta 
undantag utnyttjas idag av alla EU:s medlemsstater utom de nordiska.   
 
Vår uppsats syftar till att undersöka inställningen till revisionsplikten ur små 
aktiebolags perspektiv, samtidigt som vi vill jämföra om det finns några skillnader i 
inställningen till revisionsplikt mellan olika branscher. Ett företags revisor är även 
denne ofta djupt involverad i verksamheten och besitter, liksom företagets ägare, ofta 
stora kunskaper om verksamheten i och med sina åtaganden i företaget. Det är därmed 
väsentligt att även belysa revisorernas inställning till revisionsplikten för små 
aktiebolag. Er revisionsbyrå har slumpvis valts ut att ingå i undersökningen. Vi ämnar 
kontakta Er via telefon 05-12-02 för en intervju, alternativt för att boka tid för en 
intervju, baserad på bifogade frågor. Vi hoppas att Ni vill medverka genom att avvara 
några minuter för att via telefon diskutera frågorna med oss och tillföra undersökningen 
Era synpunkter. För undersökningsresultatets värde är det av stor betydelse för oss att 
Er byrå, bland de ca 10 stycken revisionsbyråer som valts ut för undersökningen, 
medverkar till resultatet genom Era kommentarer på våra frågor. Ni kan också 
bestämma tidpunkt för vår intervju genom att via email ge oss besked om vilken dag 
och vid vilket klockslag ni har möjlighet att ta emot vårt samtal. 
 
Samtliga svar kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga uppgifter 
om byrånamn eller andra avslöjande uppgifter kommer att ingå i uppsatsen. Vi vill med 
undersökningen visa en generell bild av uppfattningen om revisionsplikten. Enskilda 
revisorers svar är därför ointressanta.  
 
Ert beslut om tidpunkt för telefonintervju sänder Ni till någon av oss: 
Elilta Welday email:  elilta01.welday-tesfay@student.sh.se 
Lena Nurmimäki email: lena01.nurmimaki@student.sh.se 
 
Med hopp om Er medverkan! 
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Elilta Welday och Lena Nurmimäki 
 

FRÅGOR 
Samtliga frågor avser små aktiebolag vilka vi definierar som aktiebolag med högst 

10 stycken anställda 
Om Er verksamhet mot små aktiebolag 

 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Svar:       

 
 

2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 
aktiebolag? 

 
Svar:       

 
 

3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 
respektive revision? 

 
Anlitar två olika revisionsbyråer för bokföring resp. revision.   

  
Anlitar en revisionsbyrå och en redovisningsbyrå/redovisningskonsult    
för revision. resp. bokföring 
 
Sköter bokföringen inom företaget och anlitar en revisionsbyrå   
för revision. 
 
Inget av ovan angivna alternativ 

   
Vet ej. 

  
  

Kommentar:       
 

 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
  

Svar:       
 

Om revisionspliktens syfte i små aktiebolag 
 

1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni att 
revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
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Svar:       
 

 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information om 

företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag?  

 
Svar:       

 
Om revision i små aktiebolag 

 
3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något värde? 

 
Svar:       

 
 
4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 

värde? 
 

Svar:       
 

 
5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 

revisionen medför för små aktiebolag? 
 

Svar:       
 

 
6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger företagets 

kostnader för revisionen? 
 

Svar:       
 
 

7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 
 

Svar:       
 

 
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 

revisionen av företaget?  
 
Kommentar:       

 
 

9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter eller 
de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 

 
Svar:       
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10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 
förväntningar på Er som reviderare av företaget? 

 
Svar:       

 
 

11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 
legitimitet hos dess intressenter? 

 
Svar:       

 
 

12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 
företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 

Svar:       
 

 
13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en revision 

av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

Svar:       
 
 

14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 
revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  

 
Svar:       

 
 

15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 
 

Svar:       
 
 

Om rådgivning till små aktiebolag 
 

16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 
 

Svar:       
 
 

17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för dem? 
 

Svar:        
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18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger deras 
kostnad för rådgivningen? 
 

Svar:       
 
 

19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 
överväger de kostnader rådgivningen medför? 

 
Svar:       

 
 

20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 
aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo dra 
fördelar av Er som rådgivare? 

 
Svar:       

 
 

 
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 

Svar:       
 

 
22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange graden 

av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 där 1 
representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
1  2  3  4  5   
 
Motivera:        

 
 

23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  
 

Kommentar:       
 
 

24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 
nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Mailadress:       
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Bilaga 3 
 
Respektive branschers respondenters svar på enkätundersökningens frågor. 
 
 

1. Vilket år etablerades/registrerades företaget? 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag Svar Svarsfrekvens 
1 1988  
2 1996  
3 1974  
4 1990  
5 1996  
6 1975  
7 1980  
8 1984  
9 1990  
10 1986  
11 1993  
12 1999  
13 1989  
14 1991  
15 1978  
16 1992  
17 1998  
18 1985  
19 1996  
20 1995  
21 1987  
22 1997  
23 1986  
24 1994  
25 1999  
26 1987  
27 1996  
28 1989  
29 1979  
30 1975  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vilket år etablerades/registrerades företaget? 
Blomsterbranschen 
Företag Svar  
1 1949  
2 2000  
3 1948  
4 2004  
5 2005  
6 2000  
7 2002  

8 2000  
9 1984  
10 2003  
11 1989  
12 1916  
13 1993  
14 1935  
15 1991  
16 1889  
17 1944  
18 1996  
19 2000  
20 1991 som AB  
21 2002  
22 1983  
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2. Varför har Ni valt ett Aktiebolag som företagsform? 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag Svar: Övrigt: 
1 Krav från dåvarande 

franchisegivare. 
 

2 Min revisor tycker det.  
3 Passar oss bäst.  
4 Vet ej.  
5  Ej besv. 
6 Separera vår privata 

ekonomi. 
 

7 Efter samtal med revisorn.  
8 Separera bolagets privata 

ekonomi. 
 

9 Samma 8  
10 Samma 8  
11 Samma8   
12 Råd från revisorn  
13 Samma8  
14 Samma 8  
15 Samma 8  
16 Samma 8  
17 Samma 8  
18 Revisorn tipsade ftg.  
19  Ej besv. 
20 Samma8  
21 Samma 8  
22 Samma8  
23 Passade bäst   
24 Revisorn som ville.   
25 Samma 8  
26 Samma 8  
27 Samma 8  
28 Samma 8  
29 Samma 8  
30 Samma 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Varför har Ni valt ett Aktiebolag som företagsform? 
Blomsterbranschen 
Företag Svar: Övrigt: 
1 Bästa formen  
2 Det var det mest fördelaktiga 

vi den tidpunkten. Visste inte 
så mycket då 

 

3 Det blev så bara, när jag 
skulle ta över efter mina 
föräldrar 

 

4 Säkrare  
5 bästa formen  
6 Gick i personlig konkurs 

efter en process mot 
skattemyndigheten som man 
vann. Bildade Aktiebolag 
efter det. 

 

7 Banken krävde det.  

8 Tydlig gräns mellan 
företaget och privat.  

 

9 Bra enl. dåvarande revisorn.  
10 Bra form när det är ett 

företag med anställda, man 
får själv lön 

 

11 Banken ställde det som ett 
krav 

 

12 Det gjorde jag inte      
13 Säkrare.  
14 När företaget omvandlades 

till AB 1965 var det den 
bästa bolagsformen med ett 
lågt aktiekapital som då 
tryggade ägaren i en 
konkurrensutsatt bransch. 

 

15 På inrådan av vår 
revisionsbyrå 

 

16  Ej besv. 
17 AB sedan 1973. Då av 

skatteskäl.Numera för att 
hålla privatekonomin åtskild.   

 

18 På inrådan från vår 
revisionsbyrå 

 

19 Det har med den personliga 
säkerheten att göra 

 

20 Fördelar med AB enligt 
Revisorn 1991 

 

21 För att slippa blanda in 
närstående för att ta lån i 
banken 

 

22 Trygghet  
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3. Hur många anställda har företaget? 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag Svar Övrigt: 
1 1  
2 1  
3 2  
4 3  
5 3  
6 4  
7 5  
8 2  
9 1  
10 2  
11 2  
12 1  
13 6  
14 3  
15 2  
16 2  
17 2  
18 1  
19 2  
20 2  
21 4  
22 6  
23 2  
24 3  
25 1  
26 4  
27 3  
28 2  
29 2  
30 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hur många anställda har företaget? 
Blomsterbranschen 
Företag Svar Övrigt 
1 4 st  
2 3 st  
3 2 st  
4 2 st  
5 12 st  
6 1-3 anst. 

Beroende på 
säsong 

 

7 4 st  
8 2 st  
9 7 st deltid  
10 2 st  
11 6 st  
12 3 st  
13 4,5 st  
14 13 st  
15 1 st  
16 8 st  
17 4 st  
18 6 st  
19 4 st  
20 1 st  
21 Jag själv och en 

halvtid 
 

22 3 st  
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4.  Vem sköter företagets bokföring samt revision? 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt: 
1  x     
2   x    
3  x     
4   x    
5  x     
6  x     
7 x      
8  x     
9   x    
10  x     
11  x     
12  x     
13  x     
14  x     
15  x     
16  x     
17  x     
18  x     
19  x     
20  x     
21  x     
22   x    
23  x     
24  x     
25  x     
26  x     
27  x     
28 x      
29  x     
30  x     
Totalt 2 24 4 0 0 30 
Totalt % 6,667 80 13,333 0 0 100 

 
 

Fråga 4 A B C D E Tot. 
Totalt  5 32 15 0 0 52 
Totalt % 9,615 61,539 28,846 0 0 100 

 
 

A. Anlitar två olika revisionsbyråer för bokföring resp. revision. 
B. Anlitar en revisionsbyrå och en redovisningsbyrå/redovisningskonsult. 
C. Sköter bokföringen inom företaget och anlitar en revisionsbyrå för revision. 
D. Inget av ovan angivna alternativ. 
E. Vet ej. 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Vem sköter företagets bokföring samt revision? 
Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övrigt: 
1  X     
2   X    
3  X     
4   X    
5   X    
6  X     
7   X    
8 X      
9   X    
10   X    
11 X      
12   X    
13  X     
14   X    
15  X     
16   X    
17   X    
18  X     
19   X    
20 X      
21  X     
22  X     
Totalt 3 8 11 0 0  
Totalt % 13,635 36,364 50 0 0  
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5.  Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni att 
revisionsplikten uppfyller detta syfte för aktiebolag av Ert företags storlek? 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1 x      
2  X     
3   x    
4 x      
5    x   
6   x    
7     x  
8   x    
9  X     
10   x    
11    x   
12   x    
13    x   
14   x    
15  X     
16    x   
17  X     
18     x  
19    x   
20   x    
21   x    
22   x    
23   x    
24 x      
25   x    
26   x    
27   x    
28     x  
29  X     
30   x    
Totalt 3 5 14 5 3 30 
Totalt % 10 16,667 46,666 16,667 10 100 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1  X     
2   X    
3   X    
4 X      
5   X    
6   X    
7    X   
8    X   
9    X   
10 X      
11     X  
12    X   
13  X     
14    X   
15 X      
16    X   
17   X    
18     X  
19    X   
20   X    
21 X      
22 X      
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       
Totalt 5 2 6 7 2 22 
Totalt % 22,727 9,091 27,273 31,818 9,091 100 
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Fråga 5 A B C D E Tot. 
Totalt 8 7 20 12 5 52 
Totalt % 15,385 13,461 38,462 23,077 9,615 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 
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6. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information om företagets 
ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en revision av Ert företag? Ange en eller 
flera intressenter. 
 
Blomsterbranschen 
Företag A B C D E F G H I J K Övrigt: 
1          X   
2 X X           
3 X X           
4 X X X X X        
5 X X X  X        
6  X X          
7          X   
8  X           
9  X X          
10  X   X        
11  X X  X        
12    X         
13 X   X         
14 X X           
15  X   X        
16 X X           
17 X X X          
18          X   
19          X   
20 X X          Kom. 
21  X   X        
22 X X X  X X       
Totalt 10 16 7 3 7 1 0 0 0 4 0 48 
Totalt % 20,833 33,333 14,584 6,25 14,584 2,083 0 0 0 8,333 0 100 

 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E F G H I J K Övrigt: 
1          x   
2           x  
3  x           
4          x   
5          x   
6  x           
7   x          
8  x           
9   x          
10  x           
11  x           
12  x           
13  x x          
14  x           
15  x           
16          x   
17             
18  x           
19  x           
20  x           
21          x   
22  x           
23  x x          
24  x           
25  x           
26   x          
27   x          
28  x           
29  x           
30  x           
Totalt 0 19 6 0 0 0 0 0 0 5 1 31 
Totalt % 0 61,290 19,355 0 0 0 0 0 0 16,129 3,226 100 
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Fråga 6 A B C D E F G H I J K Tot. 
Totalt 10 35 13 3 7 1 0 0 0 9 1 79 
Totalt % 12,658 44,304 16,456 3,797 8,861 1,266 0 0 0 11,392 1,266 100 

 
A. Leverantörer 
B. Kreditgivare 
C. Stat och kommun 
D. Kunder 
E. Ägare 
F. Anställda 
G. Opinionsbildande grupper 
H. Intresseorganisationer 
I. Annan intressent 
J. Ingen intressent 
K. Vet ej 
 

Fr. 6 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 20 Även konkurrenter. 
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7. En revisor har mot sin klient bl.a. en kontrollerande roll vilken består i att granska 
företagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
(VD:s) förvaltning av verksamheten. Upplever Ni att den lagstadgade revisionen i sig 
tillför företaget något värde? Tillför den lagstadgade revisionen företaget något värde? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1    x   
2    x   
3  x     
4   x    
5     x  
6  x     
7  x     
8   x    
9   x    
10    x   
11    x   
12    x   
13   x    
14     x  
15    x   
16   x    
17   x    
18    x   
19     x  
20     x  
21    x   
22   x    
23    x   
24    x   
25     x  
26    x   
27   x    
28  x     
29   x    
30   x    
Tot. 0 4 10 11 5 30 
Tot.  % 0 13,333 33,333 36,667 16,667 100 

 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2    X   
3      ej bes. 
4  X     
5   X    
6    X   
7    X   
8    X   
9    X   
10 X      
11    X   
12    X   
13   X    
14   X    
15   X    
16    X   
17    X   
18   X    
19    X   
20    X  Kom. 
21    X   
22 X      
Tot. 2 1 6 12 0 21 
Tot. % 9,524 4,762 28,571 57,143 0 100 
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Fråga 7 A B C D E Tot. 
Totalt 2 5 16 23 5 51 
Totalt % 3,921 9,804 31,373 45,098 9,804 100 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
Fr. 7 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 20 Enbart kostnader för företaget 
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8. Upplever Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför företaget något värde i 
förhållande till de kostnader revisionen för med sig för företaget? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1    x   
2    x   
3    x   
4   x    
5    x   
6    x   
7   x    
8    x   
9    x   
10    x   
11   x    
12    x   
13   x    
14   x    
15   x    
16   x    
17    x   
18    x   
19    x   
20   x    
21    x   
22   x    
23   x    
24   x    
25    x   
26    x   
27    x   
28    x   
29    x   
30    x   
Totalt 0 0 11 19 0 30 
Totalt % 0 0 36,667 63,333 0 100 

 
Fråga 8 A B C D E Tot. 
Totalt  0 2 14 36 0 52 
Totalt % 0 3,846 26,923 69,231 0 100 
 
 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1    X   
2    X   
3    X   
4  X     
5   X    
6    X   
7    X   
8    X   
9    X   
10   X    
11    X   
12    X   
13   X    
14    X   
15    X   
16    X   
17    X   
18    X   
19    X   
20    X   
21    X   
22  X     
Totalt 0 2 3 17 0 22 
Totalt  % 0 9,091 13,636 77,273 0 100 
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9. Tycker Ni att Ni förstår informationen i revisorns revisionsberättelse? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1 x      
2  x     
3  x     
4  x     
5  x     
6  x     
7  x     
8   x    
9   x    
10 x      
11 x      
12  x     
13  x     
14  x     
15  x     
16  x     
17  x     
18  x     
19 x      
20 x      
21  x     
22 x      
23 x      
24 x      
25 x      
26 x      
27 x      
28 x      
29 x      
30 x      
Tot. 14 14 2 0 0 30 
Tot. % 46,667 46,667 6,666 0 0 100 

 
 
Fråga 9 A B C D E Tot. 
Totalt 21 23 7 0 1 52 
Totalt % 40,385 44,231 13,461 0 1,923 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
Fr. 9  Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 Tycker det blir som tårta på tårta då revisionen inte tillför ngt som jag som 

ägare inte redan vet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1  X     
2  X     
3   X    
4 X      
5   X    
6 X     Kom. 
7 X      
8  X     
9  X     
10   X    
11  X     
12     X  
13  X     
14  X     
15  X     
16   X    
17 X      
18 X      
19 X      
20   X    
21 X      
22  X     
Tot. 7 9 5 0 1 22 
Tot. % 31,818 40,909 22,727 0 4,546 100 
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10. Anser Ni Er få tillräcklig och relevant information från revisorn beträffande dennes 
revidering av företaget? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag  A B C D E Övrigt 
1 x      
2   x    
3  x     
4 x      
5 x      
6  x     
7  x     
8  x     
9  x     
10 x      
11 x      
12 x      
13  x     
14 x      
15  x     
16 x      
17  x     
18  x     
19  x     
20   x    
21 x      
22  x     
23   x    
24   x    
25 x      
26 x      
27 x      
28  x     
29 x      
30 x      
Totalt 14 12 4 0 0 30 
Totalt % 46,667 40 13,333 0 0 100 

 
 
Fråga 10 A B C D E Tot. 
Totalt 20 14 15 2 1 52 
Totalt % 38,462 26,923 28,846 3,846 1,923 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2    X   
3   X    
4 X      
5   X    
6    X   
7 X      
8   X    
9   X    
10 X      
11 X      
12     X  
13   X    
14  X     
15 X      
16   X    
17   X    
18   X    
19   X    
20   X    
21 X      
22  X     
Totalt 6 2 11 2 1 22 
Totalt % 27,273 9,091 50 9,091 4,545 100 
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11. Anser Ni att Ni från revisorn får begripliga förklaringar och svar om Ni ställer 
frågor som rör revisionen av företaget? 
 
 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1 x      
2 x      
3  x     
4  x     
5   x    
6  x     
7  x     
8 x      
9 x      
10 x      
11   x    
12 x      
13 x      
14  x     
15 x      
16   x    
17   x    
18  x     
19  x     
20   x    
21   x    
22  x     
23 x      
24  x     
25 x      
26 x      
27  x     
28  x     
29 x      
30  x     
Totalt  12 12 6 0 0 30 
Totalt % 40 40 20 0 0 100 

 
 
Fråga 11 A B C D E Tot. 
Totalt 23 20 7 0 2 52 
Totalt % 44,231 38,462 13,461 0 3,846 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
Fr. 11 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 har ej behövt fråga den nya revisorn sedan ca 3 år, ehrlings, om revisionen 
Ftg. 10 Flickorna på KPMG är bra att ha kontakt med, har inte så ofta kontakt med 

revisorn. 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1  X     
2 X      
3  X     
4 X      
5   X    
6     X Kom. 
7 X      
8  X     
9  X     
10 X     Kom. 
11  X     
12     X  
13  X     
14 X      
15 X      
16 X      
17  X     
18 X      
19 X      
20  X     
21 X      
22 X      
Totalt 11 8 1 0 2 22 
Totalt % 50 36,364 4,545 0 9,091 100 
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12. Uppfyller revisorn Era förväntningar beträffande dennes roll som reviderare av 
företaget? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1 x      
2 x      
3  x     
4 x      
5  x     
6  x     
7 x      
8 x      
9 x      
10   x    
11   x    
12  x     
13   x    
14 x      
15 x      
16  x     
17 x      
18   x    
19 x      
20  x     
21  x     
22  x     
23  x     
24   x    
25  x     
26 x      
27 x      
28 x      
29 x      
30 x      
Totalt 15 10 5 0 0 30 
Totalt % 50 33,333 16,667 0 0 100 

 
Fråga 12 A B C D E Tot. 
Totalt 26 13 10 1 1 51 
Totalt % 50,980 25,490 19,608 1,961 1,961 100 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
Fr. 12 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 Gäller för den nya revisorn som rekommenderades av redovisningsbyrån vi 

anlitar. Samarbetet fungerar bra de emellan och vi har kontakt med 
redovisningsbyrån om det är ngt. 

Ftg. 11 Jag tror det. 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2 X      
3   X    
4 X      
5   X    
6 X     Kom. 
7 X      
8   X    
9  X     
10 X      
11      Kom. 
12     X  
13  X     
14 X      
15 X      
16 X      
17    X   
18  X     
19 X      
20   X    
21 X      
22 X      
Tot. 11 3 5 1 1 21 
Tot. % 52,381  14,286 23,809 4,762 4,762 100 
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13. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka Ert företags legitimitet 
hos dess intressenter? 
 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1 x      
2  x     
3 x      
4   x    
5     x  
6     x  
7   x    
8   x    
9   x    
10  x     
11     x  
12 x      
13  x     
14    x   
15  x     
16  x     
17   x    
18  x     
19   x    
20     x  
21   x    
22  x     
23   x    
24  x     
25     x  
26   x    
27   x    
28     x  
29   x    
30    x   
Totalt 3 8 11 2 6 30 
Totalt % 10 26,667 36,667 6,666 20 100 

 
 
Fråga 13 A B C D E Tot. 
Totalt 6 10 15 14 7 52 
Totalt % 11,538 19,231 28,846 26,923 13,462 100 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2    X   
3    X   
4 X      
5  X     
6    X   
7    X   
8    X   
9    X   
10 X      
11    X   
12    X   
13   X    
14  X     
15   X    
16    X   
17   X    
18     X  
19    X   
20    X   
21    X   
22 X      
Tot. 3 2 4 12 1 22 
Tot. % 13,636  9,091  18,182  54,546 4,545 100 
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14. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 
företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter? 
 
 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1     x  
2  x     
3     x  
4     x  
5     x  
6   x    
7    x   
8    x   
9    x   
10   x    
11     x  
12   x    
13    x   
14    x   
15    x   
16   x    
17   x    
18     x  
19    x   
20   x    
21     x  
22     x  
23    x   
24   x    
25     x  
26   x    
27   x    
28    x   
29    x   
30     x  
Totalt 0 1 9 10 10 30 
Totalt % 0 3,334 30 33,333 33,333 100 

 
 
Fråga 14 A B C D E Tot.  
Totalt 1 2 12 27 10 52 
Totalt % 1,923 3,846 23,077 51,923 19,231 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1    X   
2    X   
3    X   
4   X    
5 X      
6    X   
7    X   
8    X   
9    X   
10  X     
11    X   
12    X   
13    X   
14   X    
15    X   
16    X   
17    X   
18    X   
19    X   
20    X   
21       
22   X X   
Tot. 1 1 3 17 0 22 
Tot. % 4,545 4,545 13,637 77,273 0 100 
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15. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en revision av 
företaget vid ett avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller flera alternativ.    
 
 
Blomsterbranschen 
Företag A B C D E F G H I J K Övrigt 
1  X           
2 X X   X        
3  X           
4 X X  X         
5 X X           
6          X   
7          X   
8  X           
9  X X          
10  X   X        
11  X X  X        
12  X X          
13           X  
14 X X           
15  X           
16 X X           
17 X X           
18          X   
19         X   Kom. 
20 X X           
21  X           
22 X X X  X X       
Totalt 8 17 3 1 4 1 0 0 1 3 1 39 
Totalt % 20,513  43,590  7,692 2,564 10,257 2,564 0 0 2,564 7,692 2,564 100 

 
 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E F G H I J K Övrigt 
1  x x     x     
2           x  
3  x           
4  x           
5  x           
6  x           
7  x           
8  x           
9  x           
10  x           
11  x x          
12   x          
13  x x          
14   x          
15  x           
16  x           
17  x           
18   x          
19  x  x         
20   x x         
21  x           
22  x  x         
23  x           
24    x         
25   x          
26    x         
27  x           
28             
29  x x          
30  x           
Totalt 0 21 9 5 0 0 0 1 0 0 1 37 
Totalt % 0 56,757  24,324 13,513 0 0 0 2,703 0 0 2,703 100 
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Fråga 15 A B C D E F G H I J K Tot. 
Totalt 8 38 12 6 4 1 0 1 1 3 2 76 
Totalt % 10,526 50 15,789 7,895 5,263 1,316 0 1,316 1,316 3,947 2,632 100 
 
 
 

A. Leverantörer 
B. Kreditgivare 
C. Stat och Kommun 
D. Kunder 
E. Ägare 
F. Anställda 
G. Opinionsbildande Grupper 
H. Intresseorganisationer 
I. Annan intressent 
J. Ingen intressent 
K. Vet ej 
 
 

Fr. 15 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 19 Skattemyndigheten 
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16. Vid vilka tillfällen anser Ni att företaget skulle vara i behov av en revision vid ett 
avskaffande av revisionsplikten? Ange ett eller flera alternativ. 
 
Blomsterbranschen 
Företag A B C D E F Övrigt 
1 X X      
2  X      
3  X      
4 X X      
5 X X X     
6      X Kom. 
7      X  
8 X X      
9     X   
10   X     
11  X X     
12  X X     
13   X X    
14 X X      
15 X X X     
16  X      
17  X X     
18  X      
19   X     
20 X X      
21      X  
22 X X X     
Totalt 8 15 9 1 1 3 37 
Totalt % 21,622  40,540 24,324 2,703 2,703 8,108 100 
 
 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E F Övrigt 
1 x x x     
2  x      
3 x  x     
4 x       
5 x       
6 x       
7 x       
8 x       
9      x  
10 x x x     
11 x       
12 x       
13 x       
14  x      
15 x       
16 x       
17 x  x     
18  x      
19   x     
20   x     
21 x       
22 x       
23 x       
24 x       
25  x      
26 x       
27  x x     
28 x       
29 x       
30 x       
Totalt 22 7 7 0 0 1 37 
Totalt % 59,459 18,919 18,919 0 0 2,703 100 
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Fråga 
16 

A B C D E F Tot. 

Totalt 30 22 16 1 1 4 74 
Totalt 
% 

40,541 29,730 21,622 1,351 1,351 5,405 100 

 
A. Vid kreditansökan 
B. Vid företagsförsäljning 
C. Vid skatteärenden 
D. Vid andra tillfällen 
E. Vid inget av angivna tillfällen 
F. Vet ej 

 
Fr. 16 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 har inte stått inför situationen att sälja ftget till en utomstående 
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17. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 
 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1   x    
2   x    
3  x     
4  x     
5  x     
6   x    
7 x      
8  x     
9  x     
10  x     
11 x      
12   x    
13     x  
14 x      
15  x     
16   x    
17  x     
18   x    
19   x    
20  x     
21  x     
22   x    
23  x     
24  x     
25  x     
26     x  
27   x    
28  x     
29  x     
30 x      
Totalt 4 15 9 0 2 30 
Totalt % 13,333 50 30 0 6,667 100 

 
 
Fråga 17 A B C D E Tot. 
Totalt 15 18 12 4 3 52 
Totalt % 28,846 34,615 23,077 7,693 5,769 100 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
Fr. 17 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 21 Det är en alldeles för stor kostnad att ha en revisor som kontrollerar bokslut 

och inventering för ett så litet företag som mitt, anser jag.  
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2  X     
3 X      
4     X  
5    X   
6 X      
7 X      
8  X     
9 X      
10    X   
11  X     
12 X      
13    X   
14   X    
15 X      
16 X      
17   X    
18 X      
19 X      
20 X      
21 X     Kom. 
22    X   
Tot. 11 3 3 4 1 22 
Tot. % 50 13,636 13,636 18,182 4,546 100 



 110

18. En revisor har utöver sin kontrollerande roll också en rådgivande roll. Upplever Ni 
revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande roll? 

 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1    x   
2  x     
3  x     
4   x    
5  x     
6  x     
7 x      
8  x     
9  x     
10  x     
11 x      
12  x     
13 x      
14  x     
15   x    
16  x     
17 x      
18 x      
19  x     
20  x     
21  x     
22 x      
23  x     
24  x     
25 x      
26  x     
27 x      
28 x      
29 x      
30  x     
Tot. 10 17 2 1 0 30 
Tot. % 33,333 56,667 6,667 3,333 0 100 

 
 
 
Fråga 18 A B C D E Tot. 
Totalt  15 22 8 7 0 52 
Totalt % 28,846 42,308 15,384 13,462 0 100 
 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2  X     
3    X   
4 X      
5  X     
6    X   
7    X   
8   X    
9   X    
10 X      
11  X     
12    X   
13   X    
14  X     
15 X      
16 X      
17    X   
18   X    
19    X   
20   X    
21 X      
22  X     
Tot. 5 5 6 6 0 22 
Tot. % 22,727 22,727 27,273 27,273 0 100 
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19. Upplever Ni revisorn som en tillgång för företaget i dennes rådgivande roll i 
förhållande till rådgivningens kostnad för företaget?  

 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1    x   
2   x    
3   x    
4    x   
5   x    
6  x     
7   x    
8  x     
9 x      
10 x      
11   x    
12  x     
13 x      
14   x    
15  x     
16 x      
17  x     
18 x      
19   x    
20  x     
21   x    
22  x     
23   x    
24   x    
25 x      
26    x   
27  x     
28   x    
29  x     
30  x     
Tot. 6 10 11 3 0 30 
Tot. % 20 33,333 36,667 10 0 100 

 
 
 
 
Fråga 19 A B C D E Tot. 
Totalt 7 12 15 17 1 52 
Totalt % 13,462 23,077 28,846 32,692 1,923 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

 
 
Fr. 19 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 21 Jag får svar på mina ekonomiska frågor från min ekonomikonsult och 

behöver sällan ställa frågor till revisorn. 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1   X    
2    X   
3    X   
4  X     
5   X    
6    X   
7    X   
8    X   
9    X   
10 X      
11    X   
12    X   
13     X  
14   X    
15    X   
16   X    
17    X   
18    X   
19    X   
20    X   
21    X  Kom. 
22  X     
Tot. 1 2 4 14 1 22 
Tot. % 4,545 9,091 18,182 63,637 4,545 100 
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20. En av de viktigaste grundreglerna för revisorer är oberoende eller opartiskhet. 
Upplever Ni att revisorns oberoende ställning påverkar dennes rådgivande roll mot 
företaget på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att dra fördelar av 
revisorns kunskaper som rådgivare? 

 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E Övr. 
1     x  
2    x   
3    x   
4   x    
5    x   
6     x  
7   x    
8    x   
9     x  
10    x   
11    x   
12   x    
13   x    
14     x  
15   x    
16     x  
17    x   
18    x   
19     x  
20    x   
21    x   
22   x    
23  x     
24    x   
25     x  
26     x  
27  x     
28    x   
29    x   
30    x   
Tot. 0 2 6 14 8 30 
Tot. % 0 6,666 20 46,667 26,667 100 

 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D E Övrigt 
1      Ej besv. 
 2     X  
3     X  
4    X   
5   X    
6    X  Kom. 
7    X   
8    X   
9    X   
10    X   
11     X  
12     X  
13    X   
14   X    
15    X   
16   X    
17   X    
18     X  
19    X   
20   X    
21   X    
22  X     
Tot. 0 1 6 9 5 21 
Tot. % 0 4,762 28,571 42,857 23,810 100 
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Fråga 20 A B C D E Tot. 
Totalt 0 3 12 23 13 51 
Totalt % 0 5,882 23,530 45,098 25,490 100 
 

A. Ja 
B. Till stor del 
C. Till viss del 
D. Nej 
E. Vet ej 

´ 
 
Fr.20 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 Ser inte revisorn som ngn rådgivare då jag inte har haft ngn erfarenhet av 

denne som rådgivare för företaget. 
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21. Hur ofta har Ni kontakt med revisorn för rådgivning om företagets verksamhet och 
ekonomi? 

 
Blomsterbranschen 
Företag A B C D E F Övr. 
1 X       
2  X      
3 X       
4  X      
5  X X     
6     X   
7 X       
8   X     
9 X       
10    X    
11    X    
12      X  
13   X     
14    X    
15 X       
16  X      
17 X       
18 X       
19       Kom. 
20 X       
21  X     Kom. 
22   X     
Totalt 8 5 4 3 1 1 22 
Totalt % 36,364 22,727  18,182 13,637 4,545 4,545 100 

 
Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D E F Övrigt 
1     x   
2  x     Kom. 
3 x       
4  x      
5  x      
6  x      
7 x       
8   x     
9 x       
10  x      
11   x     
12 x       
13 x       
14 x       
15  x      
16 x       
17 x       
18 x       
19  x      
20 x       
21 x       
22  x      
23 x       
24 x       
25 x       
26 x       
27  x      
28  x      
29 x       
30 x       
Totalt 17 10 2 0 1 0 30 
Totalt % 56,667 33,333 6,667 0 3,333 0 100 
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Fråga 21 A B C D E F Tot. 
Totalt 25 15 6 3 2 1 52 
Totalt % 48,077 28,846 11,539 5,769 3,846 1,923 100 
 
 

A. 1 gång/år 
B. Varje halvår 
C. Varje månad 
D. Flera ggr/månad 
E. Annat alternativ 
F. Vet ej 

 
Fr. 21 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 19 Endast bokslut, ingen rådgivning behöver jag. 
Ftg. 21 Se tidigare kommentar om ekonomifrågorna. 
 
 
Fr. 21 Kommentar, mäklarbranschen 
Ftg. 2 Har aldrig kontakt med revisorn. 
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22. Har Ni någon gång bytt revisor?  
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C Övrigt 
1 x    
2  x   
3 x    
4  x   
5  x   
6  x   
7  x   
8 x    
9  x   
10  x   
11  x   
12 x    
13 x    
14 x    
15  x   
16 x    
17  x   
18  x   
19 x    
20  x   
21  x   
22  x   
23 x    
24 x    
25  x   
26 x    
27 x    
28  x   
29  x   
30 x    
Totalt 13 17 0 30 
Totalt % 43,333 56,667 0 100 

 
 
 
Fråga 22 A B C Tot. 
Totalt 27 24 1 52 
Totalt % 51,923 46,154 1,923 100 
 

A. Ja 
B. Nej 
C. Vet ej 

 
Fr. 22 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 17 För hög kostnad.      
Ftg. 21 Inte revisor, men ekonomikonsult. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C Övrigt 
1  X   
2  X   
3 X    
4  X   
5 X    
6 X    
7 X    
8 X    
9 X    
10  X   
11 X    
12 X    
13 X    
14 X    
15  X   
16   X  
17 X   Kom. 
18  X   
19 X    
20 X    
21  X  Kom. 
22 X    
Totalt 14 7 1 22 
Totalt % 63,636 31,818 4,546 100 
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23. Om revisorsbyte skett, vad har föranlett bytet? 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag A B C D Övrigt 
1 x     
2      
3 x     
4      
5      
6      
7      
8 x     
9      
10      
11      
12 x     
13  x    
14  x    
15      
16 x     
17      
18      
19 x     
20      
21   x   
22      
23 x     
24  x    
25      
26 x     
27 x     
28      
29      
30 x     
Totalt 10 3 1 0 14 
Totalt % 71,429 21,428 7,143  100 

 
 
 
Fråga 23 A B C D Tot. 
Totalt 16 11 3 1 31 
Totalt % 51,613 35,484 9,677 3,226 100 
 

A. Ofrivilligt byte p.g.a. revisors pension el. dyl. 
B. Missnöje 
C. Övrig orsak 
D. Vet ej 

 
Fr. 23 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 19 Kostnaden var för hög för vårt lilla företag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag A B C D Övrigt 
1     Ej besv. 
2     Ej besv. 
3  X    
4     Ej besv. 
5 X     
6  X    
7  X    
8 X     
9 X X    
10     Ej Besv. 
11  X    
12   X   
13  X    
14 X     
15     Ej Besv. 
16    X  
17 X X    
18     Ej Besv. 
19  X   Kom.  
20 X     
21     Ej besv. 
22   X   
Totalt 6 8 2 1 17 
Totalt % 35,294 47,059 11,765 5,882 100 
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24. Hur stort förtroende har Ni för Er revisor? Ange graden av förtroende i en skala från 
1-5 där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 
 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag 1 2 3 4 5 Övrigt 
1     x  
2     x  
3    x   
4     x  
5     x  
6     x  
7     x  
8    x   
9     x  
10     x  
11    x   
12    x   
13     x  
14     x  
15     x  
16    x   
17     x  
18    x   
19     x  
20     x  
21     x  
22     x  
23    x   
24    x   
24     x  
26    x   
27     x  
28     x  
29     x  
30    x   
Totalt 0 0 0 10 20 30 
Totalt % 0 0 0 33,333 66.667 100 

 
 
 
Fråga 24 1 2 3 4 5 Tot. 
Totalt 0 1 6 18 27 52 
Totalt % 0 1,923 11,539 34,615  51,923  100 
 
 
 
 
Fr. 24 Kommentar, blomsterbranschen 
Ftg. 6 litar på revisorn när det gäller revideringen av ftget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag 1 2 3 4 5 Övr. 
1   X    
2     X  
3   X    
4    X   
5    X   
6   X   Kom. 
7    X   
8     X  
9     X  
10    X   
11    X   
12   X    
13    X   
14    X   
15     X  
16     X  
17  X     
18   X    
19    X   
20   X    
21     X  
22     X  
Tot. 0 1 6 8 7 22 
Tot. % 0 4,545 27,273 36,364 31,818 100 
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25. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomsterbranschen 
Företag Kommentar: Övrigt. 
1  Ej besv. 
2  Ej besv. 
3  Ej besv. 
4  Ej besv. 
5  Ej besv 
6  Ej besv. 
7  Ej besv. 
8  Ej besv. 
9  Ej besv. 
10 Vill påpeka att kontakten med 

KPMG är väldigt bra! 
 

11  Ej besv. 
12  Ej besv. 
13  Ej besv. 
14  Ej besv. 
15  Ej besv. 
16  Ej besv. 
17  Ej besv. 
18  Ej besv. 
19  Ej besv. 
20  Ej besv. 
21  Ej besv. 
22  Ej besv. 
Totalt 1 21 

Fastighetsmäklarbranschen 
Företag Kommentar: Övrigt 
1  Ej besv 
2  Ej besv 
3  Ej besv 
4  Ej besv 
5  Ej besv 
6  Ej besv 
7  Ej besv 
8  Ej besv 
9  Ej besv 
10  Ej besv 
11  Ej besv 
12  Ej besv 
13  Ej besv 
14  Ej besv 
15  Ej besv 
16  Ej besv 
17  Ej besv 
18  Ej besv 
19  Ej besv 
20  Ej besv 
21  Ej besv 
22  Ej besv 
23  Ej besv 
24  Ej besv 
25  Ej besv 
26  Ej besv 
27  Ej besv 
28  Ej besv 
29  Ej besv 
30  Ej besv 
Totalt 0 30 
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Bilaga 4 
 

En sammanställning av inervjun med Revisor A den 9 december 2005. 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Revisorn uppskattar att ca 80 % av klienterna består av små aktiebolag.  
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Av den rådgivande verksamheten utgör ca 80 % små aktiebolag. 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
De flesta av revisorns klienter sköter bokföringen själva och lämnar över bokslutet 
och revisionen till revisionsbyrån. 
 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
 
Revisorbyte sker mycket sällan, anser revisorn. Om det händer är oftast priset den 
avgörande orsaken till bytet.  
 
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni 

att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 

Absolut, svarar revisorn. Han har erfarenhet av att ha rättat otaliga felaktigheter som 
beror på slarv och okunskap. 
 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information 

om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag? 

 
Banker och leverantörer, svarar revisorn. Han har erfarenhet av att leverantörer går 
in och tittar på kunders eller blivande kunders revisioner. 

 
3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 

värde? 
 

Ja, absolut, anser revisorn. Det inträffar regelbundet att revisorn finner felaktigheter 
vid revideringen av företagen så den lagstadgade revisionen fyller sitt syfte. För 
klienterna är det därför bra att få den kontrollen som en revidering av företaget ger. 
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4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 

värde? 
 

De flesta klienterna ser fördelar med revisionen och vill ha synpunkter och råd 
beträffande revisionen av företaget. Revisorn upplever att kunderna över lag är 
nöjda med revisionen. 

 
5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 

revisionen medför för små aktiebolag? 
 

Revisorns uppfattning är att revisionen tillför företaget ett värde och att kostnaderna 
för revisionen är rimliga och även uppfattas så av klienterna. 

 
6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 

företagets kostnader för revisionen? 
 

Revisorns erfarenhet är att klienterna tar kostnaderna för revisionen utan att på 
något sätt motsätta sig revisorns arvode.  

 
7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 

 
Revisorns uppfattning är att de flesta klienter inte förstår den fullt ut, utan endast 
har diffusa begrepp om revisionsinformationen. 

 
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 

revisionen av företaget?  
 

Revisorn tycker inte att hans klienter aktivt söker information från honom om 
revisionen av företaget.   

 
9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter 

eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 
 

Förståelsen för revisorns synpunkter och förklaringar varierar bland revisorns 
klienter och är till viss del kopplat till verksamhetens art. Inom vissa verksamheter 
är förståelsen större än inom andra verksamheter, menar revisorn.   

 
10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 

förväntningar på Er som reviderare av företaget? 
 

”Jag vet inte”, svarar revisorn. Vissa ser granskningen som positiv för företaget och 
ser därmed också ett värde i revisorns granskaningsarbete medan andra bara 
accepterar revisionen i och med att den måste utföras, menar han.   

 
11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 

legitimitet hos dess intressenter? 
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Revisorn tycker definitivt att den lagstadgade revisionen tillför företagen legitimitet 
hos dess klienter. Den skall vara lagstadgad, men den skall förenklas för små 
aktiebolag, anser han. 

 
12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 

företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 

Ja, svarar revisorn på denna fråga. 
  

13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 
revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  

 
Framför allt skulle bankerna vara i behov av revisioner även efter ett avskaffande av 
revisionsplikten, anser revisorn. 

  
14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 

revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

Företagen skulle vara i behov av en revision när de behöver låna pengar och vid 
företagsförsäljning, anser revisorn. 

 
15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 

 
Revisionsplikten skall inte avskaffas men den skall förenklas menar revisorn. 

 
16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 

 
För vissa företag upplever revisorn sig som en tillgång beträffande rådgivning till 
företagen, då dessa klienter söker rådgivning. Andra klienter, menar revisorn, hör 
aldrig av sig för rådgivning. 

   
17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för 

dem? 
 

Han tror att de företag som söker rådgivning också upplever honom som en 
värdefull källa för råd. Det är stor skillnad på klienterna, säger revisorn. Vissa ringer 
ständigt för att få råd av olika slag medan andra aldrig hör av sig.  

 
18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger 

deras kostnad för rådgivningen? 
 
Revisorn har inte upplevt att klienterna har motsatt sig kostnaden för den rådgivning 
de erhållit och finner därför att kostnaderna torde vara rimliga i förhållande till vad 
klienten får ut av rådgivningen.  

 
19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 

överväger de kostnader rådgivningen medför? 
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Revisorn har inte erfarit att klienterna har opponerat sig mot kostnaden för den 
rådgivning han ger. På fakturan framgår tydligt för vilken tid som debiteras och det 
gör också att klienten har en tydlig kontroll över vad rådgivningen kostar. 

 
20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 

aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo 
dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Det är ett diskuterat ämne idag, menar revisorn, men han tycker inte att dessa 
motsättningar, opartiskheten och rådgivningen, är ett problem i praktiken. 
  
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 
Med vissa klienter har revisorn kontakt varje månad och med andra mer sällan. 
Kontakten mellan revisorn och klienterna varierar beroende på klienternas behov. 
   

22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 
graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 
där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
1  2  3  4  X 5  
 
Revisorn tror att han ligger på en fyra bland sina klienter generellt sett, men säger också 
att hos vissa klienter har han säkert en femma medan han hos andra kanske har en trea 
och kanske t.o.m. en tvåa hos någon.  
  

23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  
 
Revisorn anser att de regler som tillämpas idag är en ren översättning från 
internationella standarder och tycker att det är orimligt att små aktiebolag skall behöva 
tillämpa samma regelverk som stora aktiebolag. Revisionen behövs, anser han, men den 
behöver förenklas för små aktiebolag. 
 

24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 
nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Revisorn önskar ta del av undersökningens resultat. 
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En sammanställning av inervjun med Revisor B den 8 december 2005. 

 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Av revisorns kundstock består ca 90 % av små aktiebolag. 
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Rådgivningen till små aktiebolag uppskattas till ca 90 % av den totala rådgivningen. 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
Den största delen av revisorns klienter använder en redovisningsbyrå för bokföring 
och bokslut och revisorn anlitas för revision. Det förekommer också att klienterna 
sköter sin bokföring själva och lämnar över bokslutet till revisionsbyrån. 
 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
 
Revisorn upplever inte att byte av revisor sker särskilt ofta bland små aktiebolag 
och när så sker beror det sällan på missnöje utan sker av andra orsaker som t.ex. 
p.g.a. revisors pensionering eller dyl. 
   
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni 

att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 

Revisorn anser att revisionsplikten kan förhindra brottslighet till viss del, men 
menar samtidigt att har man som företagare avsikt att luras så är det också möjligt 
då revisorn inte granskar allt vid en revision. Det är inte ovanligt att revisorn vid sin 
revision finner felaktigheter som behöver åtgärdas. Många av dessa felaktigheter 
beror oftast på okunskap eller slarv. En del företagare verkar inte heller vilja veta 
hur de redovisar korrekt utan gör på sitt sätt och tycks resonera som att ”går det så 
går det”. 

 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information 

om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag? 

 
Fordringsägare, skatteverket, leverantörer och även konkurrenter anser revisorn 
använder sig av revisionen. Att revisorns kunder tar del av konkurrenters revisioner 
för att göra jämförelser är inte ovanligt.   
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3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 

värde? 
 

Revisorn anser att den lagstadgade revisionen skapar ordning och reda och tillför 
årsredovisningen ett värde. Utan revisionen har inte redovisningen något egentligt 
värde, anser han.   

 
4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 

värde? 
 

Revisorn anser att uppfattningen hos klienterna varierar. För en del klienter upplevs 
revisionen som en belastning och för andra upplevs den som värdefull då de tycker 
att den tillför kontroll i verksamheten. Revisorn tycker ändå att majoriteten av 
klienterna ser revisionens fördelar.  

 
5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 

revisionen medför för små aktiebolag? 
 

Revisorn tycker att revisionen i och med införandet av ny redovisningsstandard 
(RS) har blivit onödigt omfattande och kostsam för små aktiebolag. I revisorns 
åtaganden har det blivit en balansgång mellan att uppfylla kraven i RS och att hålla 
kostnaderna för små aktiebolag på en rimlig nivå. 

 
6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 

företagets kostnader för revisionen? 
 

Det varierar bland klienterna anser revisorn. Vissa gliringar förekommer men 
många tar kostnaderna utan att ifrågasätta eller protestera. Många tycker att de får 
något tillbaka och accepterar helt enkelt priset för revisionen. Revisorn upplever 
också en högre acceptans idag än förr till revisionskostnaderna. 

 
7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 

 
Svaret från revisorn blir nej. Han menar att det inte är många som helt förstår 
revisionsinformationen. Det klienterna förstår är synpunkter på skatter. Många 
förstår inte skillnaden mellan en ren och oren revisionsberättelse.  

  
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 

revisionen av företaget? 
  
Revisorn tycker inte att klienterna efterfrågar information. De lyssnar på revisorns 
åsikter men frågar inte aktivt själva. 

 
9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter 

eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 
 

Revisorn anser inte att klienterna förstår det han säger som avser revisionen.  
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10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 
förväntningar på Er som reviderare av företaget? 

 
Revisorn anser det svårt att besvara frågan generellt. Det finns blandade synpunkter 
bland klienterna menar han och han har inget grepp om någon generell uppfattning 
bland dessa. 
 
11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 

legitimitet hos dess intressenter? 
 

Ja, svarar revisorn. Den lagstadgade revisionen fyller denna funktion för företagen. 
  

12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 
företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  

 
Revisorn anser att legitimiteten skulle bli lägre vid ett avskaffande av revisionen. 
Bankerna skulle kräva säkerheter ändå men viss revision i vissa företag skulle 
behövas även om revisionen blev frivillig. 

  
13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 

revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

Långivare och skatteverket skulle efterfråga revision. Vissa företagare värdesätter 
kontrollen. 

 
14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 

revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

När företaget behöver låna pengar, vid ägarbyte, vid värdering av företaget, vid 
kontrollbalansräkning. 

 
15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 

 
Nej, säger revisorn, men reglerna behöver dock förenklas, anser han. 

 
16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 

 
Revisorn upplever sig som en tillgång för sina klienter när det gäller rådgivning då 
största delen av hans verksamhet består av rådgivning.  

 
17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för 

dem? 
 

Då klienterna efterfrågar just rådgivning av revisorn upplever revisorn att företagen 
ser honom som en tillgång när det gäller rådgivning. 
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18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger 

deras kostnad för rådgivningen? 
 

Revisorn anser att kostnaden för rådgivningen är rimlig i förhållande till vad 
rådgivningen ger företagen. 

 
19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 

överväger de kostnader rådgivningen medför? 
 

Kunderna tar kostnaderna för den rådgivning de efterfrågar. Visst finns det klienter 
som kan ha synpunkter men i stort sätt är klinterna positiva till den rådgivning de 
får och kostnaderna denna rådgivning innebär. 

  
20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 

aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo 
dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Revisorn tycker egentligen inte att oberoendet är ett hinder för rådgivning. 
Visserligen kan han inte ta ställning fullt ut för bolaget men det behöver inte vara 
negativt för bolaget. Han hjälper ju företaget att följa de lagar och regler som gäller. 

 
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 

Kontakten med klienterna varierar stort. Vissa klienter har revisorn kontakt med 
varje månad men många klienter har han nästan aldrig någon kontakt med. För de 
klienter som aldrig hör av sig brukar revisorn dock ta kontakt 1-2 gånger per år. 

 
22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 

graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 
där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
1  2  3  4   5 x 
 
Revisorn upplever att förtroendet för honom som revisor ligger på en femma. 

 
23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  

 
Revisorn tycker att regelverket för små aktiebolag bör förenklas. Han menar också att 
om revisor inte önskas för företaget kan företagaren välja annan bolagsform än 
aktiebolag. 
 

24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 
nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Revisorn önskar ta del av undersökningens resultat. 
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En sammanställning av inervjun med Revisor C den 2 december 2005. 
 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Av byråns reviderande verksamhet utgör de små aktiebolagen ca 75% i omsättning. 
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Revideringen och rådgivningen kopplar till varandra och det är svårt att urskilja 
rådgivningen från revideringen och därför också svårt att uppskatta hur stor del av 
den rådgivande verksamheten som utgörs av små aktiebolag. 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
Av Byråns små aktiebolag använder sig ca 90 % av en redovisningsbyrå för 
hanteringen av företagets bokföring. Det händer att nystartade företag börjar med att 
sköta bokföringen själva, men vanligtvis lämnar de sedan över bokföringen till en 
redovisningsbyrå. 
 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
 
Oftast sker valet av revisor genom att företagaren via kontakter blir rekommenderad 
en revisor vilket i sig ökar utsikten till ett fungerande samarbete. Revisorn har inte 
erfarenhet av att byte av revisor sker särskilt ofta och när så sker kan orsakerna t.ex. 
vara att en ny delägare har gått in i firman och har med sig en egen revisor eller att 
företaget flyttar sin verksamhet till annan ort etc. 
 
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni 

att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 

Ett regelverk att efterleva kan i viss mån förhindra brottslighet. Revisorn upplever 
också att klienterna är intresserade och ser möjligheterna med ett kontrollsystem för 
att upprätthålla  kontrollen på företagets ekonomi. Revisorn ser inte heller de krav 
som gäller för 10/24 företagen som orimligt betungande och jämför med sin egen 
verksamhet som också är ett litet aktiebolag. 10/24 bolagens revisionsplikt ligger på 
en enklare nivå än de krav som ställs på storbolagen. Revisorn menar att vill man 
som företagare undvika revisionen finns andra bolagsformer att tillämpa så som 
enskild firma eller handelsbolag. 

 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information 

om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag? 

 
Banker, leverantörer, stat och kommun anser revisorn har nytta av företagens revision. 
Det händer att revisorn blir kontaktad av sin klient som vill att han skall sända 
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företagets revision till tredje man. Det kan t.ex. vara en blivande leverantör till 
företagaren som efterlyser sådan information för att utifrån denna bedöma risken att 
ingå samarbete med företagaren.  
 
 

3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 
värde? 

 
Den lagstadgade revisionen tillför inte direkt något värde till företaget, men tillför ett 
indirekt värde genom att företagaren för tredje part kan uppvisa denna information 
vilket kan ha betydelse för om t.ex. en hantverkare får ett jobb eller ej. Den lagstadgade 
revisionen kan också bidra till att oriktigheter uppdagas och kan justeras, vilka annars ej 
skulle upptäckas. 
 

4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 
värde? 

 
De företagare som inte verkar vilja ha revisionen och som motarbetar revisorns arbete, 
vill man som revisor inte heller ha i sin klientstock. Men de flesta företagare, upplever 
revisorn, vill ha den kontroll över företagets räkenskaper som revisionen ger. Man vill 
minimera risken för skatteproblem etc. 
 

5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 
revisionen medför för små aktiebolag? 

 
Revisorn menar att nivån på arvodet är marginellt. Det kan räcka med ett 
rådgivningstillfälle för att klienten skall kunna tjäna in kostnaden och mer därtill. En 
”strulig” redovisning tar längre tid och kräver mer omfattande diskussioner med 
klienten vilket ökar kostnaderna. En bokföring som är iordning inför revisionen kräver 
inget utöver den sedvanliga kontrollen och kostnaden för en sådan ligger på ca 5 000 – 
20 000 kronor beroende på omfattningen. 
 

6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 
företagets kostnader för revisionen? 

 
Vissa klienter kan tycka att revisionen är dyr. Men de flesta klienter godtar vad 
revisionen kostar.  
 

7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 
 
Vissa klienter tror noga att revisorn kontrollerar varenda post i bokföringen och tror, i 
och med att de erhåller en ren revisionsberättelse för företaget, att allt är grönt, d.v.s. att 
allt är kontrollerat, vilket ju inte är fallet. En ren revisionsberättelse är ju ingen garanti 
för att allting är fullständigt korrekt i räkenskaperna. 
 

8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 
revisionen av företaget?  

 
Revisorn tycker inte att klienterna frågar efter vad han gör när han reviderar företaget. 
Många av klienterna har han haft ett bra tag och de vet vad han som revisor efterfrågar 
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men frågar egentligen inget själva om revisionen. Nya klienter frågar inte heller efter 
vad han egentligen gör. 
 

9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter 
eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 

 
De flesta klienter förstår grunderna. Revisorn upplever att klinterna förstår när han 
diskuterar med dem. 
 

10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 
förväntningar på Er som reviderare av företaget? 

 
Om klienten får en ren revisionsberättelse tycker klienten att han som revisor lever upp 
till förväntningarna. En oren revisionsberättelse kan göra att klienten tycker att han som 
revisor inte lever upp till förväntningarna. Klienten ser en ren revisionsberättelse som 
ett klartecken, en garanti för att allt är i ordning. 
 

11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 
legitimitet hos dess intressenter? 

 
Framför allt kreditgivare som banker och leasingbolag efterfrågar den och revisionen 
fyller därmed en funktion men den behöver inte nödvändigtvis vara lagstadgad, menar 
revisorn. Även stat och kommun skulle behöver revisionen. 
 

12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 
företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  

 
Det behöver inte bli så att ett avskaffande av revisionsplikten skulle ge företaget en 
lägre legitimitet. Tredje part skulle dock fortsättningsvis fortsätta att kräva uppgifter för 
t.ex. kreditbedömning eller dyl. 
 
  

13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 
revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  

 
Kreditgivare och stat och kommun skulle fortfarande efterfråga revisionen. Stora 
leverantörer skulle istället kunna ställa krav på förskottsbetalningar vilket skulle tvinga 
småbolagen att ligga ute med höga belopp, vilket för många småföretagare skulle bli 
ohållbart. 
 

14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 
revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  

 
Om större leverantörer efterfrågar revision, när stat och kommun efterfrågar 
informationen. Vid en företagsförsäljning efterfrågas inte nödvändigtvis en revision då 
köparen vid ett sådant tillfälle gör en djupare granskning av företagets förehavanden via 
sin egen rådgivare. 
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15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 

 
Om man finner att det är rätt att avskaffa den skall den avskaffas, menar revisorn. Det 
är ju också så, säger han, att de som har störst behov av den lagstadgade revisionen 
oftast är de som vill se ett avskaffande av den. Det är också svårt att dra gränsen för vart 
undantaget från den lagstadgade revisionen skall sättas. Revisorn är även tveksam till 
om det egentligen skulle innebära någon kostnadsreduktion för de aktiebolag som 
undantas revisionsplikten, för någon form av revision skulle ändå fortsättningsvis 
behövas för vissa delar av räkenskaperna beroende på situation. Revisorn skulle anlitas 
men på ett annat sätt än idag, vilket ju fortfarande skulle kosta pengar. 
 

16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 
 
Revisorn upplever att han tillför företagen fördelar genom sin rådgivning. Oftast finns 
en redovisningsbyrå mellan revisorn och dennes klient varför rådgivningen oftast sker 
genom kontakt mellan klientens redovisningsbyrå och revisorn. Rådgivning under 
företagens räkenskapsår sker då och då medan den största delen av rådgivning sker i 
samband med revideringen, anser revisorn. Rådgivningen består till största delen av 
rådgivning inom redovisningsområdet och skatteområdet.  
 

17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för 
dem? 

 
Då redovisningsbyrån ofta agerar mellanhand mellan klienten och revisorn uppfattar 
kanske inte klienten alltid att rådet ursprungligen kommer från revisorn. Vid vissa 
tillfällen tar revisorn aktivt kontakt med klienter som han vet kan tänkas kontakta 
honom om t.ex. nya regler eller dyl. 
 

18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger 
deras kostnad för rådgivningen? 

 
Det är svårt att särskilja kostnaden för rådgivningen från revisionskostnaderna. Ofta 
sker rådgivning i samband med kontakt med klienten vid revisionstillfället. Det går 
därför inte att uppskatta kostnaderna för rådgivningen specifikt.  
 

19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 
överväger de kostnader rådgivningen medför? 

 
Vanligen har företagaren själv efterfrågat rådgivning avseende en specifik situation och 
tar då också kostnaden för denna rådgivning. Revisorn har därför ingen erfarenhet av att 
klienterna generellt klagar över kostnaden för den rådgivning de efterfrågar. 
 

20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 
aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo 
dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Ofta består råd till små aktiebolag av privatekonomisk karaktär och i dessa fall möter 
oberoendet inget hinder. I andra förekommande fall anlitar man som revisor annan 
expertis som t.ex. skattejurister, vilket medför att man inte är ensam om rådgivningen. 
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Oberoendet utgör i och med detta inget hinder för revisorn i dennes rådgivande roll, 
anser revisorn. 
 

21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 
verksamhet och ekonomi? 

 
Hos en långvarig klient där allting flyter förekommer oftast inte någon kontakt mellan 
revisorn och klienten utöver den kontakt som eventuellt behövs vid revisionstillfället. 
Oftast sker kontakt via den redovisningsbyrå klienten anlitar, så kontakt direkt mellan 
klienten och revisorn är inte så ofta förekommande löpande under året.  
 

22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 
graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 
där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
1  2  3  4  X 5  
 
Revisorn uppskattar att han ligger på en fyra hos sina klienter. Skulle klienterna inte 
vara nöjda med honom skulle de välja en annan revisor, menar han. 
 

23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  
 
Revisorn tyckte att det mesta täckts under intervjuns gång och kommer inte på något 
ytterligare att tillägga. 
 
 

24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 
nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Revisorn önskar ta del av undersökningens resultat. 
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En sammanställning av inervjun med Revisor D den 2 december 2005. 
 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Endast 40 % av revisorns reviderade verksamhet utgörs av små aktiebolag. 
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Revisorns rådgivning till små aktiebolag uppgår till endast 15 % 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
Revisorns klienter anlitar antingen revisionsbyrån för revision och använder sig av 
en redovisningsbyrå för bokföring och bokslut eller sköter bokföringen inom 
företaget och anlitar revisionsbyrån för bokslut och revision. 
 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
 
Små aktiebolag byter sällan revisorer, anser revisorn, och när bolagen väl byter 
revisor är det på grund av missnöje med revisorn. Det kan ju vara så att revisorn inte 
har den tid som behövs för bolaget. 
 
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni 

att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 
Ja, det har stor betydelse, svarar revisorn. De flesta små bolagen vågar inte fuska, 
men ibland kan det bli fel i bokförningen ändå. Det är där vi kommer in och 
berättar att detta är fel och bör ändras, säger revisorn. Bolagen brukar då oftast 
rätta till felet. 

 
2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information 

om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag? 

 
Har bolaget banklån är banken intresserad av hur mycket bolagets tillgångar är 
värda. Andra bolag är också intresserade av informationen, för att bolagen skall 
kunna jämföras med varandra. För att kunna jämföra bolagen är det viktigt att kunna 
bedömas efter samma spelregler. Revisorn åskådliggör sin åsikt genom jämförelsen 
att spela hockeymatch utan domare. Skattemyndigheten har också en viss nytta av 
informationen. Skattemyndigheten granskar bolaget i ca tre månader i skattefrågor 
medan revisorer granskar hela verksamheten i en och en halv dag. När vi har 
granskat bolaget vet skattemyndigheten att bolagets verksamhet sköts korrekt, 
menar revisorn. För ägare som inte har så mycket kunskap om ekonomi är det också 
viktigt att kunna ta del av revisionen.  
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3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 
värde? 

 
Den lagstadgade revisionen har stor värde för bolagen anser revisorn. Eftersom man 
i och med revisionsplikten spelar efter samma spelregler som de andra i bolaget, kan 
man jämföra bolagen. Revisorn anser också att samhället ha stort förtroende för 
aktiebolagen, då de vet att bolagen granskas, vilket är till fördel för bolagen. 
 
4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 

värde? 
 
Uppfattningen hos bolagen om revisionens värde för bolaget varierar, anser 
revisorn. Han uppskattar att ca 30 % av bolagen inte anser sig ha något värde av  
revisionen utan ombesörjer utförandet av den på grund av att det är ett måste. Dessa 
skulle inte granska bolaget om revisionen hade varit frivillig, tror revisorn. Revisorn 
bedömer vidare att ca 20 % av bolagen anser sig erhålla ett värde av revisionen men 
priset på revision är här av betydelse för uppfattningen. Ca 50% av bolagen anser 
sig ha värde av revisionen och de skulle också fortsätta revidera bolaget även om 
revisionsplikten avskaffades, bedömer revisorn. 

 
5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 

revisionen medför för små aktiebolag? 
 
ja, det tycker jag, svarar revisorn. 

 
6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 

företagets kostnader för revisionen? 
 
Nej, oftast inte, säger revisorn. Han uppskattar att ca 60%  inte anser sig ha något 
värde av revisionen om man överväger kostnaderna medan ca 40% tycker att värdet 
av revision överväger kostnaderna. 

 
7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 

 
Revisorn svarar nej på frågan och menar att revisorerna har varit dåliga på att 
förklara vad de egentligen gör så det har uppstått ett förväntningsgap mellan 
företagen och revisorerna. ”Men i vår revisionsbyrå jobbar vi mycket med att 
förklara för våra kunder, så att de vet vad de kan förvänta sig av oss”, säger 
revisorn. 
 
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 

revisionen av företaget?  
 
I vilken utsträckning klienterna aktivt efterfrågar information varierar anser 
revisorn. Han uppskattar dock att ca 50 % av kunderna aktivt söker information hos 
dem. 

 
9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter 

eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 
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Revisorn anser att kunderna förstår den information han ger. De lägger ner mycket 
tid på att kunden skall förstå den information de ger, säger han. 
 
10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 

förväntningar på Er som reviderare av företaget? 
 
Ja, svarar revisorn, han upplever att deras kunder är nöjda med dem 

 
 

11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 
legitimitet hos dess intressenter? 

 
Revisorn anser att det är exakt vad revisionen gör, nämligen ökar förtroendet för 
bolaget på ett billigt sätt. 
 
12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 

företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 
Ja, svarar revisorn. Om revisionsplikten avskaffas kommer vissa företag att få svårt 
att få lån, eftersom revisionen kan bli dyr som den är i England. När man i England 
införde frivillig revision ökade kostnaden för revisionen. Om man vill skaffa sig 
kreditlån kräver ju bankerna oftast att en revisor granskar bolaget, vilket kan vara 
dyrt för ett litet bolag. 

 
13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 

revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 
Revisorn uppskattar att ca 50% av revisorns kunder skulle vara fortsatt  intresserade 
av revision av sina bolag. Även banker och leverantörer skulle i viss mån ha behov 
av revisioner, tror revisorn 
 
14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 

revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

När de behöver låna pengar, vid ägarbyte, vid värdering och vid 
kontrollbalansräkning. Även ägare som inte har insyn i bolaget skulle vara i behov 
av revisionsinformationen, anser revisorn. 

 
15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 

 
Revisorn anser inte att revisionsplikten skall avskaffas men reglerna behöver 
förenklas, säger han. 
 
16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 

 
”Ja, det tycker jag”, säger revisorn. De ger sina kunder de bästa råden, samtidigt 
som de är revisorer, menar han. 
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17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för 

dem? 
 

Ja, säger revisorn. Rådgivningen är frivillig och ändå väljer bolagen att komma till 
dem vilket visar att de värdesätter deras råd, menar han. 
 

18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger 
deras kostnad för rådgivningen? 

 
Revisorn tycker att värdet för bolagen överväger kostnaderna för rådgivningen. 

 
19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 

överväger de kostnader rådgivningen medför? 
 
Revisorn upplever att bolagen anser rådgivningen värdefull och kostnaderna för 
denna rimliga. 
 
20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 

aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo 
dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Revisorn anser inte att dennes oberoende påverkar kunderna negativt. Han ser det 
snarare som en styrka. 

 
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 
Revisorn uppger att han har kontakt med sina kunder mellan en till tre gånger per år. 

 
22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 

graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 
där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
Revisorn uppskattar sig ligga på en femma hos sina klienter. 

 
23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  

 
Revisorn anser att regelverket för små bolag bör förenklas och säger också att 
företagaren kan välja annan bolagsform om revisor inte önskas. 

 
24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 

nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Revisorn önskar ta del av undersökningens resultat. 
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En sammanställning av inervjun med Revisor E den 2 december 2005. 
 

1. Hur stor del av Er reviderande verksamhet utgörs av revidering av små 
aktiebolag? 

 
Ca 50% av revisorns kunder består av små aktiebolag. 
 
2. Hur stor del av Er rådgivande verksamhet utgörs av rådgivning till små 

aktiebolag? 
 
Av revisorns rådgivande verksamhet utgör små aktiebolag ca 50 %. 
 
3. Hur sköter merparten av Era klienter bland små aktiebolag sin bokföring 

respektive revision? 
 
Merparten av revisorns kunder anlitar revisionsbyrån och en redovisningsbyrå eller 
sköter bokföringen inom företaget och anlitar revisionsbyrån för revision. 
 
4. Upplever Ni att små aktiebolag byter revisor ofta och när byte sker, vad brukar 

orsaken till bytet vara? 
 
Nej, säger revisorn, små aktiebolag byter sällan revisorer. 
 
 
1. Revisionsplikten syftar bl.a. till att förhindra ekonomisk brottslighet. Anser Ni 

att revisionsplikten uppfyller detta syfte för små aktiebolag?  
 

Nej, egentligen inte, svarar revisorn, då det ju bara är att välja ett annat alternativ, 
där revision inte behövs i bolaget.  
 

2. Revisionen syftar också till att ge företagets intressenter relevant information 
om företagets ekonomiska ställning. Vilka intressenter anser Ni har nytta av en 
revision av små aktiebolag? 

 
Revisorn bedömer att banken, skattemyndigheten och även ägarna har stor nytta 
av revision av bolaget. 
 

3. Anser Ni att den lagstadgade revisionen i sig tillför små aktiebolag något 
värde? 

 
Ja, den ger en rättvisande bild av bolaget. Det är ju den information som ger en bild 
av bolaget utåt, säger revisorn. 

 
4. Anser Ni att små aktiebolag upplever att revisionen tillför deras företag något 

värde? 
 

Revisorn upplever att företagen ser revisionen som ett sätt att ge företagen en 
rättvisande bild utåt. 
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5. Anser Ni att det värde revisionen tillför små aktiebolag motsvarar de kostnader 
revisionen medför för små aktiebolag? 

 
Ja, säger revisorn. Det kostar ju mindre att granska ett mindre bolag än att granska 
ett stort bolag eftersom det tar kortare tid. 

 
6. Upplever Ni att små aktiebolag anser att värdet av revisionen överväger 

företagets kostnader för revisionen? 
 
Revisorns uppfattning är att kunderna anser kostnaderna som rimliga då han inte har 
någon erfarenhet av några klagomål från kunderna. 

 
7. Upplever Ni att små aktiebolag till fullo förstår revisionens information? 

 
Revisorn tycker att kunderna förstår revisionens information. 
 
8. Upplever Ni att små aktiebolag aktivt efterfrågar information från Er angående 

revisionen av företaget?  
 
Ja, små bolagen är mycket intresserad av den information som lämnas till dem, 
anser revisorn. 

 
9. Anser Ni att små aktiebolag till fullo förstår den information, de synpunkter 

eller de svar Ni ger små aktiebolag som rör revisionen av företaget? 
 

Revisorn tycker att kunderna numera tydligt förstår hans information. Småbolagen 
är mer upplysta nu än förr, menar han. 

 
10. Upplever Ni att små aktiebolag anser att Ni som revisor uppfyller deras 

förväntningar på Er som reviderare av företaget? 
 

”Ja, det tycker jag”, säger revisorn. 
 

11. Anser Ni att den lagstadgade revisionen bidrar till att öka små aktiebolags 
legitimitet hos dess intressenter? 

 
Revisorn tycker att den lagstadgade revisionen ger företagen legitimitet hos dess 
intressenter. 

 
12. Bedömer Ni att ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag skulle ge 

företaget en lägre grad av legitimitet hos dess intressenter?  
 
Ja, säger revisorn. Han anser att företagens legitimitetsgrad skulle sjunka vid ett 
avskaffande av revisionsplikten. 

 
13. Vilken eller vilka intressenter tror Ni ändå skulle vara intresserade av en 

revision av små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 

Revisorn bedömer att banken, skattemyndigheten och även ägarna skulle vara 
fortsatt intresserade av revisionen vid ett avskaffande av densamma. 
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14. Vid vilka tillfällen bedömer Ni att små aktiebolag skulle vara i behov av en 

revision vid ett avskaffande av revisionsplikten?  
 
Revisorn svarar på denna fråga liksom på föregående fråga att banken, 
skattemyndigheten och ägarna har intresse av revisionen. 

 
15. Anser Ni att revisionsplikten för små aktiebolag bör avskaffas? 

 
Revisorn anser inte att revisionsplikten skall avskaffas men uppger att han anser att 
reglerna behöver förenklas. 
 
16. Anser Ni Er vara en tillgång för små aktiebolag i Er rådgivande roll? 

 
”Ja, jag tycker det”, säger revisorn. ”Vi ger kunderna korrekta råd, samtidigt som vi 
granskar bolaget”. 
 
17. Upplever Ni att små aktiebolag anser Er som rådgivare vara en tillgång för 

dem? 
 

Revisorn upplever definitivt att kunderna ser honom som en tillgång för bolaget. 
 

18. Anser Ni att värdet av den rådgivning Ni erbjuder små aktiebolag överväger 
deras kostnad för rådgivningen? 

 
Definitivt, anser revisorn. 

 
19. Upplever Ni att små aktiebolag anser att den rådgivning de erhåller från Er 

överväger de kostnader rådgivningen medför? 
 
Revisorn tycker att kundernas uppfattning är att rådgivningen de erhåller överstiger 
kostnaderna. 

 
20. Upplever Ni att Er oberoende ställning påverkar Er rådgivande roll mot små 

aktiebolag på så sätt att oberoendet utgöra ett hinder för företaget att till fullo 
dra fördelar av Er som rådgivare? 

 
Nej, säger revisorn. Han anser inte att det är något problem. 

 
21. Hur ofta har Ni kontakt med små aktiebolag för rådgivning om företagets 

verksamhet och ekonomi? 
 
Revisorn har ofta kontakt med kunderna då bolagen kontaktar dem ganska ofta som 
t.ex. vid byte av regelverk. 
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22. Upplever Ni Er omfattas av ett stort förtroende hos små aktiebolag? Ange 

graden av förtroende Ni erfar små aktiebolag känner för Er i en skala från 1 – 5 
där 1 representerar lågt förtroende och 5 representerar högt förtroende. 

 
Revisorn uppskattar sig omfattas av en femma vad gäller förtroendegraden hos hans 
kunder.  

 
23. Övriga synpunkter och kommentarer Ni önskar tillföra undersökningen.  

 
Många av frågorna menar revisorn gäller även för medelstora och stora ägarledda 
bolag som inte är börsnoterade. 

 
24. Önskar Ni ta del av undersökningens resultat vänligen bifoga mailuppgifter 

nedan, så återsänder vi det färdiga resultatet av undersökningen till angiven 
adress. 

 
Revisorn önskar ta del av undersökningens resultat. 

 
 
 
 
 
 
 
 


