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SAMMANFATTNING 
 

Idag råder en het debatt i branschtidningar huruvida revisionsplikten skall avskaffas eller 
inte. Det är nämligen idag möjligt för varje enskilt medlemsland inom EU att själv avgöra 
om de skall ha kvar den lagstadgade revisionsplikten för mikroföretag. Mikroföretag 
innefattar de företag som omsätter under 3 miljoner. Idag gör Svenska Staten en 
utredning på hur Sverige skall ställa sig till lagförslaget. Denna utredning skall 
färdigställas och vara utformat senast den 10 september 2007.  
 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på vad företagaren tycker om revisionen idag samt 
om företagaren kommer att välja frivillig revision om slopande av plikten träder i kraft. 
Vad vi upptäckte i och med att vi läste branschtidningar var nämligen att det inte var 
någon företagare som uttalade sig i frågan. Därigenom väcktes vårt intresse att undersöka 
detta ytterligare och utifrån det skapades vårt ämnesval. 
 
Geografiskt har vi avgränsat oss till Bollnäs Kommun och företagare som är verksamma 
på orten. Anledningen till att vi avgränsade oss till Bollnäs Kommun är att vi kommer 
härifrån samt att vi kommer att vara verksamma på marknaden när vi avslutat våra 
studier.  
 
Vårt angreppssätt i denna studie är kvalitativt vilket resulterade i tre djupintervjuer. 
Respondenterna är utvalda av oss från olika branscher för att få största möjliga spridning 
av företagare. Detta ansåg vi skulle kunna leda till att svaren på våra intervjufrågor blev 
något varierande pga att man kanske har olika behov och användning av revisionen.  
 
Uppsatsen har visat att företagarna anser att revisionen i sig är bra. Anledningen till detta 
är att företagaren uppskattar och värderar den extra koll som revisorn gör på 
räkenskaperna. Det var även det som talade för revisionen. Det som talade emot var bl.a. 
kostnaden. När vi kommer till slopandet av revisionen anser företagarna att det kan vara 
bra om den avskaffas. Anledningen till detta anser företagarna bl.a. vara att de kan skaffa 
kontrollen av räkenskaperna i alla fall. De anser även att de förmodligen kommer att 
anlita revisorn för mer rådgivning. I dag måste revisorn vara oberoende gentemot sina 
klienter träder ett avskaffande i kraft kan denna roll ändras och revisorn kan ge sina 
kunder beroende rådgivning. Detta kan leda till att ett djupare samarbete mellan 
företagaren och revisorn och därmed vara en av konsekvenserna vid ett avskaffande av 
revisionsplikten enligt våra respondenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
SUMMARY 

 
Today there is an intense debate in business journals weather the audit duty should repeal 
or not. For each country within the EU it is possible to decide if they want to have audit 
duty for microcompany´s or not. Microcompany´s are company’s that have a business 
trade under three million a year. The Swedish government is at this moment doing an 
investigation about what course Sweden are going to take in the matter. This 
investigation will be ready the tenth of September 2007. 
 
The purpose of our composition is to describe what some of the business leaders thinks 
about the audit duty today and how they will act weather abolition will come into force. 
When reading business journals we discovered that not any business leader had presented 
his or her opinion round the question, and that caught our interest and our purpose got 
created.   
 
Our geographic demarcation is Bollnäs Kommun and some of the business leader’s that 
practice there. The reason that we made this demarcation is that we probably will work 
there after we finished school. 
 
Our perspective for this composition is a qualitative procedure, which resulted in three 
interviews. The respondents were chosen from different lines of businesses. We thought 
that would increase the possibility of getting more varying answers.  
 
The composition has shown that the businessmen think that the audit duty is good. The 
reason for that is that the businessmen appreciated that an auditor checked their account 
book. The cost was a thing that the businessmen thought was negative about the audit 
duty. The business leader’s was positive to an abolition of the audit duty. They meant that 
the control of their account book was possible to get anyway. One other consequence 
with the abolition was that the auditor would be hired for more guidance. Today the 
auditor has to be independent towards his clients, if the audit duty abolish it is possible 
for the auditor to give his client’s another kind of guidance. This could lead to a deeper 
co-operation between the business leader and the auditor according to our respondents. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att förklara bakgrunden till varför vi har valt att utföra en 
studie om revisionens betydelse idag och åsikter om ett möjligt avskaffande ur 
företagarens perspektiv. Vi för därefter en diskussion om vilka problem vi ser som leder 
fram till ett antal frågeställningar. Under denna studie är vår intention att besvara dessa. 
Kapitlet avslutas med en översikt över studiens disposition.  
 
1.1 Bakgrund  
 
Avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag är ett hett debatterat ämne idag. 
Revisionsplikten bygger på regelverket i EU:s fjärde bolagsdirektiv (78/66/EG). 
Direktivet säger att varje enskilt medlemsland inom EU kan själv avgöra om det skall ha 
revisionsplikt i aktiebolag eller inte.(Balans, nr 2 2007, s 33) 
 
Svenska staten har under år 2006 tillsatt en utredning som syftar till att bl. a utarbeta ett 
lagförslag där revisionsplikten tas bort för mindre företag samt överväga huruvida en 
inskränkning i revisionsplikten behövs för att förebygga exempelvis överträdelser inom 
redovisnings- samt skatteregler. Förslaget skall vara utformat senast den 10 september 
2007. (Balans, nr 1 2007 s 7) Staten menar att detta är en del i det förenklingsarbete som 
görs inom regelverket för att underlätta för småföretagare (Balans, nr 2 2007, s 15). 
  
Dan Brännström FAR SRS generalsekreterare kommenterar utredningen i tidningen 
Balans med att det ej handlar om huruvida revisionsplikten skall slopas utan hur den skall 
slopas. FAR SRS har gett ett förslag om en ny företagsform utan revisionsplikt för 
mindre företag, detta för att harmonisera och underlätta regelverket för de minsta 
företagen. Genom förslaget menar Dan Brännström att man förtydligar den 
kvalitetssäkring av redovisningen som finns i dagens aktiebolag vilket inte kommer att 
finnas i den nya företagsformen utan revisor. Detta bidrar till att det på ett enkelt sätt går 
att särskilja dessa företagsformer. Vidare förtydligar han också den viktiga rollen som 
kvalitetsstämpeln har, nämligen att bl a banker, företagets kunder samt leverantörer drar 
nytta av den i affärsmässiga sammanhang samt att kvalitetsstämpeln är ett viktigt 
instrument för ett väl fungerande näringsliv. (Balans, nr 1 2007, s 7) 
 
Det finns, som skrivet ovan, många debattartiklar om slopandet av revisionsplikten i 
branschtidningar. Genom att ha tagit del av ett flertal artiklar blev vi mycket intresserade 
av hur dagens företagare ställer sig till förslaget. Hur ser de på revisionen idag och ett 
möjligt slopande av revisionsplikten?  Med anledning av detta har vi valt att koncentrera 
oss på de berörda företagarna för att få ett svar. 
 
1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
 
Inom Bollnäs Kommun finns 745 aktiebolag, utav dessa företag kan 382 bolag definieras 
som mikrobolag vilka är de aktiebolag som omsätter under 3 miljoner och omfattas av 
möjligheten till slopad revision. (Susanne Radgren Näringslivskontoret BNS Kommun) I 
dag är Sveriges regelsystem utformat så att revisionsplikten gäller för alla aktiebolag 
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oavsett storlek. Detta innebär att företagens redovisning kvalitetssäkras, som D 
Brännström väljer att kalla det ovan, oavsett om företagaren anser att det är nödvändigt 
eller inte. Men vad anser egentligen mikroföretagaren om revisionen idag? Anser dem att 
den är den nödvändig? Vad anser de om kostnaden och nyttan? Och  Kommer 
Bollnäsföretagaren att välja bort revisionen om möjligheten till det lagstadgads? 
 
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att belysa hur ett urval av Bollnäs kommuns mikroföretagare ställer sig till 
revisionen idag, samt om de kommer att välja bort revisionen om revisionsplikten slopas. 
 
1.4 Definitioner 
 
Mikrobolag= De företag som är aktuella för lagförändringen är de som omsätter under 3 
miljoner kronor på ett år. Vi kommer under redovisningen av denna studie att benämna 
de berörda företagen för mikrobolag. 
 
Kvalificerad Revisor= med revisor menar vi en godkänd eller en auktoriserad revisor. 
En godkänd revisor skall yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet, vara bosatt i Sverige, 
varken vara i konkurs eller ha näringsförbud, ha den utbildning och erfarenhet som 
behövs för revisionsverksamheten, hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen samt 
vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. En auktoriserad revisor 
skall uppfylla kraven ovan samt ha avlagt en högre revisorsexamen. (FAR, 2007, s 8) 
 
1.5 Avgränsning 
 
Vi har valt att koncentrera oss på Bollnäs Kommun som ovan nämnt. Detta pga. att vi är 
bosatta inom kommunen vilket ökar vårt intresse för området. Vi kommer nämligen med 
stor sannolikhet att själva efter vår utbildning möjligtvis söka oss till företagen som 
potentiella framtida arbetsgivare samt möjligtvis utbilda oss till revisorer. Detta gör det 
ännu mer aktuellt för oss att se vad markandens företagare har för åsikter eftersom ett 
slopande möjligen innebär mindre arbete för marknadens revisorer. Men dock en öppnad 
möjlighet för andra tjänster som revisorsyrket idag ej tillhandahåller såsom exempelvis 
ekonomisk beroende rådgivning. 
 
1.6 Disposition 
 
Dispositionen i denna studie kommer att se ut enligt följande: 
 
Kapitel ett: I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrund till ämnesvalet samt 
framställa en problemformulering till vår studie.  
 
Kapitel två: Detta kapitel innefattar vår metod. Vilken kommer att utifrån vårt syfte 
förklara varför vi har valt att praktiskt utföra undersökningen på genomfört 
tillvägagångssätt.   
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Kapitel tre: Detta kapitel är ett teoriavsnitt med en litteraturgenomgång för att skapa 
förståelse för ämnesvalet. 
 
Kapitel fyra: I detta kapitel redovisas vår empiri. Det insamlade materialet presenteras i 
bearbetad form. Det finns sammanlagt tre olika intervjuer och dessa är uppdelade i två 
delar nämligen svar på vad respondenterna tyckte om revisionen idag samt svar på vad de 
tyckte om ett möjligt slopande. Allt med intentionen att översiktligt svara mot vårt syfte. 
 
Kapitel fem: I detta kapitel kopplas och analyseras den empiriska studien ihop med den 
teoretiska referensramen. 
 
Kapitel sex: Här presenteras de slutsatser som binder ihop studien.  
 
Kapitel sju: Innehåller en förteckning över de källor vi har använt under studien. 
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2 Metod och tillvägagångssätt 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi har valt att använda oss av i 
denna studie. Vi inleder kapitlet med en diskussion om hur vi använt oss av primär och 
sekundärdata. Vidare fortsätter vi att klargöra anledningen till vilket tillvägagångssätt vi 
valt för intervjuerna, hur vi kommer fram till valda respondenter. Fortsättningsvis 
redogör vi för intervjufrågor, genomförande samt strukturen för intervjun. Validitet samt 
reliabilitet samt källkritik diskuteras slutligen i kapitlet. 
 
2.1 Primär och sekundärdata 
 
Vi har använt oss av både sekundär och primärdata i denna studie. Sekundärdata innebär 
data som redan samlats in av någon annan för något annat ändamål. Primärdata innebär 
data som man själv samlar in för bearbetning av ett bestämt ändamål.(L T Eriksson, 
1997, s67) 
 
I början av studien ägnade vi mycket tid åt att söka i sekundärinformation främst för att 
utöka våra bakgrundskunskaper kring ämnet samt finna lämplig fakta till teoriavsnittet. 
Detta innebar exempelvis vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar i facktidningen Balans 
samt tidigare skrivna kandidat- samt magisteruppsatser. Även Internet användes för att 
tillgå sekundärinformation bla med sökorden ”revisionsplikt” samt ”revision”. På 
informationen som har funnits att tillgå på Internet kan ej ställas några krav på kvalitet 
eller exakthet. LT Eriksson (1997, s 72) menar därför att det är det viktigt att individen 
själv bedömer materialet samt gör en utvärdering. Detta har vi hela tiden haft i åtanke. 
 
Vi har även kontaktat ett fåtal personer som har skrivit vetenskapliga avhandlingar inom 
ämnet revision för att genom dessa få information om var det var bäst att söka material 
till den teoretiska referensramen. Sekundärlitteratur som böcker har också legat till grund 
för den teoretiska referensramen. Fortsättningsvis vände vi oss till respondenterna för att 
införskaffa primärdata. Vårt tillvägagångssätt för införskaffandet av primärdatan dvs. 
intervjuerna finns redovisat i stycket 2.2 nedan.  
 
2.2 Kvalitativ eller kvantitativ studie - tillvägagångssätt 
 
Det är syftet för studien som bestämmer huruvida man skall använda sig av kvalitativ 
eller kvantitativt tillvägagångssätt. J Trost (1997, s 16) menar att kvalitativa studier med 
djupintervjuer görs med störst fördel om man vill försöka förstå människors sätt att 
reagera eller att resonera samt särskilja och urskilja varierande handlingsmönster. Skulle 
däremot ett kvantitativt tillvägagångssätt vara aktuellt sker detta med fördel när man vill 
ange frekvenser exempelvis uppskatta hur ett visst antal procent av befolkningen anser 
om två olika alternativ. Kvalitativ kontra Kvantitativt kan också beskrivas som skillnaden 
mellan djup och ytligt. I de fall där mer djupgående och svårtillgänglig information 
önskas är intervjuer att föredra samtidigt som enkäter är att föredra när det rör sig om 
enkla attitydfrågor o dyl. (B E Andersson, 1992, s 75)  
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Utifrån ovan ställda kriterier har vi valt att tillgå det kvalitativa tillvägagångssättet för att 
få svar på vårt syfte. Det innebär djupintervjuer med ett antal respondenter med 
mikroföretag, som omsätter under tre miljoner/ år .  
 
2.2.1 Val av respondenter  
 
I denna studie har vi valt att avgränsa oss till Bollnäs Kommun och 
mikrobolagsföretagare som är aktiva inom kommunens näringsliv, allt enligt avsnitt 1.5. 
Mikrobolagsföretagarna även kallade respondenter har vi valt ut från olika branscher som 
vi ansett lämpliga d v s urvalet har ej skett slumpvis. Anledningen till att vi valde 
respondenter från olika branscher är för att vi tror att dessa har olika behov av revisionen 
pga deras olika verksamheter. Detta anser vi gör studien mer intressant och vi tror att 
detta kommer att bidra till en del skilda åsikter i fråga om revisionen. 
 
J Trost (1997, s 110) nämner att när man skall göra intervjuer skall man helst begränsa 
sig till ett antal intervjuer därför valde vi att göra tre stycken. Vi anser att det är bättre att 
göra dessa intervjuer överblickbara med möjligheter att se detaljer som förenar och skiljer 
än att göra flera som endast skrapar på ytan. J Trost (1997, s 110) menar vidare att man 
skall sätta kvaliteten och väl utförda intervjuer i första hand. Detta anser vi är helt i linje 
med vårt sätt att utföra de kvalitativa intervjuerna. Tiden spelar även en viktig roll i detta 
dvs vi gör hellre tre stycken intervjuer där vi kan lägga ner tid och energi än att stressa. 
Poängteras bör ju att detta är en studie som utförs under en starkt tidsbegränsad period.  
 
Vi valde att erbjuda våra utvalda respondenter möjlighet att erhålla full konfidentiellitet 
runt intervjumaterialet. J Trost (1997 s 40) beskriver konfidentiellitet som att den 
omöjliggör för utomstående att få reda på vem som har sagt eller gjort vad. Med detta 
kommer även ett krav på tystnadsplikt från vår sida och att verkligen skyddet 
upprätthålls. Det är möjligt att det till en början kan vara ett krav från respondenten om 
konfidentiellitet för att denne skall genomföra intervjun. Dock såg våra respondenter inga 
hinder med att deras namn och åsikter redovisades i studien. 
 
Valet av respondenter utgör en stor faktor på hur kvaliteten på en studie kommer att bli. 
Detta med anledning att redovisningen i små företag inte är så omfattande som vid 
medelstora och stora företag. Vilket i sin tur kan vara en bidragande faktor till att 
kunskapen inte heller kan jämföras i de olika företagen. I valet av respondent har vi dock 
valt tre personer som vi anser innehar stor kunskap i ämnet och möjlighet att ge oss svar 
på de frågeställningar vi har. I M Holme nämner i boken ”Forskningsmetodik” hur 
urvalet kan vara en oerhört viktig del av undersökningen och slutresultatet. Får vi fel 
personer menar I M Holme att ” hela undersökningen kan bli värdelös i relation till den 
utgångspunkt vi hade när vi började”(I M Holme, 1997, s 101).  
 
2.2.2 Frågeställning 
 
Skillnaden när man gör en kvalitativ intervju mot en kvantitativ intervju är att man i det 
sistnämnda fallet använder sig av standardiserade frågor. Detta görs inte under en 
kvalitativ intervju då är syftet att få fram undersökningspersonernas egna åsikter. Inför 
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intervjuerna skrevs en handledning vilken angav en del av de frågeställningar vi ville ha 
svar på. Det var ej prioriterat att följa den skrivna ordningen eftersom det lätt uppkommer 
nya infallsvinklar eller idéer under intervjuns gång. Dessa kan fördjupa eller ersätta 
befintliga frågeställningar. Huvudpoängen under intervjun var att vi uppfyllde vårt syfte. 
(I M Holme, 1997, s 101) 
 
De frågeställningar som fanns i handledningen och användes vid intervjutillfällena kan 
karaktäriseras som öppna. Detta innebär frågor som kräver att den intervjuade förklarar 
eller utvecklar. Till skillnad från slutna frågor som endast kräver ett ja eller nej svar. (B 
Häger 2001, s 61) B Häger menar också att vid användning av slutna frågor tenderar den 
intervjuade att berätta mindre än vid användning av öppna. Det kan leda till att det blir 
intervjuaren istället för respondenten som blir den dominerande under intervjun.  
(B Häger, 2001, s 60)  
 
Detta var vi medvetna om vilket gjorde att vi under intervjun var mån om att ge vår 
respondent största möjliga utrymme för att uttrycka sig och berätta ur dennes perspektiv. 
Vi var uppmärksamma både på respondentens kroppsspråk och andra icke-verbala 
reaktioner för att kunna tyda ytterligare känslor i samband med studieämnet (I M Holme, 
1997, s 105). 
 
2.2.3 Intervjuernas struktur 
 
Vår ambition med de kvalitativa intervjuerna var att få den intervjuade att känna att det 
handlar om ett samtal snarare än en utfrågning (B-E Andersson, 1992, s 77). För att nå 
detta mål la vi upp intervjun på ett halvstrukturerat sätt. Det innebär att ligga mitt emellan 
ett strukturerat och ett ostrukturerat sätt. Där det strukturerade innebär att alla frågor och 
frågeområden samt inbördes ordning är bestämda i förväg. Intervjuarens jobb blir endast 
att läsa frågorna samt be om förtydligande vid vissa tillfällen. En ostrukturerad intervju 
handlar om att man istället låter intervjun löpa som den vill. Detta möjliggör dock att 
vissa problem kan uppstå som funderingar om alla områden täckts av och bearbetats.  
(B-E Andersson, 1992, s 76)  
 
Den halvstrukturerade som vi valde att utgå ifrån innebar däremot att vi hade ett 
förutbestämt ämnesområde samt förutbestämt vilken information vi önskade av intervjun. 
Detta innebar som nämnt under stycket om frågeställningar att den exakta formuleringen 
av frågeställningarna kunde ändras och utvecklas under intervjuns gång. (B-E Andersson, 
1992, s 77) 
 
2.2.4 Intervjuteknik 
 
I intervjutekniken ingår något som kallas Probes, detta innebär att intervjuaren 
uppmuntrar respondenten att lämna ett fullständigt svar, komplettera ett ofullständigt 
samt att få respondenten att känna sig tillrätta i situationen. Några exempel på sådana 
Probes är pausen, en väl insatt sådan ger respondenten tid för eftertanke och är ofta 
mycket effektiv. En annan är uppmuntran vilket innebär att intervjuaren ger respondenten 
acceptans exempelvis genom att säga ”ja” eller ”jag förstår” o dyl. Detta visar även att 
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intervjuaren är intresserad samt vill höra mer. Utveckling är ett annat och detta innebär 
att intervjuaren ställer neutrala frågor till respondenten exempelvis i stil med ”hur menar 
du då”? i syfte att få en utveckling i svaret. (B-E Andersson, 1992, s 137 ff.)  
 
Vi ansåg att det var mycket viktigt att ta dessa aspekter i bejakande när vi utförde 
intervjuerna detta pga att vi anser att intervjutekniken kan vara avgörande för att 
intervjun skall bli bra 
 
2.2.5 Genomförandet av intervjuer 
 
Vår intervjuplanering har innefattat telefonledes kontakt med de tilltänkta respondenterna 
för en presentation av studiens syfte, publiceringsplats, i vilket sammanhang den görs 
samt varför (B Häger, 2001, s178). Anledningen till detta var för att se huruvida intresse 
fanns från de utvalda personerna att delta. Ett problem som vi annars befarade kunde 
uppkomma var bristande intresse och en egentlig ovilja att delta i studien vilket kunde 
leda till att de svar vi fick ej gav en rättvisande bild. 
 
Här kan paralleller dras till ett mätfel dvs ett respondentfel som uppstår när respondenten 
svarar men möjligtvis inte kan eller vill ge rättvisande svar. Detta berör en del av 
reliabiliteten dvs trovärdigheten i studien som vi diskuterar i stycke 2.3.1. (L T Eriksson, 
1997, s 159) 
 
Under telefonkontakten erbjöds respondenten de ungefärliga frågorna i förväg för att 
denne skulle få chansen att ta del av dessa samt förbereda sig, vilket även nämns som en 
fördel med besöksintervjuer längre ner i stycket. Men alla respondenter avböjde den 
möjligheten. Vi ansåg att ett personligt möte med respondenten var att föredra eftersom 
vi var övertygade om att detta gav möjlighet att skapa en bra relation till respondenten. I 
och med detta såg vi även möjligheten att ta ytterligare kontakt med respondenten utifall 
ytterligare frågor skulle uppstå under bearbetning av intervjusvaren, vilket även nämns 
under stycket om reliabilitet och variabilitet.  
 
Ett problem som L T Eriksson nämner med besöksintervjuer är att det kan vara svårt att 
få intervjutid samt att intervjuareffekt kan förekomma som innebär att intervjuare och 
respondent påverkar varandra, genom att det uppstår ett samspel som kan ge utslag på 
resultatet (L T Eriksson, 1997, s 87, s 161). Dessa effekter förebyggde vi genom att vara 
ute i god tid, vara så flexibel som möjligt samt vara medvetna om att intervjuareffekten 
finns och att det fanns en möjlighet att den skulle kunna uppstå under intervjun. I 
planeringen ingick att om svårigheter med intervjutider skulle uppstå med utvald 
respondent skulle konsekvensen kunna bli att vi gjorde ett omval av en respondent. Dock 
uppstod inga problem med någon av de utvalda respondenterna. 
 
L T Eriksson nämner även några fördelar med att göra sk besöksintervjuer genom 
personliga möten. De går relativt snabbt att genomföra, frågorna kan skickas i förväg till 
respondenten så att denne kan ta del av dessa. Även möjlighet för intervjuaren att följa 
upp frågorna med olika följdfrågor skapas. (L T Eriksson, 1997, s 87)  
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För att inte missa något som respondenterna sade under intervjuerna använde vi oss utav 
ljudupptagning. Detta gjorde även att vi kunde lägga tyngden på samtalet i intervjun och 
ej på dokumentationen. Sammanställning och bearbetning av intervjumaterialet 
underlättades även och blev mer lätthanterligt. Vi anser att det tillvägagångssätt vi har 
använt oss av har gjort våra djupintervjuer lätt att genomföra både för oss och för 
respondenterna.  
 
2.3 Validitet/Reliabilitet 
 
2.3.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet och Validitet härstammar från kvantitativ metodologi. Reliabilitet innebär 
tillförlitlighet. Lättbeskrivligt kan man säga att detta innebär att en mätning skall vara 
stabil och ej utsatt för slumpinflytelser. Detta innebär att en mätning vid en viss tidpunkt 
skall ge samma resultat vid en likadan mätning vid ett senare tillfälle. Detta förutsätter 
dock ett statiskt förhållande. (J Trost, 1997, s 99)  
 
Med ett symboliskt interaktionistiskt synsätt förutsätts att vi deltar i processer vilket gör 
att vi hellre kan förvänta oss olika resultat vid olika mätningar. Vilket gör att trovärdighet 
är ett av de största problemen med kvalitativa studier. De data som insamlas under 
intervjuerna måste vara relevanta för den aktuella frågeställningen. Följdfrågor ses som 
en viktig aspekt för att öka trovärdigheten i studien. ( J Trost, 1997, s 102) 
 
Den kvalitativa intervjun innefattar låg grad av standardisering. J Trost (1997, s 100) 
menar att hög standardisering krävs för att få hög reliabilitet. Därför kan feltolkningar 
och missuppfattningar innefattas i den analys vi gör vid vår bearbetning av materialet. 
Arbetet för att undvika missuppfattningar och därmed en lägre reliabilitet förebyggde vi 
genom att vara tydlig i våra frågeställningar, använda ljudupptagning samt låta 
respondenten läsa igenom materialet efter att vi hade bearbetat det för att finna möjliga 
fel. Vilket är en åtgärd som vi anser vi har ökat trovärdigheten i vår studie. Detta generar 
dock inte i några garantier att resultaten skulle bli desamma om undersökningen skulle 
upprepas. 
 
2.3.2 Validitet 
 
Validiteten handlar om att instrumentet eller frågan skall mäta det som man avser att 
mäta (L T Eriksson, 1997, s 38). Validiteten i vår studie har vi arbetat för att stärka bl.a. 
genom att vi inledningsvis gjorde en presentation av vårt syfte. Sedan gavs möjlighet för 
respondenterna att när intervjun var färdigställd komplettera med information.  
Vi kontaktade även respondenterna vid ovissheter. Vi valde även att lova respondenten 
att denne skulle få läsa den färdigställda texten efter den bearbetats. Detta kan ses som 
både en anledning för att öka validiteten men även för att locka den tilltänkta 
respondenten att delta i intervjun.(B Häger, 2001, s 54) 
 
En annan faktor som spelar in för att få en hög validitet i studien är att den 
begreppsapparat vi använt sedan tidigare varit känd för respondenterna. Att de är bekanta 
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med den är en förutsättning för att förståelse för intervjufrågor och syfte skall vara 
möjligt. 
 
2.4 Källkritik och metodkritik 
 
Vi förutsätter att de personer som vi har använt i våra intervjuer har varit objektiva i sina 
ställningstaganden samt att de har fått en chans att uttrycka sina åsikter på bästa sätt. Vi 
har till viss del ställt ett antal hypotetiska frågor som syftar till framtiden. Vilka kan bli 
krångliga enligt J Trost (1997, s 76) som även menar att det blir lätt så att intervjuaren 
”styr svaret in på sitt eget sätt att tänka” vilket kanske inte överensstämmer med 
respondentens sätt att tänka. Men hypotetiska frågor är nödvändiga i våra intervjuer 
eftersom vi till viss del diskuterar framtiden. De personer som har använts i studien har 
varit sådana som har stått under den lagstadgade revisionen men som möjligtvis kommer 
att vara med om att revisionsplikten avregleras.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogör vi för det teoretiska ramverk som ligger till grund till vår 
kvalitativa undersökning. Först börjar vi med att beskriva bakgrunden till varför revision 
i huvudsak lagstadgades. Därefter beskriver vi Principal Agent teorin som förklarar 
efterfrågan på revision. Sedan fortsätter vi att beskriva revisionen och 
revisionsprocessen, revisionsberättelsens utformning, revisorns anmälningsskyldighet, 
analysmodellen samt Intressentmodellen. Allt detta för att läsaren skall få en förståelse 
varför revisionen finns samt skapa sig en uppfattning om revisorns roll i företagen. 
 
3.1 Bakgrund 
 
År 1895 i samband med att ny aktiebolagslag infördes i Sverige tillkom också en 
reglering på revision för svenska aktiebolag. Efter det har det runnit mycket vatten under 
broarna och olika företagsskandaler har tvingat lagstiftaren att reformera och skärpa 
reglerna kring revision. En känd företagsskandal som vi främst tänker på är 
Kreugerkraschen 1932. Från och med den första januari 1983 i samband med att man 
återigen ändrade aktiebolagslagen, har man haft revisionsplikt för samtliga aktiebolag i 
Sverige. Det skall vara en kvalificerad revisor som skall utföra revisionen. Syftet med 
införandet av revisionsplikten var att minska den ekonomiska brottsligheten och att stärka 
kvaliteten på informationen till aktiebolagens ägare. 
 
1995 gick Sverige med i EU och med det har Sverige fått anpassa sig till gemensamma 
redovisning- och revisionsregler. EU:s eftersträvan är att alla länder skall anta samma 
regelverk. Genom artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv ges möjligheten för 
medlemsländerna att undanta revisionsplikten för vissa mindre aktiebolag, sk. 
mikrobolag. För att ett mikroföretag skall kunna undgå revisionsplikt skall de hålla sig 
inom vissa gränsvärden i balansomslutning och antal anställda. Undantaget har 
praktiserats i de flesta medlemsländer men ännu inte i Sverige.(78/660/EG) 
 
 
3.2 Principal- agentteorin 
 
För att förstå behovet av revision och dess efterfrågan redogör vi här nedan för 
Principal agentteorin. Behovet av en oberoende revisor har på ett teoretiskt plan 
historiskt förklarats med hjälp av denna. 
 
Utgångspunkten i agentteorin bygger på att det i ett företag finns ett informationsgap 
mellan VD/styrelse och ägare. Jensen och Meckling beskriver en agentrelation som ett 
kontrakt mellan en principal (den som anlitar någon) exempelvis ägaren och en agent 
(den som utför något) exempelvis VD/styrelse.  
 
Jensen och Meckling tar upp problem som kan uppstå i ett agentteoretiskt förhållande. De 
menar att när principalen delegerar beslutsfattande till en agent uppstår problem som 
innebär att kontraktet inte eftersträvas optimalt. Både principalen och agenten ser till sitt 
eget vinstintresse. Agenten och principalen är båda vinst- och nyttomaximerande aktörer, 
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varav den ena kan agera på bekostnad av den andra. Ytterligare argument för detta 
problem behandlar Eisenhardt, som menar att de olika organisationernas mål bygger på 
att se till sina egna intressen. Ett annat exempel på problem är när agenten arbetar för att 
de redovisningsprinciper som ska användas är de som ska gynna dem själva mest. Att 
välja redovisningsprinciper kan få effekter på företagets resultat och vissa vill ha 
vinstmaximerande resultat medan andra vill ha lågt redovisat resultat. Med andra ord så 
är det i en organisation olika dragningskrafter som måste enas då olika 
redovisningsprinciper på samma affärshändelse ger olika ekonomiska utfall. Skälen är 
tillräckligt många att tro att agenten inte eftersträvar att agera maximalt för principalens 
intressen.  
 
Förhållandet mellan principalen och agenten innebär att principalen betalar för en tjänst 
som agenten skall utföra till ökad välfärd hos principalen. Hur vet då principalen att inte 
agenten agerat efter sitt egenintresse och inte levererat maximal välfärd till principalen? 
Enligt agentteorin uppstår här ett kontrollbehov för att säkerställa kvaliteten på agentens 
arbete. Rädslan för att agenten arbetar för egen vinning är stor och har en betydande risk 
för principalen. Informationen om företagets ekonomi som företagsledningen upprättar, 
berättar om hur företaget mår finansiellt och vilka tendenser som man kan utläsa. Den 
informationen använder principalen för att utvärdera agentens prestation (Chow 1982). 
En agent kan därmed ha anledning att ge ut missvisande information för att stärka sin 
egen position. Agenten kanske får bonus på goda resultat och väljer då medvetet att dölja 
negativ information och förskönar företagets ställning för att öka sin förtjänst (Dechow 
1995). Kortsiktiga ageranden som kan öka den personliga nyttan får då en stor risk att bli 
prioriterade före långsiktiga strategiska mål. Därför är det viktigt att principalen ständigt 
försöker att styra företagsledaren så att den egna nyttan blir nummer ett. 
 
Förhållandet mellan principalen och agenten kan ses ur ett ekonomiskt perspektiv med att 
ägaren (principalen) får avkastning för den nytta företagsledaren (agenten) levererar. Det 
är teoretiskt omöjligt för principalen att utan något komplement försäkra sig om att 
agenten utifrån principalens perspektiv fattar optimala beslut. Komplementet kostar 
pengar och den avkastning principalen får kommer därför att reduceras med olika 
kostnadsposter. Kostnadsposterna är löner till företagsledarna, det företagsledarna gör av 
med på egen vinning, kostnaden för att se till att agenten inte vidtar handlingar som 
strider mot principalens intresse och kostnaden för att övervaka företagsledaren. 
De kostnader som härleder till agentkostnader räknar Jensen och Meckling de tre 
sistnämnda kostnadsposterna och därmed inte lönen till företagsledaren. När det gäller att 
kontrollera agenten kan principalen välja något av de tre följande alternativ. 
 
1) Direkt övervakning, som innebär att man ständigt övervakar. Nackdelen med detta 
alternativ är ineffektiviteten. Principalen blir då hela tiden med om att fatta beslut och då 
försvinner ju poängen med att anställa en agent. 
 
2) Agenten själv får stå för redovisningen av informationen om hur agenten agerat 
presterat för att nå de resultat som framställts. Nackdelen med det alternativet är att 
överlåtelsen av rapporteringen till agenten gör att agenten inte finner några fördelar med 
att ta upp negativ information som skadar honom själv. 
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3) Ta in en extern tredje oberoende part som har till uppgift att kontrollera agenten och 
sedan rapportera in sin information till principalen. Denna variants nackdelar är de höga 
kostnaderna samt att man ej med 100% kan veta att den oberoende parten har gjort ett 
tillförlitligt arbete. Risken finns alltid att den externa oberoende parten tillgodoser 
agenten mer en principalens intressen (Jensen och Meckling 1976).  
 
Principalen ställs inför ett viktigt ställningstagande med att överväga 
informationsasymmetrin. Agentteorin menar att denna informationsasymmetri skapar en 
fördel åt agenten och ger den ett stort övertag gentemot principalen med tanke på att 
informationen om företaget inte med 100% kan säkerställas hos principalen. Det är i 
första hand genom företagsledningens rapportering som principalen får den information 
han eller hon behöver för att kunna fatta viktiga beslut t.ex. om fortsatt investering i 
bolaget. Är den informationen felaktig kan de få otrevliga konsekvenser för principalen. 
Det blir därför viktigt för principalen att ha förtroende för den information som agenten 
delger honom eller henne genom företagets redovisning.  
 
För att övervaka innehållet i den ekonomiska rapporteringen och säkerställa dess kvalitet 
väljer företagets ägare under deras bolagsstämma det tredje av ovanstående alternativ och 
utser en oberoende extern revisor. Denne har till uppgift att kontrollera och sköta 
övervakningen åt principalen. Genom att anställa en revisor minskar agentens direkta 
kostnad för övervakning. Agenten finner att det blir förhållandevis mindre kostsamt att 
anlita en oberoende extern revisor för övervakning, än att sköta övervakningen på egen 
hand. (Chow 1982) Dessa argument används för att teoretiskt motivera att det finns stor 
anledning för principalen att anlita en utomstående revisor, oavsett om lagen kräver 
revision eller inte (Hayes 2005). 
 
Att anlita en revisor medför dock kostnader för principalen, dessa kostnader förhåller sig 
som så att det direkt är företaget som betalar revisionsarvodet. I slutändan blir det ägarna 
som får betala revisionskostnaden till följd av att företaget visar ett lägre resultat. 
Effekten av ett lägre resultat blir mindre utdelningsbara medel till ägarna. Med en 
anställning av en oberoende revisor för att kontrollera agenten kan uttryckas som att 
principalen anställer ytterligare en agent (revisorn) för att kontrollera den första agentens 
(företagsledarens) handlingar. Revisorn har i senare studier och forskning beskrivits i 
modeller som en andra agent till principalen. Att man inkluderar revisorn i sin teori gör 
att principal- agentteorin byggs på och får en utveckling av den klassiska modellen med 
principal och agent. Revisionen får ur ett agentteoretiskt perspektiv en viktig roll som har 
till uppgift att begränsa företagsledarens relativt fria handlingsutrymme i 
redovisningshänseende och som därmed reducerar riskerna för företagets intressenter, 
främst ägare och framtida investerare. (Svanström 2004) 
 
Skall man sätta ett ekonomiskt värde på revisionen ur ett agentteoretiskt perspektiv kan 
man enligt Ferguson (2004) uttrycka det som att revisionen genererar värde genom att 
minska informationsasymmetrin mellan företagsledare och aktieägare. Detta sker genom 
en extern oberoende kvalitetskontroll på tillförlitligheten av företagets årsredovisning. 
Effektiviteten i en sådan oberoende extern kontroll är svår att mäta enligt Svanström 
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(2004). Han menar att effektiviteten beror i hög utsträckning på revisorns vilja att ställa 
företagsledningen mot väggen. Revisorns vilja att till hundra procent leverera 
principalens intressen kan ifrågasättas med tanke på att revisorn ställs inför motbjudande 
arbetsuppgifter att leta efter fel och brister hos sina kunder. Det kan vara känsligt och 
generande för båda parter att revisorn rapporterar om fel och brister som överträder de 
lagar och förhållningssätt som ledning och VD skall hålla sig inom.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att agentteorin fungerar som ett funktionellt ramverk 
för att förklara behovet av revision, samt vilka kostnader som härrör sig till att anlita 
agenterna (företagsledaren) och (revisorn). 
 
3.2.1 Revision i mikrobolag ur agentteorin. 
 
I ett litet aktiebolag där ägaren eller ägarna är samma personer som sitter i företagets 
ledning har revisionens nytta för företaget ifrågasatts i olika sammanhang. När ett företag 
förhåller sig som ovan där ledning och ägare är samma personer har ägarna full koll på 
vad som händer inom bolaget och en relevant fråga man kan ställa sig är just hur stor 
nyttan av att granska sig själv kan vara. English (1978) beskriver kort och enkelt för 
denna problematik om en revisor som granskar ett ägarlett företag: ”Revisorn har kommit 
för att berätta för Herr och Fru A (som aktieägare) att de, Herr och Fru A (som 
företagsledare), inte har bedragit dem själva”.  
 
Tidigare har vi redogjort för grundtanken i agentteorin där en revision av agenten är till 
för att säkerställa informationen till ägarna men som nu faller när man går ner på 
mikronivå i bolagsstorlekar. Svanström (2004) resonerar kring detta problem och menar 
att det finns inbyggda svårigheter med att kräva att mikrobolag skall betala för en 
revision. Denna svårighet ligger i att informationen formellt sett är avsedd för dem själva. 
En ensam ägare med full insyn i företaget behöver ingen som granskar sin finansiella 
information i syfte att öka informationens tillförlitlighet, eftersom det enbart är ägare med 
begränsad insyn i företaget och dess information som har nytta av revisionen. (Svanström 
2004) Ur ett ägarperspektiv i ett mikrobolag får revisionen ett mervärde först när det 
finns fler eller andra ägare som inte ingår i företagsledningen eller styrelsen. Företag vars 
aktieägare inte har någon representant i företagsledningen och som därmed saknar full 
insyn på den interna informationen, har visats sig vara mer benägna att frivilligt betala för 
revision jämfört med helt ägarstyrda företag. (Chow 1982)  
 
 
3.3 Revisionen och revisionsprocessen 
 
Revision innebär att med en skeptisk inställning granska, bedöma och uttala sig om 
årsredovisning, bokföring och ekonomisk förvaltning (FAR Förlag, 2006, s.19). Detta 
regleras i ABL kapitel 9 där det föreskrivs ”att revisorn skall granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 
förvaltning”. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 
kräver”. (FAR, del 1,2007, s 49)  
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Den ekonomiska situation som redovisas utåt måste vara trovärdig och tillförlitlig 
eftersom denna information ligger till grund för de kommande beslut som skall fattas 
(FAR Förlag, 2006 s 19). Det är styrelsen och VD:n som ansvarar för den löpande 
verksamheten och att räkenskaperna är i sin ordning enligt lag och praxis (FAR Förlag, 
2006, s 20). För att kvalitetssäkra företagets information har lagstiftaren bestämt att en 
oberoende kvalificerad revisor skall granska uppgifterna och rapportera detta i en 
revisionsberättelse för varje årsredovisning (ABL 9 kap 3 §). Revisionen tryggar på så 
sätt de externa intressenterna ( FAR Förlag, 2006, s 20). 
 
I ett mikrobolag är ofta ägaren och VD samma person och man har full kontroll i bolaget. 
Till skillnad mot större bolag där ägarna inte sitter på ledarstolarna och då inte alltid får 
full insyn i bolaget. Där uppstår ett informationsgap där ägarna får sätta sin tillit till 
revisionen som överbryggar informationsgapet till ledningen. Kreditgivarna bör kunna 
lita på informationen om bolagets ekonomiska situation när de gör sin kreditbedömning. 
Att en oberoende revisor satt sin stämpel på företagets finansiella information kan ge 
bankmannen en extra trygghet i sitt beslut att låna ut pengar. 
  
Efter att en revisor har gjort sin granskning redovisas resultatet av granskningen i 
revisionsberättelsen vilken är en offentlig rapport. (FAR Förlag, 2006, s 19 )  
 
3.3.2 Revisionsberättelsen 
 
Revisionsberättelsens inledning skall innehålla ett uttalande enligt 9 kap 31§  ABL ”om 
huruvida årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om  
årsredovisning”. Sedan skall revisorn i uttalandet särskilt ange om ”årsredovisningen ger 
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning och om förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar”. (FAR del 1, 2007, s 53) 
 
För att kunna dra slutsatser att basera sina uttalanden i revisionsberättelsen på måste 
revisorn samla revisionsbevis. Denna granskning syftar till att bedöma: 
 

 Huruvida resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar (noter) ger en 
rättvisande bild av företagets resultat. 

 
 Huruvida de befintliga tillgångarna  och skulderna som är  redovisade verkligen 

existerar samt om dessa tillhör företaget och är rätt värderad. 
 

 Huruvida resultat-samt balansräkningen stämmer med bokföringen 
 

 Huruvida den information som finns att finna i förvaltningsberättelsen ger en 
ekonomisk rättvisande bild av företagets resultat och ställning. I denna 
bedömning ingår även resultat samt balansräkningen, noterna samt en eventuell 
kassaflödesanalys. 

 
 Huruvida förvaltningsberättelsen innehåller vad god redovisningssed kräver samt 

vad gällande lag kräver. 
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 om ansvarsfrihet kan beviljas, vilket innebär om någon i företagets ledning har 

vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till något som kan leda till att 
företaget har ersättningsskyldighet. 

 
 Huruvida annan information om företaget i årsredovisningen överensstämmer 

med resultat och balansräkningarnas bild och med det som revisorn känner till om 
företaget.(FAR förlag, 2006, s 29) 

 
Kan revisorn inte uppfylla ovan ställda krav och införskaffa sig tillräckliga revisionsbevis 
måste denne anmärka detta i sin revisionsberättelse (FAR förlag, 2006, s 30). Detta 
innebär då att företaget får en sk oren revisionsberättelse. 
 
Det är revisorns ansvar att uttala sig om årsredovisningen i revisionsberättelsen medan 
upprättandet och utformningen av årsredovisningen görs av företagets styrelse och VD. 
Revision i sig undantar ej styrelse samt VD från deras ansvar. (FAR förlag, 2006,s 30) 
 
För att granska vd/styrelsens arbete ingår även i revisionen en granskning av 
förvaltningen av bolaget. För att genomföra denna granskning skaffar revisorn fram 
revisionsbevis för att kunna bedöma: 
 

 Huruvida VD/styrelse har på något vis försummat bolaget vilket kan leda till 
ersättningsskyldighet 

 
 Att bolaget har fullgjort sin bokföringsskyldighet 

 
 Att bolaget har följt ABL samt tillämplig lag om årsredovisningen och 

bolagsordningen. (FAR Förlag, 2006, s 30) 
 
 
3.3.3 Revisorernas anmälningsskyldighet 
 
1999 infördes en lag om anmälningsskyldighet för revisorer (Balans nr 10 s 14). Enligt 
ABL kap 9:43 § skall en revisor som har misstanke om att brott föreligger underrätta 
styrelsen om detta. Revisorn skall också lämna en redogörelse till åklagaren om sin 
misstanke och avgå från sitt uppdrag inom fyra veckor (ABL 9:44 §). De brott som avses 
är bedrägeri, svindleri, penninghäleri, förskingring, brott mot borgenärer, skattebrott, 
bestickning och mutbrott (Balans nr 10 s 14). 
 
Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) så har ca sex procent av de 
tillfrågade revisorerna gjort en anmälan till åklagare. 2003 hade Ekobrottsmyndigheten 
registrerat totalt 41 anmälningar. Jämfört med skatteförvaltningen och konkursförvaltarna 
så inkommer väldigt få anmälningar från revisorer.(Balans nr 10 s 14) Syftet med 
revision är att det ska bidra till att öka förtroendet för informationen som lämnas i 
årsredovisningen. För att kunna åstadkomma detta måste revisorn vara oberoende i 
förhållande till företaget och kunna granska det på ett sådant sätt att denne skulle 
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upptäcka oegentligheter i bl.a. bokföringen. (SOU 2004:47 s 249) Att revisorer granskar 
företags redovisning är förmodligen en av de effektivaste åtgärder man kan tillhandahålla 
för att minska den ekonomiska brottsligheten. Detta framförde FAR redan 1979 och den 
uppfattningen är lika aktuell idag. Bara genom att revisorerna underrättar företagen om 
sin anmälningsskyldighet vid misstanke om ekonomisk brottslighet så bidrar det till att 
företagen i större utsträckning följer lagen. Det är här som den brottsförebyggande 
effekten är som störst menar fil Dr Bengt Larsson (Balans nr 10 s 14) 
 
Revisorerna gör sitt bästa för att följa lagen men de gör inga brottsanmälningar utan att 
vara helt säkra på att brott föreligger. Detta har inte att göra med att revisorerna saknar 
juridisk kompetens utan mer att det är psykologiskt jobbigt att göra en anmälan mot sin 
uppdragsgivare menar fil Dr. Bengt Larsson. De allra flesta aktiebolag i Sverige är 
ägarledda företag och ibland är ägaren, VD och ledningen samma person. I dessa företag 
står ofta revisorn och företagaren varandra väldigt nära. I dessa sammanhang är det också 
vanligt att revisorn får verka som ekonomisk rådgivare åt företagaren. Detta kan leda till 
att revisorn sätter ”client focus” framför ”public interest”. Begreppet ”Client fokus” 
innebär att man ser mer till uppdragsgivaren än till sin egentliga arbetsuppgift och 
”Public interest” innebär att informera intressenterna om företagets ställning. (Balans nr 
10 s. 14ff) 
 
 
3.4 Analysmodellen 
 
Revision innebär att först sätta sig in i och förstå företaget och dess verksamhet, sedan 
granska och slutligen rapportera om företagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. 
Arbetet ska följa god revisionssed och revisorn måste iaktta god revisorssed. (FAR 
Förlag, 2006, s 27) För att uppfylla detta och för att revisionen ska vara tillförlitlig finns 
krav på ex opartiskhet, självständighet och upplysningsplikt. Kraven regleras bland annat 
i ABL, Revisorslagen, Revisorsförordningen och i särskilda föreskrifter från 
Revisorsnämnden.(FAR Förlag, 2006, s 107)  
 
Den nya revisorslagen som trädde i kraft den 1 januari 2002 innehåller en särskild 
bestämmelse om revisorns prövning av sin opartiskhet och självständighet i 
revisionsuppdrag som kallas analysmodellen. Ursprunget till analysmodellen är EG-
kommissionens rekommendation om revisorers oberoende i EU.( FAR Förlag, 2006, s 
113) 
 
Syftet med analysmodellen är att en revisor ska pröva om det finns omständigheter som 
kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet i varje enskilt 
fall. Analysen görs i tre steg där man börjar med att först identifiera eventuella 
omständigheter som typiskt sett kan utgöra hot mot revisorns opartiskhet och 
självständighet. Vidare görs en bedömning av om det med hänsyn till omständigheterna i 
det enskilda fallet finns anledning att ifrågasätta revisorns förmåga eller vilja att utföra 
uppdraget med opartiskhet och självständighet. Sist görs en dokumentation av 
prövningen. Dokumentationen är viktig för att det i efterhand ska gå att kontrollera att 
analysmodellen tillämpats på ett riktigt sätt. Revisorsnämnden har i detta hänseende gjort 
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ett uttalande (år 2003) att revisionskåren har mycket kvar att förbättra gällande 
dokumentationskravet.(Balans, nr 10, 2003 s 42) 
 
Det finns fem typsituationer som enligt revisorslagen 20 § alltid anses kunna rubba 
förtroendet och som därför alltid medför en presumtion att revisorn måste avsäga sig 
uppdraget. De fem situationerna som detta gäller är om revisorn eller någon annan i den 
revisionsgrupp där han eller hon är verksam: 

 
1. har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 

(egenintressehotet). 
 
2. vid rådgivning som inte innefattas av revisionsverksamhet har lämnat råd i en 

fråga som på något vis omfattas av granskningsuppdraget (självgranskningshotet). 
 
3. uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot uppdragsgivarens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet (partsställningshotet). 
 
4. har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon i dennes ledning 

(vänskapshotet). 
 
5. utsätts för hot eller någon annan påtryckning som anses som obehaglig. 

(skrämselhotet). (www.rn.se) 
 
Det finns även en generalklausul i samma paragraf som täcker alla andra omständigheter 
som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet. I den presumeras 
att revisorn ska avsäga sig sitt uppdrag om det föreligger förhållanden som kan rubba 
förtroendet även om inte någon av de fem punkterna är tillämpliga,.(www.rn.se) 
 
Enligt 21 § andra stycket i revisorslagen finns dock ett undantag som innebär att om det i 
ett enskilt fall har vidtagits åtgärder eller om det föreligger särskilda omständigheter som 
gör att det inte finns anledning att ifrågasätta trovärdigheten, behöver revisorn inte avsäga 
sig uppdraget även om någon av typsituationerna föreligger. Förutom den analys som 
måste genomföras innan ett revisionsuppdrag accepteras är revisorn skyldig att under 
hela uppdragstiden pröva förutsättningarna för sin opartiskhet och självständighet så snart 
det finns anledning därtill.(www.rn.se) 
 
På nästa sida visas analysmodellen och dess olika steg. 
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Bildkälla: FAR förlag 2006 s. 29
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3.5 Intressentmodellen 
 
Företagen verkar i ett stort nätverk bland olika aktörer som har med varandra att göra. 
Aktörerna brukar nämnas som intressenter vilka är de som har någon form av intresse i 
bolaget. Tidigare har vi redogjort för ägarnas intresse i ett aktiebolag och deras 
efterfrågan på revision. Det finns fler intressenter som är intresserad av att företaget 
sköter sin ekonomiska förvaltning korrekt. Nedan redogör vi för vilka dessa intressenter 
är; 
 
Kreditgivare 
Genom att till viss del se till revisionen bedömer banker och låneinstitut huruvida ett 
bolag kan betala tillbaka sina skulder. Här kommer revisorns kvalitetssäkring in och ger 
en större säkerhet för den som lånar ut pengarna. 
 
Leverantörer 
Det är väsentligt att en leverantör får trovärdig ekonomisk information om en tilltänkt 
kund. Detta för att leverantören skall veta om de vågar leverera samt ge kredit. Här fyller 
kreditupplysningsföretag en viktig funktion genom att dessa även upplyser om företagens 
revisionsberättelse under de senaste åren innehållit anmärkningar eller upplysningar. 
  
Kunder 
För att de kunder som företaget har skall kunna lita på att de får sina varor levererade är 
det bra att få trovärdig ekonomisk information. 
 
Anställda 
De anställda har ett mer personligt behov av den informationen pga att de är beroende av 
företaget för att ha ett arbete. 
 
Styrelse och VD 
Genom revisorns bedömningar kan styrelse och VD få perspektiv på händelser och 
företeelser i företaget samt få en samtalspartner i ekonomiska frågor. 
 
Stat och kommun 
Företagens redovisning ligger till grund för de skatter och avgifter som inbringas. När 
dessa granskas av en revisor ökar sannolikheten att den sköts. Revisorn har en skyldighet 
att rapportera i revisionsberättelsen om företaget skulle brista i redovisningen. (FAR 
Förlag, 2006, s 20ff ) 

 

 
Bildkälla: FAR förlag 2006 s21

   19



4 Empiriredovisning  
 
Här redovisas vår empirsiska undersökning.  
 
Presentation av respondenter; 
 
Björn Myrberg bedriver juristbyrå på Abersten och är verksam i Bollnäs men även i 
Gävle samt Stockholm. Björn är 35 år och har varit egenföretagare i 2 år innan detta har 
han arbetat på Mannheimer & Swartling. 
 
Göran Nilsson driver fastighetsbolaget HG Fastigheter i Bollnäs. Göran är 59 år och har 
varit egenföretagare i 29 år 
 
Erik-Olov Parhans driver Runemo Gård AB och uthyrning av stall. Erik- Olov är 58 år 
och har varit egenföretagare i 30 år. 
 
 

Revisionen idag 
 
Respondenternas åsikter kring revisionen idag 
 
B Myrberg anser att det inte är lätt att ha en egentlig uppfattning om dagens lagstadgade 
revisionsplikt. Han är osäker om revisionen verkligen behöver vara lagstiftad. Dock anser 
han att revisionen idag ger fördelar i och med den kontroll som den innebär.  
 
G Nilsson tycker att själva revisionen är bra för de mindre företagen. Han menar att det är 
många personer som är duktiga i sin yrkeskategori som startar företag men ofta saknar 
företagsekonomisk kunskap. Att bli företagare innebär att individen måste börja tänka 
annorlunda eftersom det innebär mycket pappersarbete odyl G Nilsson håller även med B 
Myrberg om att kontrollen som revisionen ger är bra för att den hjälper till att motverka 
fel i redovisningen. Fel som både kan vara medvetna och omedvetna och i det sistnämnda 
fallet bero på okunskap inom ekonomiområdet.   
 
E-O Parhans diskuterar i sin tur kring revisionen som en säkerställare i företagens 
redovisning som ökar dess trovärdighet. E-O Parhans menar att skulle inte revisionen 
finnas skulle företagens trovärdighet i redovisningen med all säkerhet sjunka och siffror 
skulle misstämma med minskade skatteintäkter för staten. E-O Parhans anser att den 
lagstadgade revisionens huvuduppgift är ett sätt för skatteverket att kvalitetssäkra 
företagens räkenskaper. Han anser även att revisionen borde minska den ekonomiska 
brottsligheten.  
 
 

Argument för och emot 
 
Nedan redovisas respondenternas åsikter kring de främsta argumenten för revision 
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För B Myrberg handlar det främsta argumentet för lagstadgad revision om fördelen för 
minoritetsaktieägarna. Dessa fördelar uppkommer dock oftast i stora bolag, anledningen 
till detta är att dessa inte har någon direkt insyn i verksamheten utan måste förlita sig på 
information som kommer från styrelse och VD. Här menar B Myrberg att revisorn får en 
central roll för att minoritetsaktieägarna skall få en rättvisande bild av verksamheten. I 
mindre bolag under förutsättning att det finns minoritetsaktieägare finns även argumentet 
ovan.  
 
Ett annat argument som B Myrberg anger är att de allra flesta ej kan bokföring vilket gör 
att revisionen blir en kontroll att allt står rätt till i verksamheten. Revisionen får då en stor 
betydelse på redovisningens kvalité. Det argumentet grundar han på är att han tror att om 
revisionen ej hade varit lagstadgad skulle förmodligen färre av de mindre bolagen 
använda sig av bokföringsbyråer. Detta kan få följder som ökad ekonomisk brottslighet 
samt misstag pga. okunnighet. B Myrberg menar att den lagstadgade revisionsplikten i 
många fall kan motverka både den ekonomiska brottsligheten samt misstagen. 
 
För G Nilsson är främsta argumentet att han kan lämna det föregående året bakom sig, 
vilket för honom ger en betryggande känsla. Han menar att när revisionen är gjord finns 
inga väsentliga fel, dock kan små fel kan förekomma. G Nilsson nämner även en till 
fördel med revisionen, nämligen att hans företag får en positiv kvalitetsstämpel som 
underlättar i kontakter med intressenter exempelvis skattemyndighet och banker.   
 
För E-O Parhans ger revisionen en känsla av kontroll som för honom utgör en central del 
för ett fungerande samhälle där många aktörer har med varandra att göra. Han menar att 
aktörerna måste kunna lita på varandra och där får revisionen stor betydelse. E-O Parhans 
diskuterar även han kring kontakter med intressenter främst kunder. Har kunderna 
reviderade och kvalitetssäkrade räkenskaper inger detta en känsla av trygghet för honom. 
Han premierar därför att göra affärer med ett aktiebolag istället för enskilda näringsidkare 
 
 
Nedan redovisas respondenternas åsikter kring de främsta argumenten emot revisionen 
 
För B Myrberg är de främsta argumenten mot revisionen den mångfald av regler som 
finns idag för stora och små bolag i Sverige. Företagaren har idag mycket arbete framför 
sig för att följa dessa regler till punkt och pricka. B Myrberg menar att om man driver ett 
litet bolag och vill vara laglydig innebär detta en mycket stor tidsåtgång. B Myrberg 
nämner även kostnaden som ett annat argument emot revisionsplikten men det utgör inte 
huvudargumentet. 
 
G Nilsson menar att det främsta argumentet emot revisionen är att det är för dyrt. Om 
företagaren är mycket kunnig inom ekonomiområdet kan kostnaden ses som onödig. G 
Nilsson stödjer sin argumentation på att detta innebär att företagaren utför en 
egenkontroll av räkenskaperna och efterfrågar då ej någon kontroll av en extern revisor. 
G Nilsson menar dock att kostnaden kan reduceras genom förberedelser för revisorn som 
kan underlätta i dennes arbete. Detta har han kommit underfund med under sina år som 
egenföretagare. 
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För E-O Parhans blir revisionen varje år en ekonomisk börda. Eftersom han ej efterfrågar 
tjänsten och anser den inte nödvändig blir den höga kostnaden hans främsta argument 
emot revisionen. 
 
 
 

Nyttan och Kostnaden 
 
Nyttan av revisionen i respondenternas egna företag 

 
För B Myrberg får revisionen störst nytta genom att bokslutet får en ordentlig genomgång 
i bolaget. Med denna genomgång blir hans räkenskaper kvalitetssäkrade och han kan 
lägga ”det gånga året till handlingarna”. Dock anser han att han kan byta ut revisionen 
som kontrollverktyg mot andra substitut. 
 
G Nilsson samstämmer med B Myrberg och säger att den nytta revisionen ger honom 
handlar om att han får ett kontrollerat år bakom sig. G Nilsson beskriver det som ett 
”schysst år”.  
 
E-O Parhans skiljer sig från de övriga respondenterna. Han finner ingen nytta med 
revisionen. Detta med anledning av att han anser sig ha full insyn i sitt bolag.  
 
Nyttan av revisionen mot företagets intressenter 
 
Ur B Myrbergs synvinkel tillför revisionen nytta hos företagets intressenter dvs 
skattemyndigheten o dyl. Men för B Myrbergs egen verksamhet blir nyttan begränsad. 
Detta innebär att han endast ser revisionsberättelsen som en indikation om företagets 
ställning. I en ren revisionsberättelse kan det finnas fel och allt kanske ej står rätt till 
menar B Myrberg som benämner detta som ett ”falskt lugn”. 
 
I G Nilssons verksamhet upplever han att revisionens nytta hos intressenter uppkommer i 
de flesta fall i kontakter med banken. E-O Parhans upplever inte att intressenterna har 
någon nytta av revisionen. Han menar att intressenterna efterfrågar annat exempelvis 
kreditgivaren som säkerställer sina krediter mot panträtter.  
 
Nyttan i jämförelse mot kostnaden för revisionen 
 
Nyttan upplever B Myrberg ligger i jämvikt med kostnaden för revisionen. Eftersom han 
inte upplever att kostnaden är så stor behöver inte heller nyttan vara så stor.  
 
G Nilsson menar att kostnaden jämförd med nyttan kan ses på olika sätt. För honom 
handlar det om vad man kan få ut för det man betalar.  Ibland anser sig G Nilsson få 
mycket nytta för pengarna och då överensstämmer nyttan och kostnaden, andra gånger är 
det tvärtom och kostnaden överstiger då nyttan.  
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E-O Parhans går till viss del emot de övriga respondenternas åsikter kring nyttan och 
kostnaden. För E-O Parhans är revisionskostnaden relativt hög mot den nytta den ger 
honom. E-O Parhans förstår att revisionen ger stor nytta hos större företag där 
aktieägarna inte har full insyn i bolaget. Men i sitt eget fall känner han sig missgynnad av 
den höga kostnaden och upplever att revisionen är bara något som görs för att den skall 
göras. Detta gör att han upplever revisionen som onödig och endast ännu ”en pärm att 
lägga till handlingarna”.  
 
 
 

Ren respektive oren revisionsberättelse 
En ren och en oren revisionsberättelse ligger längst bak som bilaga i studien. För att 
läsaren skall få en uppfattning hur en sådan ser ut. 
 
Respondenternas åsikter kring en ren respektive oren revisionsberättelse 
 
För B Myrberg är en ren revisionsberättelse viktig. Han är inte orolig att han skall få en 
oren revisionsberättelse i sin egen verksamhet men menar vidare att i bolag som får orena 
revisionsberättelser händer ofta något dramatiskt inom kort som exempelvis konkurs 
Vidare menar B Myrberg att en ren revisionsberättelse i sig inte ger någon speciell signal 
utåt. Trots det kan det gömma sig oegentligheter även bakom en sådan. Men en oren ger 
starka signaler utåt om att något är fel.   
 
G Nilsson samstämmer med B Myrberg och menar att det är mycket viktigt med en ren 
revisionsberättelse. Det ger honom en bekräftelse på att han har ett bra företag. G Nilsson 
resonerar kring att en ren revisionsberättelse ger honom fördelar så som att han med gott 
samvete kan visa att han har ett ”bra företag” för både banker och myndigheter. En oren 
revisionsberättelse vill inte G Nilsson ha.  
 
E-O Parhans betonar även han vikten av få en ren revisionsberättelse. Han menar att en 
oren revisionsberättelse skulle kunna ge dåliga signaler utåt mot företagets intressenter. 
Skulle en oren revisionsberättelse förkomma tror han att det får negativa effekter på hans 
varumärke.   
 
 

Revisionsberättelsen i kontakt med intressenter 
 
I kontakt med intressenter brukar B Myrberg läsa revisionsberättelsen bland annat vid 
konkurser och vid företagsöverlåtelser. När revisionsberättelsen är ren tillmäter han ej 
den mycket uppmärksamhet. Är den dock oren läser han den mer djupgående för att få 
reda på varför.  
 
G Nilsson använder även han revisionsberättelsen till viss del i kontakt med bl. a kunder. 
Främst när företag skall hyra större lokaler används revisionsberättelsen för att få en 
uppfattning om företaget. Handlar det om mindre lokaler är risken mindre för ekonomisk 
förlust vilket gör att G Nilsson bedömer kunden på ett personligt plan. Detta förtydligar 
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han med förklaringen att eftersom han agerar på en liten lokal marknad är detta sätt 
tillämpningsbart. Hade han däremot verkat på en större marknad hade det varit svårare 
eftersom ”alla då inte känner alla”.  
 
Även E-O Parhans använder revisionsberättelsen i kontakt med kunder. Han menar att 
kundens ekonomiska ställning är av stor vikt när nya hyreskontrakt skall upprättas då 
hyreskontrakten ofta är långsiktiga.  
 
 
Vidare kommer respondentens åsikter om det möjliga slopandet av revisionsplikten. 
 

Slopandet av revisionsplikten 
 
Respondenternas åsikter kring ett möjligt slopande av revisionsplikten 
 
B Myrberg har ingen direkt ståndpunkt kring slopandet av revisionsplikten, han säger sig 
varken vara för eller emot. Han anser dock att det är bra att se över regelverket.  
 
G Nilsson motiverar vad han anser om den slopade revisionsplikten med att ”en del 
behöver den lagstadgade plikten och andra inte”. Med detta menar han att det beror på 
vilken sorts verksamhet man bedriver. Verksamheter som är små och är lättöverskådliga 
borde vara relativt enkla vilket gör att där behöver revisionen inte vara lagstadgad. 
Medan i de företag som är mer komplicerad exempelvis de som idkar utrikeshandel o dyl. 
som har en mer komplext redovisning, bör revisionen vara lagstadgad.  
 
E-O Parhans åsikter skiljer sig på ett personligt och ett samhällsenligt plan kring 
slopandet av revisionsplikten. Han ställer sig positivt till en lagförändring på ett 
personligt plan, då han tror att det kommer att gynna hans bolag. Ur ett 
samhällsperspektiv anser hans dock att revisionsplikten har för stor betydelse hos 
mikrobolagen för att slopas. Det är den ekonomiska brottsligheten som ligger till grund 
för åsikten.  
 
 

Framtida spekulationer 
 

Effekter i det egna bolaget och i samhället 
 
B Myrberg är osäker om han kommer att ha kvar själva revisionen om plikten slopas. Om 
han skulle välja bort revisionen menar han dock att han fortfarande skulle anlita revisorn 
som ekonomisk rådgivare exempelvis i samband med årsbokslutsarbetet. Anledningen till 
detta är att B Myrberg inte själv sköter redovisningen utan har personal som sköter det. 
 
B Myrberg spekulerar i att kvaliteten på bolagens redovisning till viss del borde bli sämre 
i och med slopandet av revisionsplikten. Han anser dock att detta ej skulle vara ett fall för 
hans eget bolag då han trots slopandet skulle ta hjälp av revisorn för ytterligare kontroll 
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av redovisningen och bokslutet. Han påpekar dock att i bolag som inte är lika noggranna 
kan kvaliteten absolut påverkas.  
 
G Nilsson tänker inte ha revisionen kvar i sin verksamhet om plikten slopas. Anledningen 
till detta är den kunskap inom ekonomiområdet som han anser sig besitta. G Nilsson 
samtycker här med B Myrberg och påpekar att han då skulle ha revisorn som en 
ekonomisk rådgivare inför årsbokslut, deklarationsarbete samt redovisning. G Nilsson 
fortsätter resonemanget med att om företaget växte och ”han omsatte ett större antal 
miljoner” skulle han då ta tillbaka revisionen men då i frivillig form.  
 
G Nilssons åsikt sammanfaller här till viss del med B Myrbergs då han tror att det 
kommer att uppstå en sorts gråzon. Denna gråzon kommer att främja mer fusk och fel i 
redovisningen. Redan idag menar G Nilsson att det finns många som gör fel, både 
omedvetna samt medvetna. I hans eget företag torde ingen av dessa negativa effekter 
uppkomma. Detta till följd av den kunskap samt erfarenhet som han anser sig besitta samt 
att en möjlig kontakt med revisorn i form av rådgivare kan komma att förekomma.  
 
E-O Parhans samtycker med G Nilsson och även han skulle välja bort revisionen om han 
fick en möjlighet. Den största anledning till att han skulle välja bort revisionen är den 
höga kostnaden. E-O Parhans skulle fortfarande ha kontakt med revisorn för rådgivning i 
de mer avancerade momenten såsom årsbokslut.  
 
E-O Parhans har endast uttalat sig om hur redovisningen i hans eget bolag skulle komma 
att påverkas av ett slopande och anser inte att det skulle bli någon försämring. E-O 
Parhans sköter idag bolagets redovisning anser sig ha god kunskap inom 
ekonomiområdet.  
 
 

Affärsmässig påverkan 
 
Respondenternas åsikter kring påverkan av en möjlig slopad revisionsplikt i sin 
affärsmässiga verksamhet 
 
B Myrberg kommer till viss del att påverkas i sina affärer om revisionsplikten försvinner 
Detta kommer att innebära för honom att en noggrannare kontroll kommer att göras 
vilket gör att ”ribban flyttas upp”. B Myrberg menar att det inte kommer att bli ett 
problem eftersom han idag inte litar helt blint på revisionsberättelsen. En ren 
revisionsberättelse indikerar endast på att det inte är ”total katastrof i bolaget” menar han. 
Den innefattar inga garantier att allt är korrekt utan en undersökning av företaget måste 
ändå ske. Redan idag arbetar B Myrberg med ekonomer/revisorer från revisionsbyråer. 
Dessa granskar bolag i samband med exempelvis konkurser eller företagsöverlåtelser. 
Det handlar då inte om revision utan en granskning i egenskap av exempelvis försäljning. 
Detta kan göras genom en frivillig beställare i form av säljare/köpare. Kunskapen finns 
alltså redan i processen men det skiljer sig från fall till fall hur mycket man använder sig 
av den. 
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I G Nilssons verksamhet där han idag till viss del använder sig av revisionsberättelsen i 
kontakt med vissa kunder, kommer arbetet förändras en del om slopandet träder i kraft. 
Detta beror på att den upplysning som revisionsberättelsen ger honom om företagets 
ekonomi inte längre kommer att vara tillgänglig. G Nilsson påpekar dock att detta inte 
kommer att vara ett problem eftersom han då istället kommer att vända sig till personliga 
kreditinstitut o dyl.  
 
För E-O Parhans skulle förändringen bli att han skulle bli mer noggrann vid 
kundkontakter. Inte heller E-O Parhans ser detta som ett problem utan han skulle fortsätta 
som vanligt med sina kunder och leverantörer trots att hans motpart inte är reviderad. 
Han skulle dock göra egna kontroller och eventuellt använda sig av exempelvis panträtter 
o dyl. E-O Parhans ser inte att han själv skulle bli ratad av någon bara för att hans 
räkenskaper inte har reviderats i den utsträckning som idag.  
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5 Analys  
 
I detta kapitel följer en analys av de erhållna svaren i den empiriska undersökningen. Vi 
har valt att dela in analysen i de rubriker som vi tillämpade i empirin. Anledningen till 
detta är att vi vill göra avsnittet strukturerat och överskådligt för läsaren. Vi hoppas även 
att detta upplägg skall underlätta för att den röda tråden skall infinna sig. 
 

Revisionen idag 
 

Respondenternas allmänna uppfattning om revisionen idag sammanfaller till viss del. B 
Myrberg är osäker kring frågan men nämner att revisionsplikten är bra i och med den 
kontroll som den ger. Även G Nilsson anser att själva revisionen är bra för de mindre 
företagen och motiverar detta med att nya företagare ofta saknar ekonomisk kunskap. E-
O Parhans anser att revisionen idag är en sorts säkerställare i företagens redovisning och 
ökar dess trovärdighet. E-O Parhans som ser ur ett intressentmässigt perspektiv menar 
även att om revisionen inte fanns skulle konsekvensen kunna bli att trovärdigheten sjönk 
och siffror skulle misstämma med minskade skatteintäkter för staten. 
Alla respondenter har en uppfattning att revisionen innebär en egenkontroll av deras 
verksamhet. Dock utvecklar E-O Parhans sin allmänna uppfattning mer och ser 
revisionen som skatteverkets förlängda arm. 
 
I vårt teoriavsnitt beskriver vi syftet bakom revisionen som innefattar Principal 
Agentteorin. Den beskriver hur det finns ett informationsgap mellan styrelse/ VD och 
ägarna. Jensen och Meckling beskriver en agentrelation dvs ett kontrakt mellan en 
principal (ägaren) och en agent ( styrelse/ VD) . Flera problem som kan uppstå i denna 
agentrelation beskriver både Jensen och Meckling och även Eisenhardt. Ett av problemen 
innebär att agenten agerar på principalens bekostnad och ett annat är att agenten och 
principalen har olika mål som bygger på att se till sina egna intressen. För att fylla 
informationsgapet anlitas en extern oberoende revisor. Här menar Chow att 
övervakningskostnaden blir mindre än om principalen själv skulle övervaka agenten.  
 
Här särskiljer sig teorin mot våra respondenters allmänna uppfattning om revisionen. 
Detta kan bero på att de leder ett ägarlett företag och inte upplever det informationsgap 
som Jensen och Meckling beskriver. De upplever inte heller problemen bakom 
informationsgapet detta kan vara pga. att de både agerar som styrelse/ VD och ägare. 

 
Argument för och emot 

Argument för revision 
 
Respondenterna åsikter överensstämmer till stor del angående de främsta argumenten för 
revisionen. B Myrberg menar att revisionens främsta argument är för 
minoritetsaktieägarna och att de skall få en rättvisande bild av verksamheten. Ett annat 
argument är också att revisionen innebär en kontroll i företaget av att allt står rätt till i 
redovisningen. E-O Parhans samtycker och menar att revisionen är bra för att den tillför 
en kontroll av företagets räkenskaper. G Nilsson menar även han att revisionen ger 
honom en känsla av att han kan lägga det föregående året bakom sig och det ger honom 
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en betryggande känsla. I vårt teoriavsnitt beskriver vi vad revisorn skall granska för att 
skaffa sig revisionsbevis och skriva en revisionsberättelse. Revisorn bedömer b la om 
resultaträkningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat. Respondenterna diskuterar 
även här den egenkontroll som nämndes i stycket ovan. Men B Myrberg kommer även in 
på informationsgapet mellan VD/ styrelse och aktieägarna som Jensen och Meckling 
nämner i principal agentteorin. 
 
Argument emot revision 
 
I de främsta argumenten emot revisionen idag överensstämmer respondenternas åsikter 
till stor del. B Myrberg nämner ett huvudargument vilket är den mångfald av regler för 
småföretagaren idag. Han nämner även att kostnaden för revisionen kan vara ett 
argument emot. Både E-O Parhans och G Nilssons huvudargument emot revisionen är 
den höga kostnaden. G Nilsson anser att ju mer kunskap i ekonomi företagaren har, ju 
mer kan man spara i revisionskostnad genom att förbereda arbetet för revisorn. E-O 
Parhans tycker att revisionen är generellt för dyr för mikrobolagen.  
 
Kostnaden för revisorn som en extern oberoende part beskrivs i teoriavsnittet om 
Principal Agentteorin av Jensen och Meckling. De menar att kostnaden för en extern 
revisor är ett av alternativen för en principal att kontrollera en agent sk agentkostnader. 
Detta innebär att ägarna kontrollerar styrelse/VD. Att alla tar upp kostnaden som ett 
argument emot revision får även medhåll av Svanström som menar att det är svårt att 
kräva betalning eftersom informationen är avsedda för dem själva. Han menar vidare att 
en ensam ägare som våra respondenter är behöver inte någon som granskar den 
finansiella informationen i syfte att öka informationens tillförlitlighet. 
 

Nyttan och Kostnaden 
 
Nyttan av revisionen i respondenternas egna företag 
 
Respondenterna tyckte lite olika i vilken nytta revisionen ger dem och deras företag. B 
Myrberg ser att revisionen ger honom en tillförlitlighet på sitt bokslut som får en 
ordentlig genomgång och han kan lägga det ”gångna året till handlingarna”. Dock anser 
han att han kan byta ut revisionen som kontrollverktyg mot andra substitut. G Nilsson 
tycker lika som B Myrberg, att han får en kontroll på sitt bokslut och kan lämna ett 
”schysst” år bakom sig. E-O Parhans som anser sig ha relativt god kunskap i sin egen 
ekonomi tycker att kontrollen av sig själv är onödig.  
 
Precis som English hävdar i vår teoridel att själva granskningen av ett ägarlett företag blir 
som att revisorn talar om för aktieägarna att de som företagsledare inte har bedragit dem 
själva. Även Svanström går in på detta genom att hävda att det finns svårigheter med att 
kräva att små bolag skall betala för revision när informationen formellt sett är avsedda för 
dem själva. Vidare menar han även att granska i syfte att öka informationens 
tillförlitlighet inte ger någon nytta. Nyttan uppstår endast då ägarna ej har full insyn i 
företaget. Svanström menar även att först när det finns fler ägare, som inte ingår i 
företagsledningen, skapas ett sorts mervärde av revisionen.  
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Nyttan av revisionen mot företagens intressenter 
 
Huruvida revisionen ger någon nytta till bolagens intressenter nämligen skattemyndighet, 
banker osv, som finns nämnda i teoriavsnittet har respondenterna något skilda åsikter.  
 
B Myrberg anser att det finns en viss nytta för intressenterna med revisionen. Han menar 
dock att en revisionsberättelse inte är en absolut sanning utan den endast indikerar 
företagets ställning. Detta innebär att det kan finnas fel och brister i företaget trots att 
man har en ren revisionsberättelse. Här kan även paralleller dras till vårt teoriavsnitt där 
vi beskriver hur revisorn med en skeptisk inställning skall granska, bedöma och uttala sig 
om årsredovisning, bokföring och ekonomisk förvaltning. Den ekonomiska situation som 
redovisas utåt måste vara tillförlitlig och trovärdig eftersom den ligger till grund för 
kommande beslut som skall fattas. Det är inte alltid lätt för en revisor att ställa sin 
uppdragsgivare mot väggen och därför kan det även förekomma fel och brister trots en 
ren revisionsberättelse säger Svanström som får medhåll av vår respondent B Myrberg 
som säger att en ren revisionsberättelse kan innehålla fel och brister. Svanström menar 
vidare att det kan vara både känsligt och generande för båda parter om revisorn 
rapporterar fel och brister som överträder lagar och förhållningssätt för VD / styrelse. 
 
G Nilsson upplever nyttan vara stor i sin kontakt med intressenter, då oftast i kontakt med 
banker. E-O Parhans upplever inte att han har någon nytta av revisionsberättelsen vid 
kontakter med hans intressenter. Kreditgivarna ser till andra saker säger E-O Parhans. 
Banken som kreditgivare är en viktig del av vår intressentmodell, men E-O Parhans ser 
inte att de utnyttjar revisionen i sitt arbete. Han menar att de har egna säkerheter som de 
tar ut i form av exempelvis panträtter.  
 
I vårt teoriavsnitt tas intressentmodellen upp som förklarar de olika intressenternas nytta 
av revisionen. Det är möjligt att bankerna tar ut panträtter i enighet med vad vår 
respondent ansåg. Detta överensstämmer dock inte till fullo med vår teori eftersom den 
säger att banker och låneinstitut till viss del använder revisionen idag för att kunna 
bedöma om ett bolag kan betala tillbaka sina skulder. 
 
Nyttan i jämförelse mot kostnaden för revisionen 
 
Revisionsarvodet har en generell uppfattning att vara ganska hög bland respondenterna. 
G Nilsson tycker att det är svårt att bedöma hur kostnaden förhåller sig emot nyttan. Han 
tycker att han ibland får mycket för pengarna och ibland anser han att han har fått för lite 
för sina pengar. B Myrberg tycker inte kostnaden är särskilt hög och anser att nyttan 
balanserar väl med kostnaden. E-O Parhans anser att kostnaden överstiger den nytta 
revisionen ger honom och hans företag.  
 
I vårt teoriavsnitt beskriver Ferguson hur kostnaden för revision motiveras genom att den 
minskar informationsasymmetrin mellan företagsledare och aktieägare. Kostnaden får 
resultatpåverkande effekter genom att dessa ökar företagets kostnader, som i slutändan 
drabbar företagets ägare. I våra respondenters fall där det inte finns någon 
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informationsasymmetri, dvs informationsglapp mellan företagsledare och aktieägare, får 
därmed denna kostnad inte stöd i vår teori. Den borde få en väsentlig nytta först när våra 
respondenter gör omedvetna fel i sin bokföring och får detta rättat genom revisionen. 
 

Ren respektive oren revisionsberättelse 
 
Våra respondenter tycker alla att det är viktigt att ha en ren revisionsberättelse. B 
Myrberg anser att det är viktigt att erhålla en ren revisionsberättelse för ur en oren sådan 
kommer ofta problem. G Nilsson ser det som en bekräftelse på att han har ett ”bra 
företag”. E-O Parhans betonade i intervjun att revisionsberättelsen bör vara ren eftersom 
en oren ger dåliga marknadssignaler gentemot bolagets intressenter.  
 
För att en revisor skall kunna skriva en ren revisionsberättelse finns det i vårt teoriavsnitt 
beskrivet vad han/hon måste insamla för revisionsbevis. Dessa är exempelvis om 
resultaträkningen tillsammans med tilläggsupplysningar ger en rättvisande bild av 
företaget samt om resultat och balansräkningen stämmer med bokföringen. Det finns 
även fler krav i punktform. Kan revisorn inte inhämta något av revisionsbevisen leder 
detta till en sk oren revisionsberättelse. Men trots att revisionen är utförd av en revisor 
undantas inte styrelse och VD ansvaret. Får revisorn en misstanke om brott genom att 
exempelvis upptäcka oegentligheter i redovisningen föreligger en anmälningsskyldighet 
för revisorer som är lagstadgad sedan 1999. Anmälningsskyldigheten gör att bolagen i 
större utsträckning följer lagen. Fil Dr Bengt Larsson menar i vårt teoriavsnitt att det är 
här som den brottsförebyggande effekten är som störst.  
 

Vidare följer analys av respondenternas åsikter kring det möjliga slopandet av 
revisionsplikten. 

 
 

Slopandet av revisionen och dess effekter 
 
Ett möjligt slopande av revisionsplikten 
 
Revisionsplikten för mikrobolag bör ses över tycker B Myrberg men säger sig varken 
vara för eller emot ett slopande. G Nilsson anser att en del behöver plikten och andra inte. 
Han menar att det beror främst på vilken sorts verksamhet man bedriver E-O Parhans 
tycker att plikten bör slopas på ett personligt plan men på ett samhällsenligt tycker han 
inte det. Respondenterna verkar vara överens om att det inte går att svara generellt på 
frågan.  
 
Effekterna av en slopad revisionsplikt skulle för B Myrberg inte bli särskilt annorlunda 
jämfört med idag. Han är osäker på hur han skall agera om slopandet träder i kraft. Han 
menar dock att om han väljer bort revisionen skulle han fortfarande anlita revisorn men 
istället som ekonomisk rådgivare vid exempelvis bokslutsarbetet.  E-O Parhans som tar 
en tydligare ställning i frågan kommer att välja bort revisionen om möjligheten ges. Han 
anser sig inte få några negativa effekter på sitt bolag vid en slopad revisionsplikt. 
Anledningen till detta är kunskaper inom ekonomiområdet. Han för också samma 
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diskussion som B Myrberg att anlita revisorn till andra tjänster som ekonomisk 
rådgivning vid mer komplicerade moment. G Nilsson kommer även han välja bort 
revisionen om möjligheten ges. G Nilsson säger även han att effekterna på hans företag 
inte kommer att bli negativa, vilket beror på kunskap. Även att han kommer att använda 
revisorn som ekonomisk rådgivare vid bokslutsarbetet samt även vid viss redovisning och 
deklarationsarbetet. 
 
Ur ett samhällsperspektiv tror B Myrberg tror att redovisningen kan få effekter som 
sämre kvalité. Skulle revisionsplikten försvinna finns möjlighet att fler företagare 
kommer att ha dålig koll på sin redovisning. Medan även G Nilsson nämnde att i och med 
slopandet kan det uppstå en gråzon som kommer att främja fel och fusk i redovisningen  
 
Revisionens efterfrågan - en effekt 
 
Svanström som bryter ner principal agentteorin på mikronivå får till viss del medhåll av 
våra respondenter. Han menar att grundtanken för agentteorin faller när man kommer ner 
på mikrobolagsnivå. Anledningen till detta är att agentteorin innefattar en revision av 
agenten som är till för att säkerställa informationen till ägarna.  I ett ägarlett mikrobolag 
får därmed revisionen inte något mervärde då den är till för att säkerställa informationen 
till ägarna. Återigen som English säger, man lurar ju inte sig själv. 
 
Revisorn som rådgivare - en effekt 
 
Alla respondenter verkar överens om att de vill ha revisorn som en rådgivare. I vårt 
teoriavsnitt redogör vi för hur revisorn får ta en oberoende roll gentemot sina klienter. 
Opartiskhet är ett krav för att revisionen skall vara tillförlitlig. För att revisorn skall se att 
inget kan rubba förtroendet för opartiskhet i varje enskilt fall finns något som kallas 
analysmodellen. Den redogör vi även för i teoriavsnittet. Den görs i tre steg innan ett 
revisionsuppdrag accepteras och revisorn är skyldig att hela tiden under uppdragstiden 
pröva förutsättningarna för sin opartiskhet. Kommer slopandet av revisionsplikten att 
träda i kraft kan rådgivningen bli central för våra företagare eftersom alla vill ha revisorn 
kvar. I en rådgivningsprocess där inte revision ingår behöver inte revisorns oberoende 
prövas i analysmodellen och mikrobolagen kan därför byta ut sin revision mot 
rådgivning.  
 
Kvalitén på redovisningen - en effekt 
 
Något respondenterna nämner som en effekt av slopandet av revisionsplikten är 
kvaliteten på redovisningen. Detta är ju möjligt eftersom revisorns roll som vi nämnde i 
vårt teoriavsnitt består i att granska bl. a resultaträkningen tillsammans med 
tilläggsupplysningar, tillgångar samt skulder, att resultat- och balansräkningen stämmer 
med bokföringen samt förvaltningsberättelsen mm. Ett av grundsyftet med revisionens 
införande som nämns i teoriavsnittet, var att minska den ekonomiska brottsligheten. Här 
har respondenterna en överensstämmande åsikt att konsekvensen av slopandet kan bli att 
de berörda mikrobolagens redovisning försämras i allmänhet. Paralleller kan även dras 
till att i och med ett slopande upphör revisorns anmälningsskyldighet. Vilket gör att det 
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blir ett mer fritt spelrum för företagarna. Fil Dr Bengt Larsson menar även att när 
revisorerna underrättar om sin anmälningsskyldighet vid misstanke om brott och det 
bidrar till att företagen i större utsträckning följer lagen. 
 

 
Affärsmässig påverkan 

 
Påverkan i kontakt med kunder kommer heller inte bli särskilt annorlunda anser B 
Myrberg. Han tror dock att kontrollen på kunderna kommer att bli något noggrannare. 
Som det är idag använder han revisionsberättelsen i kontakt med kunder men säger att 
den ger endast indikationer om läget. G Nilsson tror inte heller han att effekterna kommer 
påverka kontakten med kunderna eftersom han agerar på en lokal marknad där alla 
känner alla och den personliga kontakten har ibland större betydelse än vad som står i 
papperna. E-O Parhans tror heller inte han på några större svängningar, men menar att 
han skulle bli mer noggrann i kontrollen på sin motpart. Respondenterna verkar inte lägga 
så stor vikt vid revisionsberättelsen vilket gör att ett slopande av revisionsplikten inte 
borde få någon större affärsmässig påverkan. Respondenterna menade att de skulle göra 
andra kontroller på kunder och leverantörer som berördes av slopandet, genom 
exempelvis kreditupplysningar o dyl. 
 
De förändringar som ett slopande av revisionsplikten skulle innebära anser våra 
respondenter vara obefintliga. Det är möjligt att anledningen till detta är att bolagen är 
ägarledda och saknar naturlig efterfrågan på revisionen. I vårt teoriavsnitt finns stöd för 
att mikrobolagen inte efterfrågar revision. Chow menar att ur ett ägarperspektiv i ett 
mikrobolag får revisionen ett mervärde först när det finns fler eller andra ägare som inte 
ingår i ledning/styrelse. Även efterfrågan på revision uppstår först när det finns fler ägare 
som saknar full insyn.  
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6 Slutsats 
 
 I detta avsnitt drar vi slutsatser med intentionen att svara på vårt syfte. Vi har delat in 
slutsatsavsnittet i två huvuddelar, revisionen idag samt slopandet av revisionen. Vi 
inleder slutsatsen med att bryta ut vissa åsikter som respondenterna har för att använda 
detta som underlag när vi drar våra slutsatser. Detta gör vi genomgående under hela 
slutsatsavsnittet. 
 
 
Revisionen idag 
 
Efter genomförd undersökning på hur mikrobolagen i Bollnäs kommun ställer sig till 
revisionen idag, kan vi se att de har ett stort förtroende för revisionen som 
kontrollverktyg av deras räkenskaper. Revisionen ger våra respondenter en trygghet i och 
med att de får sina räkenskaper kontrollerade. Vi tror att respondenterna upplever att det 
är skönt att sakkunniga i ämnet ger ett godkännande. Detta blir ett betyg på att de har 
skött sin verksamhet bra. Har de inte skött sin verksamhet bra riskerar de att få en oren 
revisionsberättelse vilket ingen av våra respondenter vill ha. Att vara företagare idag 
innebär att man sätter fast sig i ett stort och omfattande regelverk. Att leva upp till statens 
förväntningar innebär mycket pappersarbete som tar mycket tid vilket både G Nilsson 
och B Myrberg nämner. Vi tror att respondenterna upplever revisionen som en trygghet 
eftersom revisorn går in och kollar att de lyckats levt upp till statens regelverk och 
förväntningar.  
 
Det respondenterna tycker är till nackdel för revisionen idag är den för dem höga 
kostnaden. Respondenterna anser att det är svårt att värdera kostnaden. Ibland får de 
mycket för pengarna och ibland får de lite för pengarna säger G Nilsson. Det som vi tror 
är mikrobolagens egentliga argument mot revisionen idag är att de inte har någon fri vilja 
att välja revision eller inte. Att det finns ett måste i bilden stärker nog argumentet på den 
för dem höga kostnaden. Har revisionen varit frivillig har ju företagarna bestämt själva 
om det är värt att göra revision eller inte. 
 
Ett revisionsarvode kan värderas mot den nytta den ger våra respondenter. Nyttan slår lite 
olika beroende på omfattningen på den verksamhet de bedriver. För en av våra 
respondenter slår nyttan ganska jämt ut med kostnaden vilket gör att kostnaden inte 
upplevs vara särskilt hög. De andra två respondenterna tycker däremot att kostnaden 
överstiger nyttan vilket får till följd att de upplever revisionskostnaden vara för hög. 
Revisionsarvodet baserar sig på tidsåtgång och en av våra respondenter ser möjligheter 
att sänka arvodet genom att förbereda inför revisionen. Vi tycker att det visar på att 
företagaren är affärsmässigt medveten i sitt sätt att arbeta. Eftersom revisionen idag är 
lagstadgad kommer man inte undan själva revisionen, men man kan ju med ekonomisk 
kunskap minska tidsåtgången för revisorn. I dagens samhälle kan vi konstatera att 
revisorskåren är ganska priviligerad. Detta eftersom deras revisionstjänster är lagstadgade 
och något som varje aktiebolag måste ha i sin verksamhet. På en obalanserad marknad 
där det är brist på revisorer hamnar revisorn verkligen i slagläge och de kan utan 
svårigheter lätt trissa upp revisionsarvodet. 
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Slopandet av revisionen 
 
Det verkar som om de flesta av våra respondenter har till viss del funderat på att 
revisionen möjligtvis kommer att slopas. Men de verkar dock lite osäker i frågan om vad 
de tycker rent spontant. B Myrberg visste inte riktigt vart han skulle ställa sig och säger 
sig varken vara för eller emot. G Nilsson menade att vissa behöver den och andra inte. 
Han menade att det berodde på vilken sorts verksamhet man hade. Vi antar att han 
menade att det inte gick att dra en gräns för vilka företag som skulle ha revision utan att 
det hellre skulle väljas ut beroende på hur komplicerad verksamhet man hade. Vilket i 
praktiken skulle vara en omöjlighet som vi ser det. 
 
Både G Nilsson och E-O Parhans svarade dock att de inte ville ha revisionen kvar i 
företaget som det såg ut idag, det var endast B Myrberg som var lite osäker. Vi upplevde 
dock som att det lutade mot att B Myrberg hellre såg att revisorn var en sorts rådgivare. 
Anledningarna som de gav var av varierande slag. För E-O Parhans var kostnaden den 
största anledningen för att han inte skulle vilja använda sig av revisionen lägre. E-O 
Parhans sköter redovisning själv vilket vi antar även det är en anledning till att han anser 
att kostnaden är dyr. Detta samt hans erfarenhet av att vara egenföretagare gör honom 
säkerligen väldigt kostnadsmedveten. B Myrberg sköter inte sin redovisning själv vilket 
kan vara en anledning till att han inte ansåg kostnaden vara nämnbar. G Nilsson menade 
att han hade kunskap inom ekonomi och redovisningsområdet och anser därför att han 
inte behövde ha revisionen kvar. Även E-O Parhans anser sig ha kunskap inom ekonomi 
och redovisningsområdet och därför är dessa respondenter överens om att det talar för att 
inte längre behålla revisionen. Det verkade dock som att våra respondenter ansåg att det 
var bra att det blev en kontroll på deras bokslut om vi ser till vad de ansåg om revisionen 
idag. Men kontrollen kan inte vinna över kostnaden för den.  
 
Att kostnadsfrågan även kan skilja sig respondenterna mellan tror vi kan bero på deras 
intäkter och kostnader. Vi har inte frågat närmare om detta i deras bolag men drar 
slutsatsen att det kan spela in i anledningen till vad våra respondenter har svarat.  
 
Vi tror att de företagare vi har valt ut är oerhört erfarna och detta gör att de sköter mycket 
i företaget själva. Det kan också vara anledningen till att de känner att revisionen idag är 
onödig. De verkar förstå anledningen till varför den görs att det handlar om att säkerställa 
den ekonomiska informationen mellan aktieägare och företagsledning. De är absolut 
medveten om att de inte sitter i en sådan företagssituation. Kunskapen inom ekonomi och 
redovisningsområdet kan också vara en av anledningarna till att de inte kommer att välja 
att ha revisionen kvar. Revisionskostanden ses som onödig ur respondenternas synvinkel 
och igenom slopandet av revisionsplikten kan de spara pengar. Pengar som de kan 
använda till annat exempelvis genom en enklare kontroll av bokslutet som inte är lika 
omfattande som en vanlig revision. Eftersom vi upplever att respondenterna menar att 
den huvudsakliga efterfrågan på kontroll gäller just vid bokslutsarbetet.  
 
Respondenterna diskuterade hur de istället vill använda revisorn som en ekonomisk 
rådgivare. Detta antar vi har en större efterfrågan eftersom dessa företagare ofta agerar 
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själv både som vd samt företagsledare dvs  i ägarledda aktiebolag. Skulle slopandet av 
revisionsplikten träda i kraft borde rollen för revisorn förändras. Väljer våra respondenter 
bort revisionen antar vi att det inte längre kommer att finnas något tvång för revisorn att 
vara oberoende. Detta kommer förmodligen att gynna våra respondenter genom ökad 
beroende rådgivning av en revisor som är insatt i deras verksamhet. Vilket för företagaren 
kan underlätta vid beslutsfattande.   
 
Att det blir färre regler för företagarna tror vi även kommer att gynna företagaren. Genom 
intervjuerna har vi fått reda på att det tar mycket tid för företagarna att följa alla regler 
om de vill vara laglydiga. Detta kan dock även i sin tur öppna upp för den ekonomiska 
brottsligheten som ju var en av anledningarna till varför revision lagstadgades från 
början. Men eftersom vi anser att våra respondenter är mycket seriösa företagare varav en 
är jurist, tror vi inte att detta kommer att påverka dem. Ser vi ur ett större och vidare 
perspektiv tror vi att det definitivt finns en större risk för ekonomisk brottslighet både 
medveten och omedveten på marknaden precis som våra respondenter påpekade. 
 
Våra respondenter driver alla olika företag vilket vi trodde gjorde att de använde revisorn 
på olika sätt. Vi trodde att det skulle bidra till att man i större utsträckning tyckte olika. 
Men i vår emiriska undersökning har det visat sig att alla våra respondenter behöver 
revisorn på ett likasinnat sätt, inte alltid som granskare men som rådgivare.  
 
Den affärsmässiga påverkan av slopandet verkar inte heller bli betydande för 
respondenterna. Detta kan bero på att våra företagare inte lägger så stor vikt vid att läsa 
revisionsberättelsen vid kontakt med kunder som också framgick i intervjuerna. I vilken 
bransch de är i tror vi också påverkar hur stora förändringarna blir. För några av våra 
respondenter kommer det vara aktuellt med andra sätt att till viss del ”kolla” sina kunder,  
Detta kan exempelvis göras genom en kreditupplysning. Det framgick även i en intervju 
att man inte såg till revisionsberättelsen utan hellre satte vikten på det personliga planet. 
På den lokala marknaden vet man ofta redan vem kunden är. Alltså antar vi också att de 
svar vi har fått är beroende på var våra respondenter är geografiskt placerade. Vi antar att 
om det skulle ställas samma frågor till respondenter som är geografiskt placerade i en 
större stad exempelvis Stockholm, är möjligheten stor att en annan inställning kring den 
affärsmässiga påverkan kring en slopad revisionsplikt. Vi antar att våra respondenter har 
god lokal kännedom om kunder samt ett brett kontaktnät som de till stor del förlitar sig 
på. 
 
Det slutgiltiga antagandet som vi gör är att vi tror att revisionen idag är uppskattad av 
respondenterna. Respondenterna har stor respekt för revisionen och ser den som en 
trygghet och även till viss del som en fribiljett för att gå före i kön hos vissa intressenter.  
Revisionen upplevs dock en aning för komplicerad och omfattande. Behovet som 
revisionen skall fylla efterfrågas inte av våra respondenter. Detta gör att efterfrågan och 
utbudet inte överensstämmer med varandra. Respondenterna anser även att kontrollen är 
aning för dyr. De vill ha en enklare kontroll som inte är fullt så dyr och de är beredda att 
vända sig av andra substitut för att få kontrollen utförd. Detta leder till att om 
respondenterna får möjlighet att välja bort revisionen idag skulle stor del av dem göra 
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detta, skillnaden bör inte bli så stor. Den största förändringen skulle vara att de istället 
anlitar revisorn som en ekonomisk rådgivare.  
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Bilaga 1 
 
Förslag till frågeställningar  
 

 Vad anser ni om dagens lagstadgade revisionsplikt? 
 Vad är de främsta argumenten för revision? 
 Vad är de främsta argumenten mot revision? 
 Vad ger revisionen er  och ert företag för nytta idag? 
 Anser ni att revisionsplikten är till nytta för övriga intressenter såsom banker, 

skattemyndighet, kunder, leverantörer, anställda, ägare, kommun/stat, vd styrelse? 
 Ser ni någon/några fördelar/ nackdelar med revisionen isåfall vilken/ vilka? 
 Vad anser ni om kostnaden för revisionen? 
 Hur förhåller den sig till nyttan? 
 Hur viktigt anser ni att det är med en ren revisionsberättelse? 
 Vilka signaler upplever ni att en ren resp oren revisionsberättelse ger i kontakter 

med exempelvis banker 
 Vad anser ni om slopandet av revisionsplikten? 
 Vad tror ni att avskaffandet av revisionsplikten kan få för effekter för ert företag? 
 Kostnader? 
 Tror ni att ni kommer använda revisorn som en ekonomisk rådgivare? 
 Vad tror ni händer med kvalitén på er redovisning om kvalitetssäkringen som 

revisionen innebär väljs bort? 
 Kommer ni att fortsätta använda er av sk frivillig revision om slopandet träder i 

kraft? 
 Vad är isåfall anledningen till detta? 
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