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Förord 
 

För att kunna skriva vår uppsats har vi fått hjälp av flera olika personer. Vi 
vill här tacka alla våra respondenter för att de tagit sig tid och besvarat våra 
frågor. Tack även till vår handledare Jürgen Claussen för hans engagemang 
och synpunkter. Sist vill vi tacka de familjemedlemmar och vänner som 
korrekturläst uppsatsen och hjälpt oss att ytterligare förbättra den. Tack! 
 
 
 
Borås den 16 maj 2007 
 
 
 
 
 
 
      Lina Jonsson                 Hanna Rönnängsgård        
 
 
 
 
 

            Azra Hajradinovic 
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Abstract:  
 
A demand on auditing for all limited companies in Sweden was introduced 
in the year of 1983. The statutory audit demands that the companies’ 
administration is reviewed, therefore auditing in Sweden is more extensive 
than in other countries. Today in the European Union there are few countries 
that still have statutory audit for smaller limited companies. As it appears 
today the statutory audit for limited companies with a turnover that doesn’t 
exceed three million Swedish crowns, so called microcompanies, will 
probably be abolished. Lately auditing has been more extensive which has 
led to an increased regulation, which has led to increased expenses. The 
main reason for the abolishment of statutory auditing is therefore to reduce 
these expenses for small limited companies.    
 
The statutory audit will most likely be abolished for microcompanies and 
because of this we have chosen to examine in which other ways these 
companies can guarantee quality in there accounting. The following main 
question for this essay is: Which alternatives exists or can be found that 
could replace auditing for microcompanies which also will be accepted by 
banks? 
 
We have chosen to use a qualitative method with an abductive approach. 
Open interview questions have been used to make space for discussion, this 
have given us a deeper understanding for the chosen subject.   
 
Our empirical material consists of six interviews with different banks, audit 
firms and microcompanies. Prior to the interviews different alternatives that 
could replace auditing had been identified. These were brought up for 
discussion with each company that was interviewed. The alternatives were a 



 

new form of corporate, authorized accounting consultants, guidance by 
auditors, written certificates and different auditor’s report.    
 
We have compared and analysed the opinions that we have received from 
the interviews. The opinions were diverse. The banks were the most 
sceptical to other alternatives than auditing meanwhile microcompanies were 
more positive. Audit firms were somewhere in between.  
 
A conclusion has been drawn first and foremost with consideration to the 
banks opinions about the alternatives but also with consideration to the other 
companies’ opinions. In the conclusion we have discussed advantages and 
disadvantages of the different alternatives. On the basis of these 
considerations we have come to the conclusion that written certificates 
issued by auditors is the preferred alternative.   
 
Keywords: Audit, auditing, abolishment of statutory auditing, 
microcompanies, credit institutions, auditing alternatives 



 

Sammanfattning 
 
Krav på revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige infördes år 1983. Den 
lagstadgade revisionen har som krav att företagets förvaltning ska granskas, 
detta gör revisionen mer omfattande i Sverige än vad den är i andra länder. I 
EU är det idag få länder som har kvar revisionsplikten. Så som det ser ut 
idag kommer revisionsplikten för mikroföretag förmodligen att avskaffas i 
Sverige. Med mikroföretag menas aktiebolag med en omsättning på högst tre 
miljoner SEK. På senare tid har revisionen blivit mer omfattande vilket har 
lett till ökad reglering vilket i sin tur lett till ökade kostnader för revision.  
Anledningen till ett avskaffande är då främst för att sänka kostnaderna för 
små aktiebolag.  
 
Då revisionsplikten troligen kommer att avskaffas för mikroföretag har vi 
valt att undersöka vilka andra sätt dessa företag kan kvalitetssäkra på. 
Följande huvudfråga har formulerats: Vilka alternativ till revision för 
mikroföretag finns/kan tas fram som accepteras av banker?  
 
Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. 
Öppna intervjufrågor är något som tillämpats för att ge utrymme för 
diskussion, vilket givit oss en djupare förståelse för det valda ämnet. Vårt 
empiriska material består av sex intervjuer som genomförts med olika 
banker, revisionsbyråer och mikroföretag. Innan intervjuerna hade vi 
identifierat ett alternativ till revision i teorin, resterande alternativ har vi 
format utifrån teorin. Dessa alternativ till revision togs upp till diskussion 
med respektive respondent. Alternativen var en ny bolagsform, auktorisation 
på redovisningssidan, rådgivning, skriftliga intyg och olika 
revisionsberättelser. De åsikter och uppfattningar vi erhöll från intervjuerna 
har vi sedan jämfört och analyserat. Åsikterna var blandade. Bankerna var de 
som var mest skeptiska till andra alternativ än revision medan 
mikroföretagen var mer positiva. Revisionsbyråerna befann sig någonstans 
här emellan. Detta var ungefär så vi hade förväntat oss att respondenternas 
inställningar skulle vara redan innan intervjuerna.   
 
En slutsats har dragits först och främst med hänsyn till bankernas åsikter om 
de olika alternativen men även med hänsyn till övriga respondenters åsikter.  
I slutsatsen har även fördelar och nackdelar med alternativen diskuterats. 
Utifrån dessa punkter har vi kommit fram till ett alternativ vilket är skriftliga 
intyg utfärdade av revisorer.  
 
Nyckelord: Revision, avskaffande av revisionsplikten, mikroföretag, 
kreditgivare, alternativ till revision  



 

Förkortningslista 
 
AB  Aktiebolag 
 
ABL  Aktiebolagslagen 
 
BFL  Bokföringslagen 
 
FAR  Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
RevU  FAR: s uttalanden i revisionsfrågor 
 
RS   Revisionsstandard i Sverige 
 
SEK  Svenska kronor 
 
SRF  Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
 
SRS  Sveriges Revisorssamfund 
 
VD  Verkställande Direktör 
 
ÅRL  Årsredovisningslagen 
 
 
Begreppslista  
 
Auktoriserad revisor Det är en titel som utfärdas av 

Revisorsnämnden. Utbildning vid svenskt 
universitet eller svensk högskola ska omfatta 
minst 160 poäng och en praktisk utbildning på 
minst fem år. 

 
Bolagsstämma Det är det högsta beslutande organet i ett 

aktiebolag och utgörs av ägarna.  
 
Godkänd revisor  Det är en titel som utfärdas av 

Revisorsnämnden. Utbildning vid svenskt 
universitet eller svensk högskola ska omfatta 
minst 120 poäng och en praktisk utbildning på 
minst tre år. 

 



 

God revisionssed Innebär att en revision ska utföras enligt god 
praxis bland revisorer. Organisationen FAR har 
utarbetat rekommendationer som syftar till att 
beskriva vad som anses vara god revisionssed. 

 
Intressent Den som har intresse av att få ta del av ett 

företags ekonomiska information. 
 
Mikroföretag Aktiebolag med omsättning under tre miljoner 

SEK. 
 
Revision Innebär att redovisningen och förvaltningen av 

ett företag granskas av en eller flera revisorer 
vid räkenskapsårets slut. 

 
Revisionsberättelse Ett dokument som revisorn lämnar då en 

revision har genomförts.  
 
Revisionsplikt Ett företag som omfattas av revisionsplikten 

måste låta sig granskas av en revisor. 
 
Årsredovisning En avslutning av räkenskaperna. Innehåller en 

balansräkning, resultaträkning, noter och en 
förvaltningsberättelse 
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1. Inledning 
 
 
Detta inledande kapitel börjar med en bakgrundsbeskrivning, därefter följer 
en problemdiskussion och en formulerad forskningsfråga med två delfrågor. 
Uppsatsens syfte, avgränsning och disposition presenteras även i kapitlet. 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Den 1 januari år 1983 infördes ett krav på revision för alla aktiebolag i 
Sverige. Revisorer som var kvalificerade att genomföra denna granskning 
var auktoriserade och godkända revisorer. Sveriges lagstadgade revision är 
mer omfattande än vad den är i andra länder, eftersom det i svensk revision 
även är krav på att en revisor ska granska förvaltningen. Det finns ingen 
skillnad för stora och små aktiebolag vad gäller revisionen, utan innehållet 
är detsamma oavsett storlek. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Då Sverige är medlem i den Europeiska Unionen följer landet EG-
direktiven. De företagsformer som omfattas av revisionsplikten framgår av 
EG-rättens fjärde direktiv. Enligt den 51: a artikeln i detta direktiv är 
revision av företags årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen 
obligatorisk. EG-rätten ger dock medlemsländerna möjlighet att undanta 
revisionsplikten för mindre företag, men då krävs att aktiebolag inte 
uppfyller mer än två av följande gränsvärden: 
 

 50 anställda 
 omsättning på 7,3 miljoner euro 
 balansomslutning på 3,65 miljoner euro (Revisionsplikten lockade 

till debatt, Balans 2005) 
 
I Sverige finns det totalt 250 000 bolag, av dessa är bara 7 000 aktiebolag 
större företag enligt EU: s definition. De flesta av aktiebolagen har en 
begränsad verksamhet med få antal anställda. De allra minsta företagen 
kallas mikroföretag och är aktiebolag som har högst tre miljoner SEK i 
omsättning. I Sverige finns det cirka 200 000 mikroföretag, vilket gör 
Sverige till ett småföretagarland. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Det främsta skälet till att en diskussion om ett avskaffande av 
revisionsplikten uppkommit är för att revisionen på senare tid blivit mer 
omfattande och därmed mer kostsam. Det främsta skälet till diskussionen 
om att avskaffa revisionsplikten är att revisionen på senare tid har blivit mer 
omfattande och därmed mer kostsam. En orsak till den mer omfattande 
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revisionen är alla de redovisningsskandaler som inträffat på senare år, vilka 
har lett till ökad reglering på området. Enligt Thorell och Norberg (2005) 
har den ökade regleringen medfört att kostnaderna för revision har 
överstigit nyttan för små aktiebolag i Sverige. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Under den socialdemokratiska regeringen offentliggjordes ett direktiv för en 
utredning vad gäller den lagstadgade revisionen. Utredaren skulle bland 
annat analysera behovet av revision för små aktiebolag med fokus på 
konsekvenser som kan uppstå vid ett avskaffande av revisionsplikten för 
små aktiebolag. (Kommittédirektiv Dir. 2006:96) Den nuvarande regeringen 
har utfärdat ett tilläggsdirektiv där statsminister Reinfeldt fastställt att 
utredaren även ska föreslå de ändringar som är nödvändiga vid ett 
avskaffande av  revisionsplikten. Justitierådets Bo Svensson leder denna 
utredning. Ett resultat ska presenteras i ett delbetänkande senast i mars år 
2008 och om Riksdagen godkänner ändringarna kan ett avskaffande 
genomföras tidigast år 2009. (Små aktiebolag slipper anlita revisorer 2009, 
Privata Affärer 2007)  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
I boken Uppdrag revision beskriver Johansson (Red. Johansson, Häckner & 
Wallerstedt 2005) sitt samtal med Martin Johansson, dåvarande VD för 
Sveriges Revisorsamfund, SRS. Revisionsplikten i små aktiebolag anser 
Martin Johansson bör finnas kvar. Tidigare har han ansett att det funnits 
flera argument både för och emot ett avskaffande av revisionsplikten. Efter 
att ha studerat effekterna av revisionsplikten har han dock kommit fram till 
att varken de små bolagen, ägarna eller intressenterna har något att vinna på 
ett eventuellt avskaffande. Martin Johansson menar vidare att om 
revisionsplikten skulle avskaffas måste andra vägar hittas för att 
kvalitetssäkra redovisningsinformationen från de små bolagen. (Red. 
Johansson, Häckner & Wallerstedt 2005) 
 
Föreningen Svenskt Näringsliv anser att revisionsplikten bör avskaffas för 
små aktiebolag. (http://www.svensktnaringsliv.se) Svenskt Näringsliv har i 
och med detta givit Per Thorell och Claes Norberg i uppdrag att undersöka 
varför Sverige avviker från omvärlden vad gäller revisionsplikten för små 
aktiebolag. Undersökningen resulterade i rapporten Revisionsplikt i små 
aktiebolag. Thorell och Norberg (2005) skriver i rapporten om tänkbara 
konsekvenser som kan uppstå om revisionsplikten skulle avskaffas och den 
istället blir frivillig. De fördelar som tas upp är: 
 

 Kostnaderna minskar för företagen då revisionen blir valfri, dessa 
kan då välja att avstå från revision om den inte är motiverad. 
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 En slopad revisionsplikt leder även till att mer ändamålsenliga 
redovisningstjänster kommer att utvecklas. (Thorell & Norberg 
2005) 

 
De nackdelar som tas upp är: 
 

 Slopad revisionsplikt påverkar i första hand samhället då det blir 
svårare med skattekontroller och ekobrottsbekämpning. 

 Att få lån eller krediter beviljade hos banker kan även bli svårare 
för företagen. (Thorell & Norberg 2005) 

 
Thorell och Norberg (2005) kom i rapporten bland annat fram till att ett 
företags ägare och dess bolagsledning inte har någon nytta av revision. De 
har i och med detta identifierat ett problem, problem i den mening att 
revisionsplikten anses vara överflödig. Vidare hävdas att nyttan bland annat 
finns hos banker och kreditgivare. För att bevilja lån och krediter ställer 
bankerna ofta krav på revision av företaget i fråga. Här identifierar de 
ytterligare ett problem, då banker ställer krav på revision har små företag 
ingen möjlighet att beviljas lån när revisionsplikten är avskaffad. (Thorell & 
Norberg 2005) 
 
Utifrån ovanstående diskussion reflekterar vi nedan över vad sagts. 
Problemområdet ger upphov till många intressanta frågor som skulle 
behöva besvaras då det är många parter som skulle påverkas av ett 
avskaffande av revisionsplikten. 
 
Om en förändring sker och revisionsplikt för mikroföretag avskaffas tror vi 
att det finns en tänkbarhet att företag i dagens läge inte kommer att välja 
bort revision, trots den höga kostnaden. I valet mellan allt eller inget väljer 
bolag förmodligen allt, det vill säga fullständig revision. Om ett alternativ 
till revision fanns, skulle då mikroföretagen välja detta?  
 
Kommer banker att kräva någon form av kvalitetssäkring för att bevilja 
mikroföretag krediter? Detta är något vi tror, men hur skulle denna 
kvalitetssäkring ske? 
 
1.3 Problemformulering 
 
Trots att ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag ännu inte är 
fastställt anser vi att det valda ämnet för uppsatsen är relevant. Vi har 
formulerat en huvudfråga samt två delfrågor. Delfrågorna formulerar vi för 
att få fram olika synpunkter från olika berörda parter. Därav följande 
problemformulering. 
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Formulerad huvudfråga: 
 

 Vilka alternativ till revision för mikroföretag finns/kan tas fram som 
accepteras av banker?  

  
Formulerade delfrågor: 

 
 Hur ser mikroföretag på de alternativ som accepterats av banker? 
 Hur ser revisionsbyråer på de alternativ som accepterats av banker? 

 
1.4 Syfte 
 
Uppsatsens syfte är att ta fram alternativ till revision för mikroföretag. De 
alternativ som eftersöks ska vara en enklare variant av fullständig revision 
som inte ändrar bankernas förtroende för mikroföretag.   
 
1.5 Avgränsning 
 
Vi kommer i uppsatsen att utgå enbart utifrån mikroföretag. Denna 
avgränsning görs då vi har fått indikationer om att det i första hand är dessa 
företag som kommer att beröras av ett avskaffande av revisionsplikten.  
 
Geografiskt ska vi avgränsa oss till Borås, detta för att vi ska kunna besöka 
företagen och på så sätt skapa en mer personlig kontakt.  
 
Enligt Artsberg (2003) har bland annat två huvudsakliga 
konsolideringsfilosofier utvecklats, dessa är ägarteorin och enhetsteorin. De 
juridiska ägarna sätts i centrum inom ägarteorin. Här ses att ett företags 
redovisade tillgångar och skulder i själva verket är företagsägarnas. Enligt 
denna teori är det ägare som är skyldiga leverantörer och inte lagret. Till 
skillnad från ägarteorin ser enhetsteorin att det är företaget och inte ägarna 
som har tillgångar och skulder. (Artsberg 2003)  
 
Vi ser på mikroföretag utifrån ägarteorin. Mikroföretag har oftast en ägare, 
detta gör att vi kopplar företaget mer till ägaren än vad vi hade gjort om 
företaget hade haft fler ägare. Trots att aktiebolag är en juridisk person ser vi 
den ensamme ägaren och mikroföretaget som en enda person. Det är ägaren 
som har tillgångar och skulder.  
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1.6 Uppsatsens disposition 
 
Kapitel 2 Metoddiskussion - I detta kapitel beskrivs vilka metodval som 
har gjorts. Här beskrivs den vetenskapliga undersökningsmetoden, vilken 
ansats som valts, vilket förhållningssätt som vi har, även giltighetsanspråken 
beskrivs samt källkritik. 

 
Kapitel 3 Teoretisk referensram - Detta kapitel innehåller en allmän 
beskrivning av revision och revisionsprocessen. Kapitlet beskriver även hur 
revisionsplikten ser ut i vissa utvalda länder samt en genomgång av bland 
annat kreditprövningsprocessen, förslaget om en ny bolagsform, 
auktoriserade redovisningskonsulter och revisorsintyg. 

 
Kapitel 4 Empiri - Detta kapitel innehåller en sammanställning av 
respondenternas intervjuer. Kapitlet är indelat i olika avsnitt där varje 
respondents intervju har beskrivits separat. 

 
Kapitel 5 Analys - Detta kapitel innehåller en redogörelse för de olika 
alternativen. Vi har här gjort en jämförelse mellan den teoretiska 
referensramen och det empiriska materialet.  
 
Kapitel 6 Slutdiskussion - Detta kapitel innehåller en genomgång av 
fördelar och nackdelar med de framtagna alternativen till revision. Här 
presenteras även en slutsats samt förslag till vidare forskning.  
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2. Metoddiskussion 
 
 
Detta kapitel inleds med en generell beskrivning om varför metoder används. 
Vidare beskrivs olika vetenskapliga undersökningsmetoder, ansatser, 
förhållningssätt och giltighetsanspråk. Efter varje avsnitt lämnas en 
redogörelse av vårt val. Kapitlet innehåller även ett avsnitt om källkritik.  
 
 
2.1 Inledning 
 
För att kunna göra ett seriöst forskningsarbete behöver forskare använda sig 
av en metod. Metoden hjälper till att ta fram svar på problemställningar. 
Utifrån de problemställningar som formulerats för undersökningen väljs den 
metod som passar bäst i förhållande till syftet. (Holme & Solvang 1997)  
 
2.2 Vetenskapliga undersökningsmetoder 
 
Inom samhällsvetenskapen finns det två skilda metoder, kvalitativ och 
kvantitativ metod. (Andersen 1998)   
 
2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Det som karaktäriserar kvalitativa metoder är att det skapas en djupare 
förståelse av det problem som studeras. Statistik och matematik är något 
som enbart används i liten utsträckning och kunskapssyftet är primärt 
förstående och inte förklarande. (Andersen 1998)   
 
Holme och Solvang (1997) menar att några utmärkande drag för kvalitativ 
metod är användningen av riklig information om få undersökningsenheter, 
det vill säga en djupdykning som innebär att forskaren lär sig mycket om 
lite. I metoden används osystematiska och ostrukturerade observationer, till 
exempel vid kvalitativa intervjuer tillämpas inte standardiserade 
frågeformulär, det finns alltså inte några fasta frågor eller svarsalternativ. 
Insamlingen av informationen sker under villkor som ligger nära den 
verklighet forskaren vill undersöka. (Holme & Solvang 1997) 
 
Vid användning av en kvantitativ metod tillämpas ofta statistik och 
matematik, metoden påminner på så sätt mycket om naturvetenskapens 
metoder. Det finns redan från början klara riktlinjer för hur undersökningen 
ska genomföras och det primära kunskapssyftet med metoden är att 
orsaksförklara de fenomen som är föremål för undersökningen. (Andersen 
1998) 
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Utmärkande drag för den kvantitativa metoden är att forskare använder lite 
information om många undersökningsenheter, de går alltså på bredden 
vilket innebär att de lär sig lite om mycket. Metoden innebär systematiska 
och strukturerade observationer, där det till exempel görs 
enkätundersökningar med fasta svarsalternativ. (Holme & Solvang 1997)  
 
2.2.2 Vår undersökningsmetod 
 
Vi valde att tillämpa en kvalitativ metod i uppsatsen för att vi ville kunna gå 
in mer på djupet och göra kvalitativa intervjuer. Några standardiserade 
frågeformulär ansågs inte vara till någon nytta för uppsatsen, då 
intervjuerna skulle ge utrymme för diskussion. Målet var att få en djupare 
förståelse för att bättre kunna uppnå syftet. Få undersökningsenheter valdes 
för att på så sätt erhålla mycket information om de valda enheterna, vilket vi 
ansåg skulle vara till nytta för uppsatsen.  
 
2.3 Vetenskapliga ansatser 
 
2.3.1 Deduktion, induktion och abduktion 
 
Deduktiv- och induktiv metod är två angreppssätt som är tillämpliga vid 
studier om något. Den deduktiva metoden är bevisandets väg och den 
induktiva metoden är upptäcktens väg. (Holme & Solvang 1997) 
 
Den mest formaliserade och därmed den enklaste att förklara är den 
deduktiva metoden. (Home & Solvang 1997) Metoden hör vanligen 
samman med en objektiv verklighetsuppfattning. Här ställs hypoteser upp 
utifrån teorier och testas ofta med systematiska observationer. Forskare går 
från teori till empiri.1 Det vanligaste sättet att ta fram teorier på är det som 
kallas hypotetiskt–deduktiv teoribildning. Det innebär att nya hypoteser 
härleds utifrån påståenden som prövas med hjälp av empiriska 
undersökningar. (Home & Solvang 1997) 
 
Syftet med den induktiva metoden är att bygga upp ny teori eller att 
utveckla befintlig teori. Ansatsen innebär att när forskare närmar sig den 
empiriska verkligheten styrs de av den kunskap och förståelse som 
utvecklas efter hand. Forskare går från en empirisk verklighet till 
teoriutveckling. Ett användande av induktiv metod är vanligt vid så kallade 
explorativa undersökningar och fallstudier, som bas används här exempelvis 
relativt få personers upplysningar om deras inställning. (Andersen 1998)  

                                                 
1 Arne Söderbom, Universitetslektor vid Högskolan i Borås 2006-09-20 
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Danermark et al (1997) menar att då en forskare har en induktiv ansats 
anses den generella slutsatsen som en generalisering av egenskaper som 
redan är givna i enskilda observerade fakta. En deduktiv ansats innebär att 
forskarens slutledning är analytisk och inte säger något nytt om 
verkligheten. Till skillnad från dessa ansatser innebär den abduktiva 
ansatsen att forskaren upptäcker, eller drar slutsatser om, sammanhang och 
strukturer som inte är givna i enskilda empiriska fakta. Abduktion är 
därmed en slutledning eller tankeoperation som utifrån en uppsättning av 
generella idéer, ett sammanhang eller mönster tolkar en enskild företeelse 
eller händelse. Danermark et.al (1997) En forskare med en hermeneutisk 
kunskapssyn och en abduktiv ansats startar i teori och går till empiri för att 
sedan gå tillbaka till teori.2 
 
2.3.2 Vår vetenskapliga ansats 
 
Vi valde att utgå ifrån en abduktiv ansats. Då vi har en hermeneutisk 
kunskapssyn har vår studie tagit sin början i teorin och gått via empirin och 
sedan åter till teorin. Utifrån teorin har vi funnit samt format alternativ till 
revision. Dessa alternativ har diskuterats med samtliga respondenter och 
intervjuerna har sedan tolkats. Vi har dragit slutsatserna om sammanhang 
som inte var angivna i empirin.  
 
2.4 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Inom vetenskapen talas det om olika förhållningssätt, där positivismen och 
hermeneutiken är de mest centrala. (Patel & Davidsson 2003)  
 
2.4.1 Positivism och hermeneutik 
 
Patel och Davidsson (2003) menar att positivismen har sina rötter i en 
empirisk/naturvetenskaplig tradition. En positivist formulerar hypoteser och 
teorier i form av matematiska formler. Forskningen bedrivs enligt den 
hypotetiskt-deduktiva modellen, vilket innebär en deduktiv härledning av 
hypoteser utifrån teorin. Hypoteserna prövas sedan empiriskt med 
vetenskapliga metoder. Positivism har ofta fått svara för kvantitativa, 
statistiska hårddata metoder för analys, naturvetenskapliga 
förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. (Patel & 
Davidsson 2003) 
 

                                                 
2 Arne Söderbom, Universitetslektor vid Högskolan i Borås 2006-09-20 
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Motsatsen till positivismen är hermeneutiken. Hermeneutik kan sägas 
betyda tolkningslära och är idag en vetenskaplig riktning där forskare 
studerar, tolkar och försöker förstå den mänskliga existensen. Synsättet 
tillämpas främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskaperna. Till 
skillnad från positivismen har hermeneutiken fått stå för kvalitativa 
förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv 
och engagerad. (Patel & Davidsson 2003)  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) närmar sig forskare med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt forskningsobjektet genom att utgå ifrån sin 
egen förförståelse. Förförståelsen kan vara en tillgång för forskaren och är 
de tankar, intryck, känslor och den kunskap som denna har. Forskare 
försöker se helheten i forskningsproblemet till skillnad från positivismen 
där objektet studeras bit för bit. (Patel & Davidsson 2003)  
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) skriver att den hermeneutiska 
spiralen är en känd tolkningsmetod och förklarar att följande händer under 
ett varv i spiralen. Forskarens förförståelse är utgångspunkten för det som 
ska undersökas då denne ofta redan innan undersökningen har en del 
kunskap inom området. Problem, frågor, idéer, hypoteser med mera 
formulerar forskaren med hjälp av förförståelsen. När dessa är formulerade 
är nästa steg att inleda en dialog med undersökningsmaterialet vilken är en 
tvåvägsprocess. Denna dialog kan föras med fysiska personer såväl som 
med böcker, bilder, anteckningar, observationer av beteende med mera. 
Därefter tolkar forskaren dialogen och får på så sätt en ökad förståelse som 
leder till nya frågor. Frågorna leder till en ny dialog, ny tolkning och ny 
förståelse, det vill säga ännu ett varv i spiralen. (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson 1991) 
 
2.4.2 Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
 
Vi har ett hermeneutiskt synsätt. Tolkning är något som är centralt inom 
hermeneutiken och något som även har varit väsentligt i arbetet med 
uppsatsen. Vi har under vår studie tagit hjälp av den hermeneutiska spiralen. 
Utifrån vår förförståelse har diverse frågor formats. Vår dialog, med både 
fysiska personer och litteratur, har tolkats vilket har lett till en ökad 
förståelse för problemområdet. Genom att ha fått ny förståelse har 
ytterligare frågor uppkommit. Vi har återigen behövt föra dialog med våra 
respondenter men även med litteraturen, vilket innebar ett nytt varv i 
spiralen.  
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2.5 Giltighetsanspråk 
 
Syftet med all forskning är enligt Merriam (1994) att producera giltiga och 
hållbara resultat och detta på ett etiskt acceptabelt sätt. Wiedersheim-Paul 
och Eriksson (1991) menar att validitet och reliabilitet är två viktiga 
begrepp som forskare bör ta hänsyn till. 
 
2.5.1 Validitet och reliabilitet 
 
Wiedersheim-Paul och Eriksson (1991) definierar begreppet validitet som 
ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses. Enligt Merriam (1994) 
delas validitet upp i inre och yttre validitet. Med inre validitet mäter 
forskaren i vilken mån dennes resultat stämmer överens med verkligheten, 
att resultaten verkligen fångar det som finns. Det är även viktigt att 
forskaren verkligen mäter det som han eller hon tror sig mäta. Vidare menar 
Merriam (1994) att yttre validitet innebär hur generaliserbara resultaten från 
en vetenskaplig undersökning är, med andra ord är resultaten även 
tillämpliga i andra situationer? 
 
Som tidigare nämnts menar Merriam (1994) att forskningen ska producera 
hållbara resultat vilket har med reliabilitet att göra. Reliabiliteten visar i 
vilken utsträckning forskarens resultat kan upprepas. Om undersökningen 
upprepas ger den då samma resultat? Inom samhällsforskningen är det svårt 
att bedöma studiers reliabilitet då människans beteende är föränderligt. 
(Merriam 1994) 
 
I en kvantitativ undersökning är det av stor vikt att den information som har 
samlats in är representativ, det vill säga att validiteten och reliabilitet är 
hög. Detta är inte av lika stor betydelse i kvalitativa undersökningar då det 
går ut på att få en bättre förståelse av specifika faktorer. (Holme och 
Solvang 1997)  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det i de kvalitativa 
undersökningarna en större närhet till det eller den som studeras, vilket gör 
det lättare att få giltig information jämfört med kvantitativa undersökningar. 
Men det är ändå inte helt problemfritt. Ibland kan forskare uppleva en 
situation på ett sätt som inte alltid är helt rätt och de förstår helt enkelt inte 
enheternas motiv. Något som kan utgöra ett problem är den närhet som 
växer fram mellan forskare och forskningsenheten, denna närhet kan 
nämligen generera bestämda förväntningar. Det som händer är att 
forskningsenheterna kan agera på ett sådant sätt som de tror att forskaren 
vill att de ska bete sig, på ett sätt som de kanske inte hade gjort annars. 
(Holme och Solvang 1997) 
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2.5.2 Uppsatsens validitet och reliabilitet  
 
Vi får anse att uppsatsens inre validitet är hög. Vid intervjuerna hade vi 
vissa givna huvudfrågor för att på så sätt hålla diskussionen inom ramen för 
syftet. För att vi skulle få bra material av intervjuerna förbereddes 
respondenterna några dagar tidigare med de grundläggande frågorna som 
skulle ställas. Till följd av detta kunde respondenterna lämna grundliga svar 
på frågorna. Vid den avtalade tiden begränsades dock inte tiden enbart till 
de skickade frågorna utan det förekom även spontana frågor. Vi har även 
haft kontakt via mail med respondenterna då det under arbetets gång 
uppkommit ytterligare frågor. För att förhindra missuppfattningar har varje 
respondent fått ta del av vår sammanställning av intervjun med denne och 
fått ge kommentarer om eventuella brister. 
 
Då vi valt en kvalitativ metod är det svårt att erhålla en hög reliabilitet. 
Uppsatsens slutsats dras utifrån respondenternas åsikter, vi är medvetna om 
att människors åsikter både skiljer sig åt och är föränderliga. Med tanke på 
detta är vår studie svår att upprepa. 
 
2.6 Urval  
 
En av de första frågorna som uppkommer innan en undersökning påbörjas 
är: Ska alla enheter undersökas eller enbart ett antal av dem? Om valet blir 
att endast några enheter ska studeras måste de som utses vara representativa 
inom området. (Andersen 1998) Olika urvalstekniker som ger ett stickprov 
används ofta vid stora undersökningar, det är viktigt att detta är så 
representativt som möjligt för populationen i sin helhet. Utifrån urvalet kan 
därefter olika generaliseringar verkställas. Hur ett urval görs skiljer sig ofta 
åt mellan små och stora undersökningar. Vid mindre undersökningar 
försöker forskaren så gott som det går att välja de mest lämpliga enheter, det 
innebär att urvalet blir mer tillfälligt snarare än slumpmässigt som vid större 
undersökningar. Det är acceptabelt under förutsättning att forskaren ger en 
redogörelse för hur denne gått till väga då urvalet gjorts samt att en 
medvetenhet finns om vilka begränsningar som detta medför. (Bell 1995) 
 
I vår uppsats genomförs en mindre undersökning och vi har försökt att hitta 
de företag som verkar vara de mest lämpliga för undersökningen. I uppsatsen 
har sex intervjuer genomförts. Vi har valt att besöka två banker i Borås, SEB 
och Handelsbanken, för intervjuer. Det är två stora banker som 
tillhandahåller de tjänster som mikroföretag efterfrågar vilket är relevant. Vi 
har även valt att besöka två revisionsbyråer, KPMG och Ernest & Young. De 
båda är två stora revisionsbyråer med många klienter, stora som små. Till 
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sist har två aktiebolag intervjuats, Skivspegeln AB och 5 EX Borås AB, 
vilka båda är mikroföretag. Urvalet i uppsatsen är relativt litet men vi är 
dock medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi gjort ett 
annat val av respondenter.  
 
2.7 Intervjuer 
 
Enligt Hartman (2004) är intervjuer en vanlig metod för att samla in 
kvalitativ information. Genomförandet av intervjuer skiljer sig åt mellan 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Vanligtvis har kvantitativa 
intervjuer en hög grad av standardisering och strukturering. Har en intervju 
en hög grad av standardisering innebär det att frågorna och dess 
ordningsföljd är förutbestämt och intervjun genomförs på samma sätt med 
samtliga respondenter. Har en intervju en hög grad av strukturering innebär 
det att intervjun har givna svarsalternativ. Halvstrukturerade intervjuer kan 
genomföras och innebär att intervjun har en hög grad av standardisering men 
lägre grad av strukturering. Här har respondenten möjlighet att formulera sig 
fritt men frågorna ställs i en viss bestämd ordning. I kvalitativa 
undersökningar används ostrukturerade och ej standardiserade intervjuer 
menar Hartman (2004). 
 
 2.7.1 Vårt val av intervju 
 
Trots ett val av kvalitativ metod har vi valt att genomföra intervjuer som är 
snarlika halvstrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna formulerades i förväg 
och var öppna. Däremot var inte ordningsföljden bestämd utan frågorna 
ställdes beroende på hur samtalet med respondenten utvecklades. Våra 
genomförda intervjuer hade därmed en låg grad av strukturering med en 
något högre grad av standardisering.  
 
2.8 Källkritik 
 
Källor kan förekomma i skrift såväl som muntligt. De delas upp i primära 
och sekundära källor. (Bell 1995) Våra primärkällor utgörs av de intervjuer 
som genomförts och våra sekundärkällor består av böcker och artiklar. Vi 
anser att det är viktigt att källorna är tillförlitliga och detta är något som har 
beaktats. Materialet som erhållits genom intervjuerna med respondenterna 
får anses vara tillförlitliga, detta med tanke på deras långa arbetserfarenhet 
inom det valda yrket samt deras höga positioner i företagen. Vad gäller 
sekundärkällorna får även de anses vara tillförlitliga. Vi har utgått mycket 
ifrån Balans, det är en tidskrift som innehåller fackkunskap om ämnet 
redovisning och revision. Det är FAR som ger ut Balans vilket ger tidskriften 
en trovärdighet. 
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Vid källanalysen är det nödvändigt att gå igenom ett antal frågor om 
författarna eller upphovsmännen till källorna. Dessa kan bland annat röra sig 
om författarnas bakgrunder och kunskaper inom området. (Bell 1995) 
Många av författarna till artiklarna vi valt att använda oss av är revisorer, 
dessa anses ha god kunskap inom det valda området revision dock måste det 
beaktas att revisorer kan ha en något subjektiv inställning vilket vi är gjort. 
Vi är även medvetna om att Svenskt Näringsliv, som givit Thorell och 
Norberg i uppdrag att genomföra en undersökning om revisionsplikten i små 
aktiebolag, arbetar för ett avskaffande av revisionsplikten. Detta är något 
som vi tagit hänsyn till då rapporten har använts som källa i uppsatsen. 
Andra källor som har använts under uppsatsens gång är böcker utgivna av 
FAR och även Sveriges Rikes Lag vilka får anses vara trovärdiga. Vi har 
använt oss av en relativt gammal källa vad gäller avsnittet om USA i den 
teoretiska referensramen. Vi anser att ett användande av äldre källor bör 
undvikas. I detta fall görs dock ett undantag då vi anser att det framtagna 
materialet om USA är användbart oavsett årtal.   
 
2.9 Sammanfattning metodkapitel 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få en djupare 
förståelse och på så sätt uppnå syftet med uppsatsen.  Intervjuerna som 
genomförts har haft en låg grad av strukturering med en något högre grad av 
standardisering. Intervjuerna har varit öppna för diskussion och har inte 
utförts med fasta svarsalternativ. Vi har valt att utgå från en abduktiv ansats 
och dragit slutsatsen om sammanhand som inte var angivna i empirin. 
Uppsatsens slutsatser har då dragits om sammanhang som inte varit angivna 
i empirin. Det vetenskapliga förhållningssätt som vi har är hermeneutiskt där 
tolkning är centralt. Den hermeneutiska spiralen har använts under studiens 
gång. 
 
Ett urval på sex olika företag har gjorts, två banker, två revisionsbyråer och 
två mikroföretag. Sättet intervjuerna har genomförts på har valts för att 
uppsatsens inre validitet ska vara hög. Innan intervjuerna förbereddes 
respondenterna med våra huvudfrågor dock förekom även spontana frågor 
vid intervjuerna. När sammanställningarna av intervjuerna var gjorda fick 
respektive respondent ta del av sin utskrivna intervju, detta för att 
säkerhetsställa att inga missuppfattningar förekom.   
 
De källor som förekommer i uppsatsen får anses vara tillförlitliga. Vi har 
utgått mycket från FAR: s tidskrift Balans men även från FAR: s 
samlingsvolym. FAR är en välkänd organisation, där bland annat landets 
revisorer är medlemmar, vilket gör deras utgåvor trovärdiga.  
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3. Teoretisk referensram 
 
 
Det här kapitlet börjar med en allmän beskrivning av revision Därefter 
följer en beskrivning av revision i EU-länder och USA. Kapitlet innehåller 
även bland annat avsnitt om den svenska bankmarknaden, 
kreditprövningsprocessen, auktoriserade redovisningskonsulter och 
revisorsintyg. 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 3.1 Illustration av teoretisk referensram 
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3.1 Revision 
 
Det finns en mängd former av revision exempelvis extern och intern 
revision, statlig och kommunal revision och miljörevision. Revision innebär 
att en godkänd eller auktoriserad revisor granskar ett företag, för att sedan 
kunna lämna uttalanden om redovisning och förvaltning. (FAR Förlag 2001) 
 
Ägarna i ett aktiebolag ansvarar endast med det egna insatta kapitalet, deras 
ansvar är därmed begränsat. Företags intressenter måste kunna lita på den 
information som företaget lämnar samt kunna lita på bolagets förvaltning. 
Det finns därför krav på lagstadgad revision för dessa företag. Tack vare 
revision blir företags finansiella information trovärdig. Vid avsaknad av 
revisorer skulle de olika intressenterna - ägare, kreditgivare, leverantörer, 
kunder, företagsledning, anställda och stat och kommun - ha svårt att våga 
lita på ett företag. Intressenterna får då med egna medel försäkra sig om det 
går att lita på företaget i fråga. (FAR Förlag 2001) 
 
Revisorer ska granska ett företags årsredovisning samt styrelsens och VD: s 
förvaltning med målet att uttala sig om dem i en revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen och årsredovisningen kan användas som 
beslutsunderlag för företags intressenter. (FAR Förlag 2001) 
 
3.1.1 Relevanta lagrum gällande revision  
 
Varje aktiebolag ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning som sedan 
ska offentliggöras. Detta står i 6 kap 1 § Bokföringslagen, BFL, 
(1999:1078). Revisionslagen (1999:1079) ska tillämpas på de företag som 
enligt BFL ska avsluta bokföringen i en årsredovisning, dock inte företag 
vars revision regleras i någon annan lag.  
 
Aktiebolagslagen, ABL, är en lag som bland annat reglerar revision. I 9 kap 
1 § ABL (2005:551) kan läsas att ett aktiebolag minst ska ha en revisor. 
Vidare står det i 3 § samma kapitel om revisorns uppgifter. Revisorn ska 
granska: 
 

 bolagets årsredovisning och bokföring, 
 styrelsens och VD: s förvaltning samt 
 koncernredovisningen och koncernföretagens inbördes förhållanden, 

om bolaget är moderbolag. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 
 
Det framgår även av lagen att granskningen ska vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver. (FAR: s samlingsvolym del 2, 
2006) 
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RS är en standard som revisorer bör följa för att uppnå god revisionssed. 
Standarden behandlar bland annat mål och generella principer för en 
revision, planering, riskbedömning och intern kontroll samt 
revisionsberättelsens utformning i aktiebolag. Föreningen Auktoriserade 
Revisorer, FAR, har ett uttalande, RevU 1005 De särskilda övervägandena 
vid revisionen av små företag, som kan vara till hjälp vid revision av små 
företag. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 
 
3.1.2 Revisionsprocessen 
 
Revisionsprocessen består i stora drag av tre moment:  
 

 Planering 
 Granskning 
 Rapportering 

 
En god revision grundar sig på en noga utförd planering. En viktig del av 
planeringen är en analys av företaget. Revisorers arbete består till stor del av 
insamling, analysering och bedömning av en mängd information. Detta är 
centralt för att kunna lära känna och skapa en förståelse för verksamheten.  I 
planeringen är begreppen väsentlighet och risk av stor betydelse då dessa 
avgör inriktning och omfattning av arbetet med revisionen. (FAR Förlag 
2001) 
 
För att lokalisera de områden där risker för väsentliga fel är störst är det 
nödvändigt att revisorn är insatt i företagets verksamhet och de risker som 
kan föranleda väsentliga fel i årsredovisningen, samt förstå 
företagsledningens interna kontroll. (FAR Förlag 2001) 
 
FAR: s definition av väsentlighet: 
 

”Fel i årsredovisningen kan betecknas som väsentliga om de är av 
sådan omfattning eller art att de, om de varit kända för en 
omdömesgill intressent/bedömare, hade påverkat dennes 
ställningstagande” (FAR Förlag 2001, s16) 

 
När en analys av företaget är fastställd och bedömning av risker är gjord 
upprättas en granskningsplan. Denna är en instruktion för vad som ska göras, 
en sådan plan kan exempelvis innehålla vilka problemområden som 
granskningen ska fokusera på, vilka granskningsmetoder som ska tillämpas 
och även hur uppdraget ska bemannas. (FAR Förlag 2001) 
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Granskningens genomförande i företag varierar beroende på hur bra den 
interna kontrollen är och hur stor risken är för att räkenskaperna och 
förvaltningen innehåller väsentliga fel. Det finns två olika 
granskningsmetoder: 
 

 Granskning av intern kontroll  
 Substansgranskning (FAR Förlag 2001) 

 
En granskning av den interna kontrollen i ett företag innebär att revisorn 
verifierar att de interna kontrollerna utförs på ett korrekt sätt. Det finns olika 
tillvägagångssätt för granskningen: direkta observationer av utförandet av 
kontroller, samtal med personal, genomgång av dokumentation eller test av 
kontrollmoment. (FAR Förlag 2001) 
 
Substansgranskning delas in i två olika typer: detaljgranskning av 
transaktioner och saldon samt analytisk granskning. Analytisk granskning 
innebär analys av väsentliga nyckeltal och trender, men det är även av 
betydelse att avvikelser och fluktuationer följs upp. (FAR: s samlingsvolym 
del 2, 2006) Analytisk granskning genomförs även när ett slutligt 
ställningstagande ska tas vad gäller årsredovisningen. Bokslutet bedöms i sin 
helhet för att säkerhetsställa att det överensstämmer med bolagets 
verksamhet. (FAR Förlag 2001) 
 
En del av granskningen sker löpande under året. Detta för att felaktigheter 
ska upptäckas innan räkenskapsårets slut, det finns då möjlighet för justering 
av granskningsplanen. (FAR Förlag 2001) 
 
Även rapportering är en central del i revisionsprocessen. Både muntliga och 
skriftliga rapporter avlämnas av revisorn till nyckelpersoner i företaget, det 
sker löpande under året såväl som efter bokslut. Innehållet i rapporter kan 
variera men ofta består de av iakttagelser och kritiska synpunkter. Revisorn 
ska snarast möjligt rapportera om felaktigheter vilket gör det möjligt för 
företaget att åtgärda dessa fel. Revisionsberättelsen är en offentlig rapport 
där revisorn bland annat uttalar sig om huruvida årsredovisningen har 
upprättats enligt ÅRL. Förutom detta tillstyrker eller avstyrker revisorn: 
 

 att resultaträkningen och balansräkningen fastställts 
 att vinsten disponeras eller förlusten behandlas enligt styrelsens 

förslag i förvaltningsberättelsen 
 att styrelseledamöterna och VD beviljas ansvarsfrihet (FAR Förlag 

2001) 
 
Det är inte tillåtet för företag att publicera årsredovisningen såvida inte 
revisionsberättelsen publiceras vid samma tillfälle. (FAR Förlag 2001) 
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3.1.3 Revisionsberättelse  
 
Revisionsberättelsen ska innehålla vissa grundläggande delar, dessa är 
rubrik, mottagare, organisationsnummer, inledning, beskrivning av vad 
revision är, uttalanden – anmärkningar och upplysningar, datum, ort och 
slutligen revisorns underskrift. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 
 
Rubriken ska lyda ”Revisionsberättelse” och mottagaren är alltid 
årsstämman. I inledningen ska det reviderade bolagets firma och 
organisationsnummer identifieras samt vilken period revisionsberättelsen 
avser. Den ska även ange vilka normsystem för redovisning företaget 
tillämpat. Att bokföringen och förvaltningen varit föremål för granskning 
ska även det anges. Revisionens inriktning och omfattning ska beskrivas 
genom att ange att revisionen har genomförts enligt god revisionssed i 
Sverige. I revisionsberättelsen ska det finnas ett fastställande om att 
revisionen har planerats och genomförts, detta för att revisorn med hög men 
inte absolut säkerhet ska försäkra sig om att inga väsentliga fel finns i 
årsredovisningen. Om årsredovisningen upprättats i enlighet med ÅRL och 
om den ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning i enlighet 
med god redovisningssed i Sverige ska det tydligt anges av revisorn i 
revisionsberättelsen. Förutom uttalanden om årsredovisningen ska även 
revisorn uttala sig om styrelsens och VD: s förvaltning av bolaget. 
Revisionsberättelsen ska av revisorn dateras den dag revisionen avslutas och 
ange ort, vanligtvis den ort där revisorn har sitt kontor. Den valda revisorn 
skriver sedan under revisionsberättelsen. (FAR: s samlingsvolym del 2, 
2006) 
 
3.1.4 Revidering av mindre aktiebolag 
 
RS har som innehåll grundläggande principer och viktiga tillvägagångssätt 
med tillhörande vägledning som är tillämplig vid revisionen av alla slags 
företag, oberoende av dess storlek, dess juridiska form, ägarförhållanden 
eller verksamhetens karaktär. Små företag ger vid revisionen upphov till ett 
antal särskilda överväganden. I RS finns därför ett uttalande som tar hänsyn 
till dessa överväganden, RevU 1005 De särskilda övervägandena vid 
revisionen av små företag. Detta uttalande medför inte några nya krav på 
revisionen av små företag och gör inte några undantag från kraven i RS. 
(FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 
 
Innebörden av formuleringen ”ett litet företag” beaktar inte endast storleken 
på företaget utan även vilka typiska kvalitativa egenskaper företaget besitter. 
Balansomslutning, intäkter och antalet anställda är kvantitativa indikationer 
vad gäller storleken på ett företag. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 
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Revisionen av små företag ska ske enligt god revisionssed, detta ger 
utrymme till en växlande omfattning och utformning med hänsyn till de 
förhållanden som råder i de bolag som skall revideras. RevU 1005 definierar 
ett litet företag som ett bolag där ägare och ledning är begränsad till ett fåtal 
personer, samt uppfyller ett eller fler av följande punkter: 
 

 Få inkomstkällor – Små företag har vanligtvis ett begränsat 
sortiment och verksamheten drivs oftast från en plats.   

 Enkel bokföringsorganisation – Redovisningen är ofta enkel i små 
företag och personen som sköter bokföringen har ofta även andra 
arbetsuppgifter. En stor del av små företagen köper vissa 
bokföringstjänster medan andra vill ha hjälp med allt.  

 Begränsad intern kontroll – I små företag är en utvecklad intern 
kontroll sällan möjlig då få anställda gör att ett uppdelande av 
arbetsuppgifterna inte går. (FAR: s samlingsvolym del 2, 2006) 

 
Revisorn ska vid granskningen av ett mindre företag besluta om karaktären, 
omfattningen och förläggningen i tiden av de riktlinjer och rutiner som under 
rådande förhållanden är relevanta. Vid revidering av ett litet företag är det 
vanligt att en revisor arbetar ensam utan medarbetare. Revisorn känner på så 
sätt till de väsentliga frågorna då han själv har utfört allt arbete. Bortsett från 
det måste revisorn förvissa sig om att revisionen utförs i enlighet med RS. 
Vid förekomst av särskilda komplicerade frågor kan det vara bra att på ett 
konfidentiellt sätt diskutera med andra revisorer. (FAR: s samlingsvolym del 
2, 2006) 
 
Revisorns planering av revisionen i ett litet företag varierar beroende på 
företagets storlek och hur komplicerad revisionen är, med andra ord behöver 
planeringen inte vara särskilt omfattande eller tidskrävande. Planering kan 
vanligtvis ske genom ett möte med ägaren eller företagsledaren. Revisorns 
samtal med dessa är av stor betydelse för planeringen, i synnerhet vid en 
förstaårsrevision. Dokumentation behöver inte vid en praktisk ansats vid 
revisionen av ett litet företag vara av någon större omfattning. (FAR: s 
samlingsvolym del 2, 2006) 
 
3.1.5 Intressenter som har nytta av revision 
 
Det finns ett antal intressenter till företag som har ett intresse av att revisorn 
granskar årsredovisningen och även förvaltningen. (Smith 2006) Thorell och 
Norberg (2005) tar upp ett antal punkter med revisionens fördelar som 
intressenter har nytta av. Några exempel på dessa är följande: 
 

 underlättar krediter från leverantörer/kreditgivare 
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 höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper 
 bidrar till att reducera ekonomisk brottslighet (Thorell & Norberg 

2005) 
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Företags- 
ledningen 

 Revision 

Betydande intressenterna är ägare, kreditgivare, företagsledningen, 
leverantörer, stat och kommun. (Smith 2006) 
 

 
 
 
 
Mikroföretag har vanligen endast en ägare med full insyn i företaget, vilket 
gör att en revision inte är till nytta för ägaren. I de fall då ägaren inte ingår i 
företagsledningen och inte har tillgång till intern information kan revision ge 
mervärde för denne. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Företagsledningen har nytta av revision i olika avseenden, exempelvis som 
ett bevis på att det är ordning i räkenskaperna. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Thorell och Norberg (2005) skriver i sin rapport om en avhandling gjord av 
Birgitta Svensson. Hon tar bland annat upp att leverantörer är exempel på 
icke-institutionella kreditgivare som till skillnad från banker sällan eller 
aldrig använder årsredovisningar vid kreditbedömning. Istället använder 
leverantörer sig framförallt av kreditupplysningsföretag, till exempel 
Upplysningscentralen, UC, för att få information. (Thorell & Norberg 2005) 
 
Statens och kommunens främsta intresse av revision har att göra med 
indrivning av skatter. (Smith 2006) Skattekontroll styrs av Skatteverket. Ett 
företags årsredovisning måste inte skickas in till Skatteverket då reviderad 
redovisning inte ingår i de grundmaterial som ligger till grund för beslut om 
taxering, kontroll med mera. Vid fördjupad kontroll, skatterevision, kan 
däremot räkenskaperna granskas. (Thorell & Norberg 2005) 
 

Figur 3.2 Illustration av intressenter 
               Källa: Egen konstruktion
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Enligt Thorell och Norberg (2005) är kreditgivare den mest väsentliga 
intressenten till företaget vad gäller dess redovisningsinformation. Utifrån 
reviderade redovisningar kan kreditgivares förtroende för företagen stärkas.  
Vidare skriver de att Birgitta Svenssons undersökning visar att de 
institutionella kreditgivarna, till exempel banker, använder sig vid 
kreditbedömning mestadels av företagsintern information så som 
periodrapporter, prognoser av årsredovisningen samt budgetar. 
Institutionella kreditgivare använder sig även av information från 
kreditupplysningsföretag. Undersökningen visar att det inte är 
årsredovisningen som är avgörande för kreditbedömningen utan det är 
kreditupplysningar som spelar en stor roll i det hela. Studien visar även att 
institutionella kreditgivare har intresse av att veta vem som är revisor i 
bolaget, men samtidigt vet de utifrån erfarenhet att det är bättre ordning i 
aktiebolag än i andra företagsformer.  (Thorell & Norberg 2005) 
 
Kreditgivare har tre betydande fördelar av revision: 
 

 Bättre ordning i den löpande bokföringen 
 Att årsredovisningen är bättre och mer trovärdig 
 Att det finns en revisor att tillgå vid behov (Thorell & Norberg 

2005) 
 
Institutionella kreditgivare är intressenter som är positiva till lagstadgad 
revision på grund av att det är enklare för till exempel en bank om samtliga 
aktiebolag är revisionspliktiga. Institutionella kreditgivare har rätt genom 
avtal att kräva både revision och företagsintern information. Avskaffandet av 
revisionsplikten skulle då inte medföra några problem enligt 
undersökningen. (Thorell & Norberg 2005)  
 
3.2 Revision i EU-länder och USA 
 
De länder som behandlas i kommande avsnitt är Danmark, Tyskland, 
England och USA.  
 
3.2.1 Danmark 
 
I Danmark infördes en ny lag, L 50, år 2006 vilket innebar att 
revisionsplikten avskaffades för de minsta företagen i kategorin B-
verksamheter i Danmark, det vill säga mikroföretagen, se figur 3.3. Den 
nuvarande venstre- och konservative regeringens huvudorsak till 
avskaffandet av revisionsplikten var att minska de administrativa 
kostnaderna för småföretagen, vilket regeringen även hoppas ska förbättra 
företagens konkurrensmöjligheter inom EU. Då revisionsplikten avskaffades 



 

23 
 

nyligen har det inte uppkommit några större förändringar så här långt. En 
förundersökning som gjorts visar att en stor del av småföretagen anser att det 
är för tidigt att avgöra om pengar kan sparas genom avskaffandet, medan 11 
procent förmodade att kostnaderna skulle minska. (När revisionsplikten 
avskaffades i Danmark, Balans 2007) 
 
 

 
 
 
 
 
Ett företag i Danmark som har rätt att avstå från revision måste följa en 
speciell procedur. Ett beslut om att välja bort revision ska fattas på ordinarie 
bolagsstämma och får inte beslutas om på extra ordinär bolagsstämma. 
Företaget måste upplysa i sin reviderade årsredovisning att bolagsstämman 
valt bort revision för det nästkommande året. Denna upplysning måste 
lämnas i företagets årsredovisning varje år för att försäkra att 
företagsledningens vilja är att välja bort revision. (När revisionsplikten 
avskaffades i Danmark, Balans 2007) 
 
De små företagen ska fortfarande upprätta en årsredovisning samt följa de 
lagar och regler som tidigare gjorts. Det är endast kravet på revision som 
avskaffats. Med andra ord är företagets ledning fortfarande skyldig att intyga 
att företagets bokföring är försvarbar samt att årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av företaget. (När revisionsplikten avskaffades i Danmark, 
Balans 2007) 
  
I Danmark tillämpas en form av granskning vilket benämns review. Vid en 
sådan granskning ställs inte lika höga krav på insamling och värdering av 
information som vid fullständig revision. En review ger enbart en viss 
kontroll med större risk för fel i redovisningen. Det har i Danmark efter 
införandet av L 50 genomförts en mindre undersökning vilken besvarats av 
totalt 30 danska revisorer. Undersökningen visar att 58 procent av 

Företagskategori: A             
(Personligt ägda) 

B  
(Små) 

C                
(Mellan & stora) 

D                    
(Noterade & statliga) 

Balansomslutning: 
(miljoner kronor) 

Nettoomsättning: 
(miljoner kronor) 

Antal anställda: 

0 – 6 

0 - 12 

0 - 10 

0 - 29 

0 - 58 

0 - 50 

29 - 119 

58 - 238 

50 - 250 

 Alla oavsett storlek 

Figur 3.3 Illustration av danska företags storleksklasser 
             Källa: Aggestam 2007 
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revisorerna ansåg att review kan bli ett verkligt alternativ till revision för 
små företag, medan 36 procent hade som åsikt att detta förmodligen inte 
skulle bli fallet. Att de företag som väljer att inte ha revision skulle 
efterfråga andra tjänster hos revisorerna, exempelvis review, förmodade 80 
procent av revisorerna som medverkat i undersökningen. (När 
revisionsplikten avskaffades i Danmark, Balans 2007)  
 
3.2.2 Tyskland 
 
För små aktiebolag i Tyskland har det inte varit något krav på revision eller 
krav på anlitande av revisorer sedan år 1984. Det finns cirka 400 000 bolag 
som inte har revisionsplikt, dessa motsvarar 50 procent av landets alla bolag. 
Ändå väljer många av dessa företag, ca 90 procent, att anlita en revisor, 
Wirtschaftsprüfer, eller en licensierad skatterådgivare, Steuerberater, för att 
få hjälp med bokslut och deklaration. Morander och Fritzell (2005) menar att 
i realiteten är den revision som en svensk revisor utför i ett mikroföretag 
samma kvalitetssäkring/rådgivning som utförs i Tyskland. Till skillnad från 
Tyskland omfattas däremot svenska revisorer av internationell 
revisionsstandard. (Slopa revisionsplikten, men inte revisorn, Dagens 
Industri 2005) 
 
3.2.3 England 
 
Thorell och Norberg (2005) har utfört en undersökning om Englands 
avskaffande av revisionsplikten för mindre aktiebolag. Resultatet av 
undersökningen har beskrivits i rapporten ”Revisionsplikten i små 
aktiebolag”. (Thorell & Norberg 2005) Landet avskaffade revisionsplikten 
för de allra minsta aktiebolagen redan år 1993. Av de små aktiebolagen 
valde 58 procent att utnyttja undantaget från revisionsplikten, medan övriga 
valde att fortsätta med revisionen och lämna reviderade årsredovisningar. 
Den regleringsfilosofi som undantaget för revision bygger på är att om 
regeln inte medför mer nytta än kostnader ska regeln tas bort. (Sällan 
revision av små företag i EU-länderna, Balans 2005) 
 
En del förändringar har gjorts sedan avskaffandet, gränsvärdet för 
undantaget har höjts tre gånger. Gränsen har ökat successivt och undantaget 
ligger i dagsläget på EU: s maximala nivå. (Thorell & Norberg 2005) Det 
finns en tendens att antalet aktiebolag som valt att fortsätta med revision 
kommer att minska. Av Englands alla företag är 90 procent av företagen små 
aktiebolag, vilka undantas från revisionsplikten. Avskaffandet har drabbat 
byråerna på olika sätt, de största byråerna har dock klarat sig bäst. (Sällan 
revision av små företag i EU-länderna, Balans 2005) 
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3.2.4 USA 
 
Revision av små aktiebolag i USA är frivillig, dock är det vanligt att bolag 
anlitar auktoriserade revisorer, Certified Public Accountants. En viktig del i 
revisionsbyråernas arbete är skattekonsultation och deklarationshjälp.  I USA 
är betydelsen av begreppet revision i allmänhet varierad men i den vidaste 
betydelse är revision en process för inhämtning och utvärdering av 
revisionsbevis. Denna process görs för att kunna avge ett omdöme, vilket 
kan lämnas med olika nivå av säkerhet. (Vad händer när revisionen blir 
frivillig, Balans 1994) 
 
USA har tre olika typer av revisionsberättelser. Dessa är: 
 

− Compilation Report 
− Review Report 
− Audit Report 

 
På svenska betyder compilation sammanställning. Det innebär vanligtvis att 
revisorn hjälper företaget att upprätta en årsredovisning. Bolaget och 
företagsledningen lämnar uppgifter till en revisor som sammanställer 
uppgifterna med nödvändiga fotnoter i en presentation, compilation report. 
Vid upprättandet av en compilation report är det inte vanligt att revisorn 
genomför en granskning men denne har självklart ansvar för större fel i 
redovisningen. Vanligtvis är syftet med en compilation att revisorn ser till att 
företaget får en redovisning som är allmänt bruklig. (Vad händer när 
revisionen blir frivillig, Balans 1994) 
 
Då det handlar om en review ökar kraven på granskningen samt på revisorns 
ansvar. En review report innebär att revisorn som grund för sitt omdöme 
arbetar med intervjuer och analytiska procedurer vad gäller granskningen av 
årsredovisningen. Det kan exempelvis handla om ett säkerställande av de 
rutiner som finns för upprättande av bokslut har fungerat. Väsentligt att 
understryka är att en review inte är någon revision men anses ändå vara en 
noggrann analys. (Vad händer när revisionen blir frivillig, Balans 1994) 
 
Audit report är en fullständig revisionsberättelse. Revisorn granskar enligt 
god revisionssed och lämnar ett omdöme att redovisningen är korrekt med 
rimlig nivå av säkerhet. (Vad händer när revisionen blir frivillig, Balans 
1994) 
 
Vilken typ av revisionsberättelse som är aktuell för företaget beror på hur 
väsentlig verksamheten är samt hur stor risken är. För företag som är 
beroende av externa investerare är en fullständig revision något som 
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vanligtvis krävs. För många mindre företag kan en review report vara 
tillräcklig. (Vad händer när revisionen blir frivillig, Balans 1994) 
 
I USA är det även vanligt att revisorer granskar bolag i mera angivna 
avseenden, alltså att denne granskar något som är bestämt i förväg och 
lämnar ett intyg om det. I Sverige lämnar revisorer intyg som liknar detta, 
dock lämnas dessa relativt sällan. Det är i främst vid två tillfällen som intyg 
lämnas av revisorn i USA. Den ena situationen är då intyg avges när en 
särskild del i verksamheten är granskad, till exempel varulager, och den 
andra är då vissa kontraktskrav eller föreskrifter från en myndighet är 
uppfyllt av en klient. ”Agreed-upon Procedures” respektive ”Compliance 
Audits” benämns dessa intyg. (Vad händer när revisionen blir frivillig, 
Balans 1994) 
 
3.4 Svensk bankmarknad  
 
I Sverige finns en förening, Svenska Bankföreningen, som arbetar för att 
banksektorn ska fungera på ett effektivt sätt. Föreningen ska även förmedla 
kunskap om bankerna  och deras roll i samhället. Sveriges banker företräds 
av föreningen som även hjälper sina medlemmar i olika frågor. Banker, 
finansbolag och bostadsinstitut som ingår i bankkoncernerna kan vara 
medlemmar. Filialer till utländska banker på den svenska marknaden ingår 
även i bankföreningen. Totalt har föreningen 32 medlemmar. 
(http://www.bankforeningen.se, a) 
 
På den svenska finansmarknaden är de tre största grupperna av företag 
banker, bostadsinstitut och försäkringsbolag. I december år 2005 var 
bankernas andel av den totala balansomslutningen 40 procent på 
finansmarknaden, och hade därmed den största andelen. 
(http://www.bankforeningen.se, b) 
 
3.4.1 Bankernas funktion  
 
Bankernas verksamhet består i huvudsak av att ta emot inlåning samt av att 
bevilja krediter. Inlåning från allmänheten uppsteg år 2005 till 1641 miljarder 
SEK. De svenska företagen stod för 28 procent av inlåningen. Bankernas 
utlåning låg på 1729 miljarder SEK år 2005 där svenska företag stod för 43 
procent av utlåningen. (http://www.bankforeningen.se, b) 
 
När det gäller räntesättning är banker mycket beroende av 
penningmarknadens gällande räntor, detta både vid inlåning och utlåning. 
Det finns även andra faktorer som påverkar bankens räntesättning. Exempel 
på sådana faktorer är: 
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 Kreditvärdigheten 
 Risken i åtagandet 
 Konkurrensen mellan olika kreditinstitut 

(http://www.bankforeningen.se, b) 
 
En viktig uppgift förutom inlåning och utlåning som banker har är 
betalningsförmedling. Betalningssystemet i Sverige är välutvecklat vad gäller 
dess teknik och systemet är mycket effektivt. Detta bidrar till att snabba och 
säkra betalningar kan göras till låga kostnader. En annan viktigt uppgift som 
banker har är riskspridning vilket möjliggör att både företag och 
privatpersoner kan minska, omfördela och sprida risker. 
(http://www.bankforeningen.se, b) 
 
3.4.2 Bankkategorier  
 
På den svenska marknaden delas banker upp i fyra huvudkategorier: svenska 
bankaktiebolag, utländska banker, sparbanker och medlemsbanker. I slutet av 
år 2005 var 127 banker verksamma i Sverige. 
(http://www.bankforeningen.se) 
 
Kategorin svenska bankaktiebolag kan i sin tur delas in i diverse grupper. 
Den största gruppen består av de fyra stora bankerna Föreningssparbanken 
(numera Swedbank), Handelsbanken, Nordea och SEB och är viktiga aktörer 
men det finns även mindre bankaktiebolag på den svenska bankmarknaden. 
År 1986 blev det för första gången tillåtet för utländska banker att bilda 
dotterbolag i Sverige. De flesta av de utländska bankerna i Sverige fokuserar 
på företagsmarknaden och på värdepappersmarknaden. Vid utgången av år 
2005 var 28 stycken utländska banker etablerade och Danske Bank den 
största av dem. I Sverige finns dessutom många fristående sparbanker. 
Sparbankerna är vanligtvis små och agerar på regionala eller lokala 
marknader.  De flesta sparbanker samarbetar mycket med 
Föreningssparbanken (numera Swedbank). Den sista kategorin, 
medlemsbanker, består av banker vilka är ekonomiska föreningar. Dessa har 
som ändamål att bedriva bankverksamhet endast åt medlemmar som betalar 
en medlemsinsats för att få nyttja bankens tjänster. Dock är denna form av 
bank sällsynt i Sverige. (http://www.bankforeningen.se, b) 
 
3.4.3 Olika varianter av banker   
 
Universalbanker är banker som har möjlighet att erbjuda alla typer av 
finansiella tjänster, exempel på sådana banker är Nordea, 
Föreningssparbanken (numera Swedbank), Handelsbanken och SEB. Dessa 
banker har en stark ställning på bankmarknaden och svarar för en stor andel 
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på både inlånings- och utlåningsmarknaden. Universalbanker har ett stort 
antal likheter såväl som olikheter, det kan handla om till exempel kunder och 
prissättning av tjänster. Viktigt att poängtera är att de är konkurrenter till 
varandra och inte en enhetlig grupp. (http://www.bankforeningen.se, b) 
 
Nischbanker och utländska bankfilialer har under de senare åren ökat på den 
svenska marknaden. I mitten av 1990-talet etablerade sig nischbanker såsom 
Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikanobanken vilka är telefon- 
och Internetbanker. I början av 2000-talet etablerades ICA Banken. Dessa 
banker inriktar sig främst på privatkundsmarknaden trots ett utökat 
tjänsteutbud. Framförallt genom Danske Banks expansion har utländska 
banker tagit mer plats på den svenska marknaden. 
(http://www.bankforeningen.se, b) 
 
Fristående sparbanker driver sina verksamheter på lokal eller regional nivå. 
Sparbankerna har en endast cirka sju procent av den totala marknaden men 
trots detta kan de vara väsentligt större på lokal marknad. 
(http://www.bankforeningen.se, b) 
 
3.4 Kreditprövning  
 
När kreditgivare, exempelvis banker, erhåller en ansökan om kredit är de 
skyldiga att göra en kreditprövning. Två lagar som reglerar kreditprövning är 
Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 
Konsumentkreditlagen (1992:830). (http://www.konsumentbankbyran.se) 
 
Kreditgivare gör en kreditprövning för att undvika kreditförluster. Även om 
säkerhet lämnas måste kreditgivaren göra en bedömning av kundens 
återbetalningsförmåga. Det finns dock undantag från kravet om att 
genomföra en kreditprövning. Det första undantaget är då kreditgivaren har 
en god kontakt med kunden och känner denne väl och det andra undantaget 
är då kreditgivaren kan anta att krediten kan återbetalas. 
(http://www.konsumentbankbyran.se) 
 
I Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter (KOVFS 2004:6) 
framgår det att den kreditsökandes återbetalningsförmåga bedöms utifrån 
följande punkter: 
 

 Inkomster  
 Tillgångar 
 Utgifter 
 Skuldförhållanden (inklusive ställda säkerheter)  

(http://www.konsumentverket.se) 
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Att inhämta en kreditupplysning från exempelvis Upplysningscentralen, UC, 
är något som kreditgivare även bör göra. Genom en sådan upplysning erhålls 
information vad gäller eventuella betalningsanmärkningar och skulder hos 
kronofogden som den kreditsökande har.   
(http://www.konsumentbankbyran.se) 
 
En kreditgivare är inte skyldig att bevilja en ansökan om kredit. Även om en 
återbetalningsförmåga finns kan kreditgivaren neka kunden kredit. Om 
kunden inte beviljas kredit har denne alltid rätt att få veta anledningen till 
detta. (http://www.konsumentbankbyran.se) 
 
3.5 Ny bolagsform  
 
I en artikel publicerad i tidningen Balans framgår det att regeringen vill 
underlätta för företagare och en ny företagsform ska därför ses över. Denna 
ska vara utformad med ett enkelt regelverk och ett större ägaransvar. Även 
minimikapitalkravet ska ses över. (Ny företagsform utan personligt 
ägaransvar?, Balans 2006) 
 
Rolf Skog (2006), tidigare sekreterare i Aktiebolagskommittén och för 
närvarande gästföreläsare vid Columbia University i New York, skriver att 
den som vill driva företag i Sverige utan personligt ägaransvar hänvisas till 
bolagsformen aktiebolag. Aktiebolag är den enda erkända bolagsformen i lag 
eller rättspraxis där ansvar för bolagets förpliktelser fråntas från samtliga 
ägare. Att självständigt skapa en ny bolagsform idag är inte möjligt, sådana 
godtas inte av rättssystemet skriver Skog. (Ny företagsform utan personligt 
ägaransvar?, Balans 2006) 
 
Aktiebolagsformen har en lång historia och har genom samspel mellan 
näringsliv och lagstiftare stegvis utvecklats. Från början användes 
bolagsformen endast av mycket stora företag. (Ny företagsform utan 
personligt ägaransvar?, Balans 2006) I Sverige är aktiebolag uppdelade i två 
kategorier: privata och publika. I den allmänna debatten hävdas att 
lagstiftaren borde gå längre än så. Den primära uppfattningen hos 
Aktiebolagskommittén var dock att en uppdelning av aktiebolag i två former, 
reglerade i två lagar skulle vara mer av en skenreform. Här menades att 
lagarna skulle bli allt för likartade. (Nya aktiebolagslagen – regeringens 
förslag tar form, Balans 2004)  
 
Skog (2006) ser att det finns två olika alternativ att tänka över vad gäller en 
förenkling av regelverket, både till form och innehåll, för de privata bolagen 
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vilka har en klar majoritet. (Ny företagsform utan personligt ägaransvar?, 
Balans 2006)  
 
Ett alternativ är att i ABL urskilja en enskild kategori för bolag med endast 
en ägare och på ett enkelt sätt ange vilka bestämmelser som de måste följa. 
Skog (2006) menar att det är en relativt begränsad reform som endast 
innebär ett förtydligande av den redan gällande ordningen, att dessa bolag 
inte behöver ta hänsyn till regler som enbart avser att skydda aktieägarna. En 
andra mer långtgående reform är att ytterligare lätta upp regelverket för de 
privata aktiebolagen. Detta alternativ skulle även kunna kombineras med det 
första alternativet. Skog (2006) menar att det förmodligen finns mer att göra 
på den punkten, ett minsta tillåtet aktiekapital är ett krav som säkerligen 
skulle kunna strykas. (Ny företagsform utan personligt ägaransvar?, Balans 
2006) 
 
Ett annat alternativ skulle vara att skapa en ny bolagsform helt utan 
personligt ägaransvar. Att för fåmansägda bolag införa en sådan bolagsform 
kräver mycket grundliga överväganden. Vad vill uppnås med en sådan 
bolagsform? Hur kommer förhållandet till de privata aktiebolagen att se ut? 
Vilka regler skulle krävas för en övergång från den nya bolagsformen till 
aktiebolag när bolaget växer? Skog (2006) menar sig inte vara övertygad om 
att svaren på dessa och andra uppkommande frågor kommer att tala till 
fördel för en sådan reform. (Ny företagsform utan personligt ägaransvar?, 
Balans 2006) 
 
Auktoriserad revisor Leif Lundqvist skriver även han i sin artikel publicerad 
2005-04-16 i Dagens Industri om en ny bolagsform. Han skriver att 
aktiebolagslagen är skriven för stora verksamheter med många ägare, där 
ägare endast vill ansvara med sitt satsade kapital. Det är många företag som 
väljer aktiebolagsformen där det inte förekommer något större personligt 
ansvar för ägaren/ägarna, lagstiftaren menar att en regelbunden granskning 
då är nödvändig. Lundqvist (2005) har ett förslag om att höja kapitalkravet 
för de traditionella aktiebolagen och att samtidigt införa en ny bolagsform 
”AB-Light” med ett större personligt ansvar, men med mindre regleringar. 
(Inför AB-light med mer personligt ansvar, Dagens Industri 2005)  
 
Även Bergqvist och Carlson har diskuterat ett förslag om en ny bolagsform i 
en artikel publicerad 2006-12-04 i Dagens Industri. De anser att en sådan 
inte skulle lösa de problem som finns. Det är många delar som måste falla på 
plats för att en sådan ny företagsform ska kunna anses som godkänd, det 
skulle vara en alldeles för lång process för företagen. (Småföretag behöver 
råd – inte revision, Dagens Industri 2006) 
 
3.5.1 Debatt kring alternativ till revision 
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I artikeln ”Revisionsplikten lockade till debatt” publicerad i tidskriften 
Balans skriver Pernilla Halling om två debatter som FAR bjöd in till. Ämnet 
för debatten var om revisionsplikten skulle avskaffas eller inte och åsikterna 
varierade. Många medverkande ansåg att de bolag som var tveksamma till 
revision skulle välja en annan företagsform, exempelvis enskild firma.  Dan 
Andersson, egen företagare, delade inte denna åsikt. Han menade att 
revisionsplikten borde ändras alternativt att en ny bolagsform utan 
revisionsplikt borde införas. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka 
formades två olika alternativ till revision i mikroföretag. Det ena alternativet 
som framkom var en avskaffning av revisionsplikten i mikroföretagen med 
ett lättare regelverk. Det andra alternativet var att ta fram en ny bolagsform 
utan revisionsplikt, men som ändå skulle ha kvar en del av 
aktiebolagsformens fördelar. (Revisionsplikten lockade till debatt, Balans 
2005)  
 
3.6 Auktoriserade redovisningskonsulter 
 
Sveriges Revisorskonsulters Förbund, SRF, är en ledande 
branschorganisation för redovisningskonsulter. SRF arbetar bland annat med 
utveckling av regler och normer inom redovisning men även med utveckling 
av medlemmarnas kompetens. Förbundet har idag cirka 4 000 medlemmar 
fördelade över hela landet.  (<http://www.srfkonsult.se/> om SRF) 
 
SFR har i januari år 2006 infört en auktorisation för redovisningskonsulter. 
De medlemmar som uppfyller de krav på utbildning och praktik som 
förbundet ställer kan då erhålla titeln auktoriserad redovisningskonsult. 
Kraven är följande:  
 

 Redovisningskonsulten ska vara civilekonom eller ha undergått 
SRF: s egna utbildning namngiven Högre Redovisningsekonom eller 
motsvarande. 

 
 Redovisningskonsulten ska ha minst tre års erfarenhet som 

redovisningskonsult.  
 

 Redovisningskonsulten måste åta sig att följa SRF: s etiska regler. 
 

 Redovisningskonsulten måste löpande genomgå 
aktualitetsutbildning. 
(http://www.skattegruppen.se/explanations/auktoriserad.htm) 
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I framtiden kommer det vara krav på auktorisation för att 
redovisningskonsulten ska kunna vara medlem i SRF. 
(http://www.skattegruppen.se/explanations/auktoriserad.htm) 
 
3.7 Rådgivning 
 
I en artikel publicerad 2006-12-04 i Dagens Industri skriver Jonas Bergqvist 
och Mikael Carlson att småföretagen behöver råd och inte revision. Enligt 
Bergqvist och Carlson (2006) behöver småföretag inte revision utan de 
skulle klara sig med enbart rådgivning. Utöver själva granskningsfunktionen 
har revisionen i sig andra fördelar, att de problem som uppstår upptäcks i 
god tid gällande den ekonomiska delen. Revisionen är dock främst 
bakåtsyftande.  Rådgivning kan beröra juridik, affärsutveckling, skatter med 
mera. (Småföretag behöver råd – inte revision, Dagens Industri 2006) 
 
Bergqvist och Carlson (2006) menar att rådgivning syftar till att hitta 
lösningar på problem samt att stärka företagets verksamhet. De menar utifrån 
erfarenhet även att det är olika former av framåtåsyftande rådgivning som 
efterfrågas. (Småföretag behöver råd – inte revision, Dagens Industri 2006) 
 
Sverige kommer sannolikt att avskaffa revisionsplikten för de mindre 
aktiebolagen. Då det sker kommer dessa företag att kunna använda pengar 
de tidigare lagt ned på revision för att få nödvändig kompetens. Ett 
borttagande av revisionsplikten kan komma att medföra minst två miljarder 
kronor i besparingar för mikroföretagen enligt Svensk Näringsliv. 
(Småföretag behöver råd – inte revision, Dagens Industri 2006) 
 
3.8 Revisorsintyg 
 
Ett revisorsintyg är ett utlåtande som innebär att revisorn ger ett bestyrkande 
vilket lämnas utöver vad den associationsrättsliga lagstiftningen kräver. Vid 
ett upprättande av revisorsintyg styrs revisorns uppgifter och ansvar av FAR: 
s yrkesetiska regler på samma sätt som vid vanlig revision. Revisorsintyg 
kan skrivas inom många områden och det är viktigt att revisorn som utfärdar 
intyget har den kompetens som krävs för just denna granskning. Det som ska 
finnas med i ett intyg är uppgifter om revisorns ställningstagande, 
granskningsobjektet och granskningens omfattning. I de fall 
lagbestämmelser eller särskilda instruktioner är anledningen till varför en 
granskning görs bör även uppgifter om detta lämnas. (FAR: s samlingsvolym 
del 2, 2006)   
 
I Sverige finns olika typer av revisorsintyg och de indelas i två grupper, 
lagstadgade och icke lagstadgade. Inom bolagsrätten finns lagar vilka anger 
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olika situationer där intyg från en revisor är ett krav.   De lagstadgade 
intygen är vanligen väl beskrivna och intygen behandlar ofta det som ingår i 
revisorns vanliga verksamhet. De icke lagstadgade intygen kan i sin tur även 
indelas i grupper. Två av dessa är: intyg som förutsättning för företagets 
verksamhet och intyg på grund av avtal. (Revisors intyg i framtiden, Balans 
2000)  
 
3.9 Sammanfattning av teorikapitel  
 
Revisorn ska vid extern revision granska både företagets årsredovisning och 
styrelsens och VD: s förvaltning. Målet med revisionen är att revisorn ska 
uttala sig i en revisionsberättelse. Företag har ett antal intressenter som kan 
ha nytta av revision. Kreditgivare är en av de centrala intressenter som ett 
företag har. Banker är ett exempel på institutionella kreditgivare vilka kan 
kräva att årsredovisningen ska vara reviderad för att bevilja krediter.   
 
FAR har ett uttalande, RevU 1005 De särskilda övervägandena vid 
revisionen av små företag, där RS tas upp med särskild anknytning till små 
företag. Revision i små företag utförs vanligtvis av en revisor och arbetet 
med planeringen är inte lika omfattande och tidskrävande som i ett större 
företag.  
 
Danmark avskaffade revisionsplikten år 2006 för de allra minsta 
aktiebolagen och målet med detta var att minska de administrativa 
kostnaderna. Tyskland avskaffade revisionsplikten redan år 1984 men det är 
fortfarande vanligt att små företag anlitar en revisor eller en licensierad 
skatterådgivare. Revisionsplikten avskaffades i England år 1993 och idag är 
det cirka 90 procent av företagen som valt att utnyttja undantaget från 
revision. Även i USA är revision frivillig för små aktiebolag, dock väljer 
många företag ändå att anlita en revisor som lämnar ett omdöme. Detta kan 
göras med olika nivå av säkerhet genom tre olika typer av 
revisionsberättelser, compilation-, review-, och audit report.  
 
De tre största grupperna av företag på den svenska finansmarknaden är 
banker, bostadsinstitut och försäkringsbolag. Den första gruppen, banker, 
delas upp i fyra huvudkategorier: svenska bankaktiebolag, utländska banker, 
sparbanker och medlemsbanker.  
 
Kreditprövning regleras i Lag om (2004:297) om bank- och 
finansieringsrörelse och Konsumentkreditlagen (1992:830). Vid en 
kreditprövning bedöms den sökandes återbetalningsförmåga utifrån dennes 
inkomster, tillgångar, utgifter och skuldförhållanden. Kreditupplysning bör 
även inhämtas från exempelvis Upplysningscentralen, UC. 
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Skog (2006) skriver att regeringen vill underlätta för företagare genom att en 
ny företagsform ska ses över som ska vara utformad med ett enkelt regelverk 
och ett större ägaransvar. Ett alternativ till en förenkling av regelverket är att 
i ABL urskilja en enskild kategori för bolag med endast en ägare och på ett 
enkelt sätt ange vilka bestämmelser som de måste följa. Även Lundqvist 
(2005) ger förslag om en ny bolagsform, AB-Light, med ett större personligt 
ansvar, men med mindre regleringar. Det är många företag som väljer 
aktiebolagsformen där det inte förekommer något större personligt ansvar för 
ägaren/ägarna. Lagstiftaren menar att en regelbunden granskning då är 
nödvändig.  
 
I januari år 2006 införde SRF en auktorisation för redovisningskonsulter. För 
att erhålla denna auktorisation måste medlemmarna uppfylla olika krav som 
förbundet ställer. Inom förbundet kommer en förändring att ske genom att 
alla medlemmar kommer att bli tvungna att vara auktoriserade. 
 
Bergkvist och Carlson (2006) menar att småföretag inte är i behov av 
revision utan det är rådgivning de behöver. Rådgivning är enligt deras 
mening inte bakåtsyftande på samma sätt som revision är. De menar vidare 
att syftet med rådgivning är att hitta lösningar på problem samt att stärka 
företagets verksamhet. 
 
Ett revisorsintyg kan lämnas inom många områden och är ett bestyrkande att 
revisorn genomfört en granskning av området. Ett intyg ska innefatta 
uppgifter om revisorns ställningstagande, granskningsobjekt och 
granskningens omfattning. Det finns i Sverige både lagstadgade och icke 
lagstadgade revisorsintyg.  
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4. Empirisk undersökning 
 
 
Det här kapitlet innehåller en sammanställning av de intervjuer som vi 
genomfört under vecka 16 och 17. Respondenternas svar redogörs var för 
sig. Varje avsnitt inleds med en beskrivning av företaget samt respondentens 
bakgrund för att sedan fortsätta med respondenternas synpunkter på diverse 
alternativ till revision.  
 

 
 
 
  
4.1 Intervju med Tommy Alfelt, SEB 
 
Intervjun med Alfelt har genomförts på hans arbetsplats, Österlånggatan 45, 
den 20 april 2007. 
 

Intervju 
KPMG 

  Intervju   
SEB 

Intervju 
Handelsbanken 

 Intervju         
Skivspegeln AB 

Intervju           
5 EX  Borås AB 

Intervju        
Ernst & Young 

Empirisk 
undersökning 

  Figur 4.1 Illustration av empirisk undersökning 
   Källa: Egen konstruktion 
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4.1.1 Allmänt om Alfelts bakgrund och åsikter 
 
Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB, öppnade sitt kontor på Allégatan 
år 1961 och har cirka 20 anställda. Tommy Alfelt är företagsrådgivare på 
SEB. Alfelt har läst två år ekonomi på Högskolan i Borås. Han har arbetat 
både på bank och på revisionsbyrå men även arbetat som 
redovisningsansvarig och som gymnasielärare i företagsekonomi. Efter detta 
läste Alfelt ytterligare två år på Högskolan i Borås innan han började på SEB 
där han nu har arbetat i sex år. Arbetsuppgifterna består av sådant som rör 
företag, allt från placeringar till kreditgivning.  
 
Alfelt anser att aktiebolag är bra och det är därför en företagsform han 
rekommenderar. Anledningen till varför han tycker detta är på grund av att 
ägare inte har något personligt ansvar.  Ägare utan personligt ansvar riskerar 
inte mer än det insatta kapitalet däremot gör ägare med personligt ansvar det, 
säger Alfelt. Uppstår det något fel i företaget kan det ge stora konsekvenser 
för ägaren och denne kan få höga skulder. En enskild firma är därför något 
som Alfelt inte ser som en bra företagsform.  
 
Av SEB: s alla kunder som är mikroföretag har Alfelt personligen inte fler 
än fem stycken. Det är kundrådgivarna på banken som har den största 
kontakten med mikroföretagen. 
 
Det tjänster som mikroföretagen använder sig mest av är konton, bankgiron, 
Internetbanken, checkkredit samt lån. Vissa butiker använder sig även av 
kortterminaler för att lösa in kredit- och kortbetalningar.     
 
SEB har inga specifika krav på mikroföretag utan ansluter sig till 
aktiebolagslagen, har lagen krav på revision så har även banken det. Den 
information som banken vill ha vid kreditgivning varierar. Belopp under 
350 000 SEK kan lånas utan några större krav, det är relativt enkelt att 
beviljas lån här menar Alfelt. För belopp över 350 000 SEK gäller samma 
grundkrav, det vill säga det spelar ingen roll om företaget lånar en halv 
miljon eller fem miljoner. Det som SEB bland annat efterfrågar vid 
kreditgivning är:  
 

 Hur de lånade pengarna ska användas.  
 Resultatbudget och likviditetsbudget. 
 Historik, till exempel tidigare årsredovisningar. 
 Vill se hur det nya året har gått efter det senaste bokslutet. 
 Säkerheter av olika slag. 
 Då SEB inte känner företaget i fråga vill de att borgen skrivs. 
 Kreditupplysning på både företaget och ägaren. 
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Hur SEB ska göra vid ett avskaffande av revisionsplikten har inte ännu 
diskuterats. Alfelts personliga gissning är att de ändå kommer 
rekommendera att mikroföretag anlitar en revisor. Det är viktigt att 
mikroföretagen får hjälp i sitt företagande, att de har någon att utbyta idéer 
med, en revisor är på så sätt vettig. Alfelt menar att om revisorn endast ser i 
företagets backspegel blir revisionen inte lika meningsfull.  
 
4.1.2 Alfelts synpunkter på diverse alternativ till revision 
 
Alfelt ser inte ett anlitande av auktoriserade redovisningskonsulter löpande 
under året som ett alternativ till revision utan han skulle föredra att revisorn 
blir kvar i mikroföretagen.  
 
På frågan om SEB skulle känna förtroende för ett företag som inte har 
reviderad årsredovisning men som har haft regelbunden kontakt med en 
revisor som rådgivare under året svarade Alfelt att det skulle han egentligen 
inte. Alfelt tycker att om banken ska gå med på att låna ut pengar till 
mikroföretag bör en revisor kunna intyga att han gått igenom det som krävs. 
Om banken har känt företaget en längre period och har förtroende för 
företaget då kanske en revisor inte är nödvändig. SEB skulle dock aldrig 
bevilja lån till ett nystartat företag utan att koppla in en revisor.  Alfelt tar 
upp att SEB har mycket kontakt med revisorer och arbetar med revisorer de 
känner förtroende för.  
 
På förslaget om att ett mikroföretag anlitar en revisor som lämnar ett 
skriftligt intyg om vad som granskats istället för en revisionsberättelse anser 
Alfelt vara en lättare variant av revision. Ett exempel skulle kunna vara att 
SEB ser till att revisorn tittar på en viss del, exempelvis företagets lager.  
 
Alfelt tycker det är svårt att avgöra om olika revisionsberättelser med olika 
nivå av säkerhet skulle kunna tillämpas då det finns en mängd faktorer som 
spelar in. En faktor kan vara hur stort behovet av opartisk granskning är hos 
intressenterna. 
 
4.2 Intervju med Christina Ljung, Handelsbanken 
 
Intervjun med Ljung har genomförts på hennes arbetsplats, Stora Torget, den 
25 april 2007. 
 
4.2.1 Allmänt om Ljungs bakgrund och åsikter 
 
Handelsbankens kontor i Borås centrum har 28 anställda. Kontoret är indelat 
i en privatmarknads-, kapitalplacerings- och företagsavdelning. Christina 
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Ljung har arbetat på Handelsbanken i 31 år, hon började som sommarvikarie 
och är numera chef på företagsmarknaden. Ljung ingår även i kontorets 
ledningsgrupp. Hennes uppgifter på banken består bland annat av strategiska 
frågor, utveckling av både verksamheten och medarbetarna samt 
kreditbeslut.  
 
Ljung anser att om ett avskaffande av revisionsplikten blir verklighet måste 
mikroföretag ha någon form av kontroll för att Handelsbanken som 
kreditgivare ska bevilja lån. De av bankens tjänster som mikroföretag 
använder sig mest av är checkkredit, bankgiro, Internetbanken och lönelista. 
När ett mikroföretag ansöker om krediter kräver Handelsbanken att de ska få 
ta del av företagets: 
 

 affärsidé 
 affärsplan 
 kalkyl angående verksamhetens utveckling 
 årsredovisningar 

 
I samband med kreditgivning diskuteras frågan om säkerheter, det är något 
som gäller såväl nystartade som igångvarande verksamheter. När en 
kundrelation har etablerats i banken genomförs årlig uppföljning. Ett 
självklart krav är att gällande regelverk ska följas av företag för att det inte 
ska påverka bankens beslut om kreditgivning. Vilken nivå på säkerhet, 
uppföljning och underlag varierar i varje kundärende, beroende på storlek på 
krediter och övriga affärsförbindelser. 
 
Ljung tror att vid ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag 
kommer Handelsbanken säkerligen att begära in någon form av redovisning, 
även om den inte är reviderad. Det kan röra sig om ett utdrag ur företagets 
bokföring med resultat- och balansräkning, dessa diskuteras sedan med 
företaget och dess revisor eller redovisningskonsult eller liknande. 
 
4.2.2 Ljungs synpunkter på diverse alternativ till revision 
 
En ny bolagsform kan klart vara intressant ur en kreditgivares synpunkt, i 
synnerhet om förslaget utfaller så att ägaren har ett utökat personligt ansvar 
menar Ljung. Detta ansvar kan då eventuellt jämställas med en borgen som 
ofta ställs vid ett nystartande av ett företag. Handelsbanken kan dock inte ta 
ställning fullt ut i denna fråga förrän en förändring i ABL är fastställd.  
 
En auktoriserad redovisningskonsult som anlitas av ett mikroföretag ser 
Ljung som ett alternativ till revisorns granskning, dock enbart då 
Handelsbanken har en etablerad kundrelation och känner företaget väl. 
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Ljung var skeptisk till att löpande rådgivning utförd av en revisor skulle 
kunna vara ett alternativ till revision. Hon menar att det bland annat skulle 
bero en del på vem rådgivaren var. På frågan om vad Ljung anser om att 
mikroföretag istället för revision anlitar en revisor som lämnar ett skriftligt 
intyg om vad som granskats tror Ljung skulle vara tillämpligt i vissa 
branscher. Hon tror att det skulle fungera att mikroföretag på bankens 
begäran lämnar ett intyg om att en del av företaget granskats. Då 
Handelsbanken inte kan göra en egen bedömning av till exempel varulagret 
känns det viktigt att revisorn kan hjälpa banken med det, menar Ljung.  
 
Ljungs svar på frågan om olika revisionsberättelser kan vara ett alternativ är 
att det är möjligt att en sådan variant kan fungera. Detta är en fråga som rör 
hela Handelsbankens kreditprocess och är inte något som fastställs på 
enskilda bankkontor. Hur banken kommer att ställa sig till förslaget kan hon 
därför inte svara på i dagsläget.   
 
4.3 Intervju med Anette Bergström, KPMG 
 
Intervjun med Bergström har genomförts på hennes arbetsplats, Lilla 
Brogatan 19-21, den 19 april 2007. 
 
4.3.1 Allmänt om Bergströms bakgrund och åsikter 
 
KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, 
skatt och rådgivning. Kontoret i Borås har funnits sedan år 1976 och har idag 
åtta medarbetare varav två auktoriserade och en godkänd revisor. 
Revisorerna på Borås kontoret arbetar mestadels med större aktiebolag. 
 
Anette Bergström är auktoriserad revisor och arbetar på KPMG i Borås. 
Bergström har studerat på Handelshögskolan i Göteborg där hon tog sin 
examen år 1988. Innan sin utbildning på högskolan arbetade hon två år på en 
revisionsbyrå och direkt efter avslutade studier fick Bergström anställning på 
KPMG där hon nu arbetat i 18 år. Auktoriserad revisor blev Bergström år 
1994 och hon arbetar idag för det mesta med större företag, ofta med 
internationell anknytning men hon har även klienter som är mindre 
aktiebolag.  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag anser Bergström inte 
kommer vara bra för dem som byrå men att ett avskaffande skulle kunna 
vara till fördel för de små aktiebolagen. Bergström har inte fått några 
indikationer från sina klienter vad gäller deras vilja att avskaffa 
revisionsplikten. Hon nämner att det gjorts många undersökningar som visar 
att de flesta vill ha kvar revisionsplikten.  
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Bergström tror att banker vid kreditgivning förmodligen kommer kräva att 
en seriös byrå gjort någon form av granskning, även om det inte blir en 
formell revisionsberättelse. Hon tror att ett avskaffande kommer leda till 
ökad efterfrågan på KPMG: s redovisningstjänster.  
 
4.3.2 Bergströms synpunkter på diverse alternativ till revision 
 
Då förslaget om en ny bolagsform med mer personligt ägaransvar och 
mindre regleringar tas upp menar Bergström att det på ett sätt redan 
förekommer i praktiken för vissa mindre företag då ägarna lämnar privata 
säkerheter.  
 
Förslaget om huruvida ett anlitande av auktoriserade redovisningskonsulter 
som sköter mikroföretagets bokföring kan vara ett alternativ till revision 
anser Bergström skulle kunna fungera om någon form av 
kvalitetsuppföljning görs. 
 
Under intervjun diskuterades ämnet rådgivning. Vid frågan om en mer 
omfattande rådgivning löpande under året skulle kunna vara ett alternativ till 
en fullständig revision hade Bergström uppfattningen att det skulle innebära 
en allt för stor skillnad i kvalitet. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kan 
det dock tänkas att rådgivning blir mer aktuellt vilket enligt Bergström skulle 
påverka byrån. KPMG satsar därför idag mer på redovisning.  
 
På frågan om ett mikroföretag som valt att avstå från revision anlitar en 
revisor som lämnar ett skriftligt intyg om vad som granskats anser 
Bergström att det skulle kunna vara en möjlighet. Dock krävs det att den 
som utfärdar det skriftliga utlåtandet omfattas av ett kvalitetskontrollsystem, 
vilket KPMG gör. Bergström funderar vidare och säger att förutom revisorer 
skulle diplomerade redovisningskonsulter som finns idag kunna tänkas ge 
sådana intyg, men de måste då ha rätten till detta för att det ska fungera 
enligt Bergström, en förutsättning är då att någon form av uppföljning ska 
ske av revisionsbyråer. Hon menar att skillnaden mellan en 
revisionsberättelse och ett intyg på så sätt inte blir särskilt stor.  
 
Vid frågan om vad hon anser om olika typer av revisionsberättelser, en lite 
enklare, en mer avancerad och en fullständig revisionsberättelse svarade hon 
att det är något hon inte har funderat på men att det ändå kan vara ett 
alternativ.  
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4.4 Intervju med Jan Lundgren, Ernst & Young 
 
Intervjun med Lundgren har genomförts på hans arbetsplats, 
Skaraborgsvägen 6, den 24 april 2007. 
 
4.4.1 Allmänt om Lundgrens bakgrund och åsikter 
 
Ernst & Young är ett globalt revisionsföretag. De erbjuder tjänster som 
affärsrådgivning och revision, skatt samt rådgivning vid transaktioner. Ernst 
& Young: s Borås kontor har funnit sedan år 1990 och har idag 31 anställda 
varav sju auktoriserade revisorer, två godkända revisorer och resterande är 
revisorer och konsulter.  
 
Jan Lundgren har studerat på både Högskolan i Borås och på 
Handelshögskolan i Göteborg, han har även arbetat en kort period på 
revisionsbyrån Arthur Andersen. Lundgren är numera auktoriserad revisor 
och arbetar på Ernst & Young vilket han gjort sedan år 1990. Lundgren är 
chef för kontoret i Borås och är dessutom distriktschef för sju andra kontor.  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag tror Lundgren kan vara 
relativt bra, han ser ingen större nackdel med det ur byråns perspektiv. 
Lundgren tror dock att Skatteverkets arbete ökar om mikroföretag väljer bort 
revision.  
 
Ernst & Young har många mikroföretag som klienter men Lundgren vågar 
inte ge någon procentsats. Mikroföretag är mycket beroende av bankens 
tjänster vad gäller kreditgivning enligt Lundgren. Han berättar att han inte 
fått några indikationer från sina klienter vad gäller deras syn på 
revisionsplikten. Lundgren menar att många mikroföretag inte ser revision 
som en börda utan mer som en hjälp där revisorn fungerar som ett bollplank. 
Lundgren tror därför att många mikroföretag kommer att fortsätta med 
revision såvida det inte finns något annat alternativ till kvalitetssäkring som 
ger förtroende hos banker och skatteverket.  
 
4.4.2 Lundgrens synpunkter på diverse alternativ till revision 
 
Lundgrens åsikt om förslaget om en ny bolagsform, som ska fungera som en 
lättare variant av ett aktiebolag med större personligt ansvar och med mindre 
reglering, är att det kan passa i vissa branscher. Han menar emellertid att ett 
större personligt ansvar är det inte många som önskar, därav valet av 
aktiebolag. Det är viktigt enligt Lundgren att inte förväxla den nya 
bolagsformens utökade personliga ansvar med den personliga säkerhet som 
banken ställer på ägaren i samband med att företaget lånar pengar. Om 
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företag som lyder under ABL inte följer denna då kan ägaren/ägarna bli 
personligt betalningsansvariga, det är detta ansvar som ska utökas. Den nya 
bolagsformen kan tillämpas i rörelser där risken inte är alltför stor, 
exempelvis i konsultverksamheter, anser Lundgren. Ett exempel där den nya 
bolagsformen inte skulle vara särskilt lämplig är för hantverkare då ett fel 
här kan få stora konsekvenser.  
 
Auktorisation på redovisningssidan som ett alternativ till revision säger 
Lundgren definitivt kan vara ett alternativ, dock är det viktigt att den 
auktoriserade redovisningskonsulten arbetar utanför bolaget. Redovisningen 
får en annan sorts kvalitetsstämpel.   
 
Lundgren anser inte att rådgivning löpande under året kan ersätta revision. 
Vid revision är det revisorer som kontaktar klienten och vid rådgivning är 
det klienten som kontaktar revisorer, säger Lundgren. Det skulle innebära en 
stor skillnad vad gäller kvaliteten på redovisningen. Om nu företag väljer 
rådgivning framför revision tror Lundgren inte att Ernst & Young kommer 
att påverkas i någon större utsträckning mer än att det blir mer tjänster att 
leverera. Då mikroföretag väljer att inte revideras vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten hindras revisorerna inte längre av 
lagstiftningen och kan på så sätt hjälpa företaget med allt, från första till sista 
rutan.   
 
Ett annat alternativ som togs upp under intervjun var om mikroföretag anlitar 
en revisor som istället för en revisionsberättelse lämnar ett skriftligt intyg om 
vad som granskats. Lundgren ansåg att granskning av en specifik del, till 
exempel varulagret, kunde vara ett alternativ, även ur bankernas synvinkel.  
 
På frågan om olika typer av revisionsberättelser med olika nivå av säkerhet 
skulle kunna vara ett alternativ till revision svarar Lundgren att han inte 
anser detta, det kan ställa till det för alla inblandade parter. En 
revisionsberättelse kan enbart lämnas om en fullständig revision genomförts, 
om en översiktlig granskning görs bör istället ett intyg lämnas som 
specificerar vad som granskats.  
 
4.5 Intervju med Bo Hultgren, Skivspegeln AB 
 
Intervjun med Hultgren har genomförts i hans butik, Södra Strandgatan, den 
24 april 2007. 
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4.5.1 Allmänt om Skivspegeln AB 
 
Skivspegeln öppnade sina dörrar för första gången den 4 juni år 1980 med 
bröderna Bo och Peter Hultgren som ägare. Idag står butiken fortfarande 
kvar på samma ställe dock är Bo Hultgren numera ensam ägare. Han arbetar 
ensam i butiken men tar då och då in extrapersonal. Skivspegeln är en butik 
med ett brett sortiment. Hultgren menar att det inte går att specialisera sig i 
denna bransch, han säljer därför både musik och film för alla smaker. Med 
ett brett sortiment skapas en bra grund för en väl fungerande verksamhet.  
  
Hultgren och hans bror fick år 1980 köpa ett färdigt aktiebolag för 10 000 
SEK. Det var en betydligt lägre summa pengar än de 100 000 SEK som 
gäller idag anser Hultgren. Det som gällde då var att den som hade pengar 
köpte aktiebolag. 
 
Hultgren anlitar Sjuhäradsbygdens revisionsbyrå, där han endast har kontakt 
med sin revisor en gång per år, det vill säga i samband med bokslut. 
Däremot har han löpande kontakt en gång per månad med en annan anställd 
på revisionsbyrån. Han anser sig inte behöva mer hjälp än så av revisorn. 
Hultgren berättar att förr skedde all kontakt med revisorn per telefon och 
revisorn litade mer på den information de fick. Numera är revisorn med vid 
inventering vilket han inte var förr säger Hultgren.  
 
Hultgren ser positivt på ett eventuellt avskaffande för mikroföretag och 
kommer i så fall inte fortsätta med revision. Han ser då en möjlighet att 
minska sina kostnader.  
 
De av bankens tjänster som Hultgren använder är Internetbanken, 
kortterminal och en checkkredit. Vid frågan om Hultgren tror att han skulle 
kunna bli beviljad lån utan revision svarar han att det tror han. Banken ska 
förmodligen ha in ett bokslut ändå, skillnaden är att bokslutet inte är 
kontrollerat. Om banken upptäcker något konstigt med bokslutet vill de 
eventuellt även ha in månadskörningar.  
 
4.5.2 Hultgrens synpunkter på diverse alternativ till revision  
 
En ny bolagsform utan revisionsplikt med ökat personligt ägaransvar och 
mindre regleringar anser Hultgren skulle vara lämpligt vid nystart av bolag. 
Om han hade bildat ett bolag idag och fått välja mellan den lättare varianten 
av aktiebolag och det traditionella aktiebolaget skulle valet förmodligen bli 
det förstnämnda. Ett enklare regelverk är något som välkomnas av Hultgren. 
Han ser inte varför han som mikroföretag ska behöva följa samma regelverk 
som ett stort företag. Hultgren har haft sitt aktiebolag i 27 år och skulle i 
dagsläget inte byta företagsform. 
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Kostnader för revision är en viktig fråga för Hultgren. Han tycker att dessa 
är höga och skulle gärna se att de blev lägre. Om ett anlitande av en 
auktoriserad redovisningskonsult skulle innebära lägre kostnader för 
Skivspegeln AB skulle han kunna överväga det.  
 
Även rådgivning togs upp under intervjun. Hultgren anser sig idag få den 
rådgivning han har behov av från sin revisionsbyrå. Kostnaderna bör minska 
då revisionen tas bort och enbart rådgivningen finns kvar, det ser Hultgren 
som positivt.  
 
På frågan om han skulle kunna tänka sig att istället för en revision anlita en 
revisor som lämnar ett skriftligt intyg om vad som granskats svarar Hultgren 
att det skulle han kunna tänka sig. Om exempelvis banken begär att ett 
specifikt område av verksamheten ska granskas anser han sig inte ha något 
direkt val.  
 
Olika revisionsberättelser har Hultgren svårt att uttala sig om. Han anser 
dock att dagens revisionsberättelser är för omfattande för hans bolag. En 
enklare variant skulle vara att föredra menar Hultgren.   
 
4.6 Intervju med Mansour Rashidi, 5 EX Borås AB 
 
Intervjun med Rashidi har genomförts på hans café, Bergslenagatan 45, den 
7 april 2007. 
 
4.6.1 Allmänt om 5 EX Borås AB 
 
Mansour Rashidi äger tillsammans med sin hustru bolaget 5 EX Borås AB.  
Bolaget består av ett café i centrala Borås med namnet Wayne´s Coffee och 
erbjuder ett sortiment med både bakverk och lättare maträtter.  
 
Rashidi anlitar revisionsbyrån Ernst & Young AB för revidering av bolaget. 
För den löpande bokföringen anlitas en redovisningsfirma som tar hand om 
all hans bokföring, skälet till det är att redovisningsfirmor har en betydligt 
lägre timkostnad än vad revisionsbyråer har. Rashidi har kontakt med 
revisionsbyrån en gång per år och med sin bokförare en gång i månaden. 
 
Rashidi anser att kostnaderna för revision är höga. Vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten kommer han att välja bort revision eftersom 
han anser att det är tillräckligt för mindre företag att anlita en person som 
sköter bokföringen. Konto, bankgiro, och kortterminal är de tjänster Rashidi 
använder från banken.   



 

45 
 

 
4.6.2 Rashidis synpunkter på diverse alternativ till revision  
 
En ny bolagsform utan revisionsplikt med ökat personligt ägaransvar och 
mindre regleringar skulle Rashidi vilja se. Han vill ha mindre byråkrati och 
har inget emot mer ansvar för ägaren. 
 
På förslaget om att anlita en auktoriserad redovisningskonsult som sköter 
bokföringen istället för en revision vid ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten anser Rashidi att det hade varit ett bra alternativ. Idag anser 
han sig ha höga kostnader då han både anlitar en redovisningskonsult och en 
revisor som genomför en revision.  
 
Företaget anlitar en person som sköter deras bokföring, rådgivning är då 
inget som Rashidi behöver då han inte har hand om bokföringen själv. Det är 
svårt att ta ställning till alternativet menar Rashidi. Att på begäran anlita en 
revisor som lämnar ett intyg om att en viss del av verksamheten är granskad 
tycker Rashidi skulle kunna vara ett alternativ. Rashidi tycker att det är för 
mycket byråkrati idag och anser att det skulle vara bättre med en enklare 
variant av revisionsberättelsen, han menar att fler skulle våga bilda ett 
aktiebolag. 
 
Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten såg Rashidi ett eget 
alternativ till revision. Det var att för att få starta ett bolag ska det vara 
obligatoriskt att ägaren ska genomgå en utbildning inom redovisning om 
företaget ämnar sköta bokföringen på egen hand.  Ett annat alternativ han ser 
är att mikroföretag ska vara tvungna att anlita en redovisningsbyrå som tar 
hand om all bokföring. 
  
4.7 Sammanfattning empirikapitel 
 
Ett avskaffande av revisionsplikten ser både revisionsbyråerna och 
mikroföretagen som något positivt. För revisionsbyråerna skulle det 
förmodligen innebära en ökad efterfråga på byråernas redovisningstjänster 
och för mikroföretagen innebär ett avskaffande en möjlighet att minska 
kostnaderna.  
 
Förslaget om en ny bolagsform som ska fungera som en lättare variant av ett 
aktiebolag men med större personligt ansvar och med mindre reglering anser 
Lundqvist att det skulle eventuellt passa för vissa branscher. Ljung menar att 
det utökade personliga ägaransvaret kan fungera som borgen vid 
kreditgivning och tycker därför att en ny bolagsform skulle vara av intresse. 
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Ett lättare regelverk ser Hultgren som en fördel för mikroföretag och menar 
att en ny bolagsform skulle vara lämplig. 
 
En auktorisation inom redovisning kan enligt Bergström tänkas vara ett 
alternativ till revision om en kvalitetsuppföljning görs. För att Ljung ska 
godkänna det som ett alternativ måste banken ha en väl fungerande relation 
med kunden och god kännedom om företaget. Hultgren kan tänka sig att 
välja detta alternativ framför en fullständig revision om det leder till en 
reducering av företagets kostnader.  
 
Lundgren anser inte att revision kan ersättas av rådgivning löpande under 
året, kvaliteten skulle bli betydligt lägre. Alfelt skulle möjligtvis bevilja 
krediter till ett mikroföretag som haft rådgivning löpande under året endast 
om banken känner ett stort förtroende för företaget därför skulle ett nystartat 
företag inte beviljas någon kredit utan att en revisor kopplas in. Rådgivning 
har Rashidi svårt att ta ställning till då företaget själv inte har hand om 
bokföringen.  
 
Ett utfärdande av revisorsintyg är något som Lundgren tror skulle fungera 
som ett alternativ till revision. Intygen skulle lämnas av revisorer som 
bekräftar att en specifik del i företaget är granskad. Även Ljung tror att detta 
kan fungera dock enbart i vissa branscher. På begäran skulle Hultgren anlita 
en revisor för att erhålla ett intyg om att till exempel lagret är reviderat.   
 
Olika revisionsberättelser är ett alternativ som Bergström inte har funderat 
särskilt mycket på. Lundgren menar att detta inte skulle vara ett bra 
alternativ då det kan bli för avancerat med flera olika revisionsberättelser. 
Det här alternativet var något som både Alfelt och Ljung hade svårt att ta 
ställning till då det är många faktorer som bör beaktas. Rashidi skulle gärna 
se en enklare revisionsberättelse för mikroföretag, han tror att det skulle vara 
tillräckligt.  
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5. Analys 
 
 
I det här kapitlet har vi redogjort för det empiriska materialet och kopplat 
det till den teoretiska referensramen.    
 
 
5.1 Benämning av respondenterna i analysen 
 
I analysen har vi valt att dela in respondenterna i kategorierna bank, revisor 
och mikroföretag. Varje kategori består av två respondenter vilka fått 
benämningen A respektive B. Anledningen till att detta görs är då det 
relevanta är att veta om det är en bank, revisor eller ett mikroföretag. Då 
enbart respondenternas namn används finns även en risk att läsaren får svårt 
att skilja på vilka de olika respondenterna är.  
 
Bank A – Tommy Alfelt, SEB 
Bank B – Christina Ljung, Handelsbanken 
Revisor A – Anette Bergström, KPMG 
Revisor B – Jan Lundgren, Ernest & Young 
Mikroföretag A – Bo Hultgren, Skivspegeln AB 
Mikroföretag B – Mansour Rashidi, 5 EX Borås AB 
 
5.2 Respondenternas syn på ett avskaffande av 
revisionsplikten för mikroföretag  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag är idag endast något 
som debatteras, ingenting är ännu fastställt. De respondenter som var mest 
insatta i debatten var revisorerna. Bankerna trodde att ett avskaffande inte 
skulle ske inom den närmsta framtiden och har därför inte tagit ställning till 
bankens agerande vid en eventuell förändring.  Mikroföretagen var de av 
respondenterna som var minst insatta i frågan. Respondenternas uppfattning 
om ett eventuellt avskaffande avvek från varandra. Bankerna var något 
skeptiska till en frivillig revision. Bank A trodde att de förmodligen ändå 
skulle rekommendera att mikroföretagen anlitade en revisor. Revisor A 
menade att ett avskaffande ur byråns perspektiv inte kommer vara särskilt 
bra medan revisor B inte såg några större nackdelar med det. De av 
respondenterna som var mest positiva till ett avskaffande var 
mikroföretagen. Både mikroföretag A och mikroföretag B såg här 
möjligheter till att spara både tid och pengar.    
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5.3 Kreditprövning 
 
Kreditgivare ska följa Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och 
Konsumentkreditlagen (1992:830), under våra samtal med bankerna får vi 
uppfattningen att både bank A och bank B följer dessa lagar. Bankerna 
tyckte att det var viktigt att veta mycket om den kreditsökande. Bank A hade 
dock något lägre krav för att bevilja krediter under ett visst belopp. Vi finner 
inte i lagarna att kreditprövningen inte får skilja sig åt beroende på kreditens 
storlek. Vi antar då att kreditprövningen får variera något inom banken 
beroende på kreditens storlek, vilket den gör hos bank A och bank B.  
 
5.4 Diverse alternativ till revision 
 
De alternativ till revision som diskuterats med respondenterna är: ny 
bolagsform, auktorisation på redovisningssidan, rådgivning, skriftliga intyg 
och olika revisionsberättelser.  
 
5.4.1 Ny bolagsform  
 
Alternativet en ny bolagsform med mer personligt ägaransvar och mindre 
regleringar har bank A inte kommenterat. Vi har av denna anledning gjort en 
tolkning utifrån vår diskussion med bank A. Banken uttryckte starkt att 
aktiebolagsformen var bra just därför att den inte har något personligt 
ägaransvar. Med hänsyn till vad som sagts ser vi att bank A anser det vara 
viktigt att en revisor på något sätt är engagerad. Därför har vi gjort 
tolkningen att en ny bolagsform utan revisionsplikt inte skulle godkännas. 
Bank B såg en ny bolagsform som ett intressant förslag om utfallet verkligen 
blev ett utökat personligt ägaransvar. Detta utökade personliga ansvar skulle 
då kunna ses som en säkerhet.  
 
Revisor A menade att det redan på ett sätt förekommer idag. Revisor A 
påvisade att mikroföretagens ägare har ett stort personligt ansvar då de 
lämnar privata säkerheter, vilket ofta sker. Det är viktigt att inte blanda ihop 
det utökade personliga ansvaret med privata säkerheter menade revisor B. 
Vidare ansågs det vara ett alternativ som skulle kunna tillämpas i vissa 
branscher där riskerna är stora.  
 
Mikroföretag A såg även förslaget som ett alternativ, framförallt för nystart 
av företag. För egen del såg inte mikroföretag A ett byte av bolagsform som 
något som skulle vara aktuellt. Mikroföretag B såg positivt på en ny 
bolagsform framförallt för att regelverket skulle bli enklare. Det utökade 
personliga ägaransvaret hade företaget ingenting emot.  
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En ny bolagsform med mer personligt ansvar och med mindre regleringar är 
ett omtalat alternativ till revision. I teorin förekommer ett par förslag på 
förenklingar av regelverket givna av Skog (2006). Ett första förslag är att 
urskilja en kategori för bolag med endast en ägare och ange vilka 
bestämmelser i ABL som de måste följa. Det andra förslaget, som även kan 
kombineras med det första, är att lätta upp regelverket ännu mer. Både 
mikroföretag A och mikroföretag B ansåg ett en ny bolagsform skulle vara 
ett bra alternativ framförallt med tanke på det lättare regelverket. De övriga 
respondenterna menade mer att det var det utökade personliga ägaransvaret 
som gjorde förslaget om en ny bolagsform till ett alternativ till revision.  
 
5.4.2 Auktorisation på redovisningssidan 
 
En auktorisation på redovisningssidan är ett förslag som har diskuterats med 
respondenterna. Bank A föredrog att mikroföretag skulle ha kvar revisorn 
istället för att anlita auktoriserade redovisningskonsulter. En etablerad 
kundrelation och en god kännedom av mikroföretag är ett måste för att bank 
B ska kunna se en auktorisation på redovisningssidan som ett alternativ.  
 
Revisor A ansåg att detta skulle kunna vara tillämpligt endast om en 
kvalitetsuppföljning genomfördes. Om den auktoriserade 
redovisningskonsulten arbetar utanför bolaget ansåg revisor B att det mycket 
väl skulle kunna vara ett alternativ. En auktorisation på redovisningssidan 
skulle öka kvaliteten på redovisningen hos företagen.  
 
Alternativet är något som mikroföretag A skulle kunna överväga om det 
skulle innebära lägre kostnader än vid revision.  Mikroföretag B förmodade 
att alternativet skulle innebära lägre kostnader för företaget vilket skulle vara 
en klar fördel. Företaget såg auktoriserade redovisningskonsulter som ett 
alternativ.  
 
Auktoriserade redovisningskonsulter är en relativt ny titel som innebär att ett 
antal krav är uppfyllda. Dessa redovisningskonsulter har genomgått en 
civilekonomutbildning eller SRF: s utbildning, Högre Redovisningsekonom, 
samt arbetat som redovisningskonsult i tre år. Detta bidrar till den 
auktoriserade redovisningskonsultens höga kompetens. En av revisorerna 
ansåg att ett anlitande av en auktoriserad redovisningskonsult skulle höja 
kvaliteten på mikroföretagens redovisningar vilket den också torde göra med 
tanke på den kunskap konsulterna besitter. 
 
5.4.3 Rådgivning 
 
Ett förslag om en ökad rådgivning löpande under året som ett alternativ till 
revision var både bank A och bank B kritiska till. Enligt bank A skulle 
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rådgivning endast accepteras om ett visst förtroende för mikroföretaget fanns 
medan bank B måste känna förtroende för rådgivaren. 
 
Revisor A ansåg inte att det skulle vara tillräckligt för att ersätta revision. 
Revisorn trodde dock att mikroföretagens behov av rådgivning skulle öka 
vid ett avskaffande av revisionsplikten. Revisor B hade samma åsikt och 
menade att kvaliteten på redovisningen skulle skilja sig alltför mycket 
jämfört med om den hade granskats. Vid en revision är det revisorn som 
ställer krav och bestämmer vad som ska granskas. Vid rådgivning är det 
klienten som avgör vad de vill ha hjälp med och revisorn får därmed oftast 
inte full insyn i verksamheten.   
 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer mikroföretag A att välja 
bort revision. Det skulle då vara en trygghet om en rådgivare fanns till 
företagets förfogande. Vad gäller mikroföretag B sköts bokföringen av en 
redovisningsbyrå, någon rådgivning är då inte aktuell för företaget idag och 
det är därför svårt att uttala sig om alternativet i dagsläget.  
 
Alternativet rådgivning var något som revisorerna och bankerna inte såg som 
ett alternativ till revision, de ansåg att rådgivning inte skulle kunna ersätta 
revision. Dessa uppfattningar stämmer inte överens med Bergqvist och 
Carlsons (2006) synpunkter. Många av respondenterna har en positiv 
inställning till rådgivning och anser att mikroföretag är i behov av detta, men 
det är ingen tillräcklig kvalitetssäkring om revision valts bort. Bergqvist och 
Carlson (2006) menar dock att mikroföretag skulle klara sig enbart med 
rådgivning och att en granskning av dem inte är nödvändig.  
 
I Tyskland är det vanligt att företag som valt bort revision anlitar en revisor 
eller en licensierad skatterådgivare för kvalitetssäkring/rådgivning. 
Morander och Fritzell (2005) menar att den rådgivning som äger rum i 
Tyskland ger samma kvalitetssäkring som revision av mikroföretag i Sverige 
ger. Av de företag i Tyskland som har frivillig revision är det cirka 90 
procent som väljer att anlita en revisor eller rådgivare för att få hjälp med 
bokslut och deklaration. Med tanke på denna höga procentsats tolkar vi det 
som att rådgivning är något som önskas. Troligen skulle även svenska 
mikroföretag vid ett avskaffande av revisionsplikten önska detta med tanke 
på uttalanden gjorda av mikroföretag A och mikroföretag B.   
 
5.4.4 Skriftliga intyg 
 
Ett skriftligt intyg om vad som granskats utfärdat av en revisor såg bank A 
som en lättare variant av revision, att granska en specifik del av 
verksamheten skulle kunna vara acceptabelt. Alternativet ses även av bank B 
som en möjlighet. Banken genomför egna kontroller av sina kunder, då en 
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egen bedömning av ett särskilt område inte är möjlig är det bra om en revisor 
kan göra detta åt banken.  
 
Revisor A menade att intyg kunde vara ett alternativ. Om detta ska fungera 
måste revisorn inkluderas i ett kvalitetskontrollsystem. Även revisor B såg 
detta som ett alternativ och menade att ett skriftligt intyg om att till exempel 
varulagret granskats skulle kunna accepteras av bankerna.  
 
Om en granskning av ett speciellt område begärs skulle detta accepteras av 
mikroföretag A. Även mikroföretag B skulle acceptera att anlita en revisor 
för att få ett intyg utfärdat.  
 
När en revisor utfärdar ett intyg ska FAR: s yrkesetiska regler följas precis 
som vid en fullständig revision. Ett intyg håller då hög kvalitet på det 
område som reviderats. Revisorsintyg kan skrivas på många områden vilket 
kan vara till fördel för banken vid kreditgivning. Bankerna kan då i princip 
begära intyg av sina kunder på vilket område som helst, till exempel 
varulager och kundfodringar. Om mikroföretag är beroende av banken vad 
gäller krediter skulle de inte ha någonting emot att anlita en revisor som 
utfärdar detta intyg.  
 
Även i USA förekommer revisorsintyg. Här är det vanligt att revisorn 
granskar ett specifikt område för att sedan lämna ett intyg om att detta har 
gjorts. Intyget benämns ”Agreed-upon Procedures”. I Sverige förekommer 
liknade intyg dock inte i lika stor utsträckning som i USA. Flertalet av 
respondenterna såg positivt till ett användande av dessa intyg. Framförallt 
bankerna skulle ha nytta av denna typ av intyg i samband med kreditgivning 
då det själva inte kan göra en bedömning av ett specifikt område.   
 
5.4.5 Olika revisionsberättelser 
 
Tre olika slags revisionsberättelser som ger olika nivå av säkerhet var något 
både bank A och bank B tyckte var svårt att bedöma huruvida det var ett bra 
alternativ eller inte. Bank A menade att det finns många faktorer att beakta 
innan ett uttalande om förslaget kan göras. Bank B menade att det var en 
fråga som berörde alla bankens kontor och ville inte i dagsläget kommentera 
ytterligare.  
 
Förslaget om olika revisionsberättelser var något som revisor A inte hade 
tänkt igenom men trodde att det möjligen kunde vara ett alternativ till 
revision. Revisor B såg däremot inte olika revisionsberättelser som ett 
alternativ. En revisionsberättelse ska associeras med en fullständig 
granskning, om en överskådlig revision genomförts kan därför inte en 
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revisionsberättelse lämnas. Revisor B såg att alternativet skulle skapa 
problem för dem som ska ta del av berättelsen.  
 
Mikroföretag A anser att de revisionsberättelser som upprättas idag är för 
omfattande och skulle därför föredra en enklare variant. Även mikroföretag 
B anser att en enklare variant av revisionsberättelse skulle vara bra för 
bolaget eftersom det är för mycket byråkrati. En enklare variant skulle 
sannolikt leda till att allt fler skulle våga starta ett bolag. 
 
USA är ett land som tillämpar olika revisionsberättelser vilket de har gjort 
sedan många år tillbaka. Vilken typ av revisionsberättelse som bör upprättas 
för amerikanska företag beror bland annat på risken. I USA är det vanligtvis 
tillräckligt att en review report upprättas för små företag då risken ofta inte 
är så stor. Möjligen kunde en review även vara tillräckligt i Sverige vad 
gäller mikroföretag. En av respondenterna var kritisk till förslaget om flera 
revisionsberättelser med tanken på att det kunde bli mycket att hålla reda på.  
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6. Slutdiskussion 
 
 
I detta kapitel dras slutsatser utifrån empiri och analys. Kapitlet innehåller 
en diskussion kring respektive alternativ och utifrån detta har uppsatsens 
frågeställning besvarats. Slutligen presenteras förslag till vidare forskning. 
 
 
6.1 Forskningsfrågor  
 
Vi kommer i slutsatsen besvara våra forskningsfrågor.  
 
Formulerad huvudfråga: 
 

 Vilka alternativ till revision för mikroföretag finns/kan tas fram som 
accepteras av banker?  

 
Formulerade delfrågor utifrån huvudfrågan: 
 

 Hur ser mikroföretag på de alternativ som accepterats av banker? 
 Hur ser revisionsbyråer på de alternativ som accepterats av banker? 

 
6.2 Avslutande diskussion kring alternativen 
 
De alternativ till revision som diskuterats med respondenterna är:  
 

 Ny bolagsform 
 Auktorisation på redovisningssidan 
 Rådgivning 
 Skriftliga intyg 
 Olika revisionsberättelser 

 
Det första alternativet, ny bolagsform, var ett redan framtaget förslag till 
revision som vi identifierade i teorin. De resterande alternativen har vi själva 
format utifrån teorin då vi ansåg de som tänkbara alternativ till revision. Vi 
kommer härnäst i avsnittet diskutera både fördelar och nackdelar med 
alternativen.  
 
En ny bolagsform kan ha olika fördelar. En fördel är att regelverket då skulle 
lättas upp. Vi ser ingen mening med att små mikroföretag ska behöva följa 
samma regelverk som större bolag. Även en av bankerna ser en fördel med 
alternativet i och med att det personliga ägaransvaret skulle utökas.  Vi kan 
dock se likheter mellan den nya bolagsformen och en enskild firma. Ägaren 
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till en enskild firma har allt ägaransvar och här finns inget krav på revision. 
Ett utökat personligt ägaransvar kan ses som negativt utifrån 
mikroföretagens synvinkel men vi ser det som nödvändigt för att detta 
alternativ utan revision ska fungera. Att skapa en ny bolagsform som är en 
enklare variant av aktiebolag skulle förmodligen vara en lång process men 
skulle troligtvis i slutändan vara värt det.  
 
En del mikroföretag sköter sin egen bokföring medan andra anlitar 
redovisningsbyråer som gör det åt dem. Det är viktigt att den som har hand 
om bokföringen kan sin sak. En fördel med auktoriserade 
redovisningskonsulter är att de är väl utbildade inom redovisning, detta 
borde leda till betydligt färre fel i redovisningen. För att banker ska godta 
alternativet måste de ha god kännedom om mikroföretaget samt en etablerad 
kundrelation. En nackdel här kan vara då banken inte har detta och istället 
kräver en fullständig revision. För att alternativet ska fungera tror vi att en 
kvalitetsuppföljning av något slag bör göras. Mikroföretagens kostnader kan 
påverkas beroende på om uppföljningens omfattning blir stor. Besparingen 
kanske därför inte blir så stor som företaget önskar. Vi ser det som ett 
alternativ som enbart passar de mikroföretag som inte redan har 
kompetensen i företaget.  
 
Mikroföretag har ofta endast en ägare och få anställda. Det är vanligt att 
antingen ägaren eller en anställd sköter verksamhetens bokföring. Vi anser 
att ett anlitande av en revisor som rådgivare vad gäller företagets bokföring 
skulle bidra till en bättre redovisning och en revision är möjligen då 
obehövlig. För de mikroföretag som har valt att anlita en redovisningsbyrå 
för att de ska ta hand om verksamhetens bokföring är detta alternativ inte till 
någon nytta. Då företaget inte sköter redovisningen själv har de inget behov 
av rådgivning och kan då inte erhålla en kvalitetssäkring genom detta 
alternativ. Alternativet är även mindre användbart för vissa företag då 
kompetens redan finns i företaget, det vill säga samma sak som gäller vid 
förslaget om auktorisation på redovisningssidan. Då det är företagen som tar 
initiativ till kontakten med rådgivaren och inte tvärtom anser vi att kvaliteten 
är långt ifrån lika bra som vid fullständig revision. Detta ger större utrymme 
för medvetna fel från företagets sida eftersom det är företaget som 
bestämmer vad rådgivaren ska hjälpa till med. Enligt vår mening går 
rådgivning egentligen inte att jämföra med fullständig revision, alternativet 
faller på för många punkter. Inte heller bankerna anser att rådgivning är 
något som kan ersätta revision. 
 
En fördel med skriftliga intyg är att banker kan ha nytta av dessa när de inte 
kan göra en egen bedömning av mikroföretaget, det kan handla om att 
banken har bristande resurser.  Som vi ser det kan revisorer göra en mer 
kvalificerad bedömning i och med att de har stor kompetens. Banker har ofta 
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ett stort nätverk av revisorer som de har förtroende för vilket underlättar. De 
kan då rekommendera dessa revisorer till de mikroföretag som banken 
begärt ett intyg av. Om skriftliga intyg skulle komma att ersätta fullständig 
revision erhålls ändå kvalitet eftersom det är en revisor som utfärdat dem. 
Alternativet tror vi inte kommer kräva någon större förändring då revisionen 
endast minskar i omfattning, granskningen genomförs inte av hela 
mikroföretagets verksamhet utan enbart av en del. Kostnaderna kommer 
förmodligen att minska genom ett användande av detta alternativ vilket vi 
ser som en fördel. När det gäller mikroföretag anser vi att det inte alltid är 
nödvändigt att genomföra en fullständig revision, det kan dock finnas 
särskilda balansposter som kan vara väsentliga att granska. I dessa fall är 
skriftliga intyg ett bra alternativ.  Dock tror vi att revisorn måste, även om 
denne bara granskar en del, inhämta mycket information om 
verksamheten för att kunna utföra en bra granskning.  
 
Idag kan endast en typ av revisionsberättelse lämnas och det vid en 
fullständig revision. Ett förslag om olika revisionsberättelser med olika nivå 
av säkerhet är något bankerna inte kunnat kommentera så ingående. En 
fördel som vi ser är att mikroföretag med detta alternativ kan få en mer 
anpassad revisionsberättelse. Olika revisionsberättelser är något som 
förekommer i USA. Där finns betydligt fler företag än i Sverige och behovet 
av flera revisionsberättelser är förmodligen större. I Sverige hade det 
eventuellt varit tillräckligt med två typer av revisionsberättelser enligt vår 
mening. En fråga som uppkommer är vem som ska avgöra vilken 
revisionsberättelse som företaget ska ha. Som vi ser det ska det vara banken 
som avgör detta då en kvalitetssäkring vid kreditgivning är av bankens 
intresse. Vi anser dock att ordet revisionsberättelse ska förknippas med en 
fullständig granskning, genomför revisorn ingen fullständig granskning ska 
denne inte få avge en rapport med benämningen revisionsberättelse. Ett 
annat namn hade varit att föredra. 
 
I figur 6.1 nedan illustreras respondenternas åsikter om de olika alternativen 
på ett överskådligt sätt. Vi har utifrån deras svar placerat in dem i 
kategorierna: för, tveksam/vet ej och emot. Siffrorna i figuren representerar 
antalet respondenter. 
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Följande rangordning har gjorts för att förtydliga vad respondenterna anser 
om alternativen: 
 

1. Skriftliga intyg  
2. Auktorisation på redovisningssidan och Ny bolagsform 
3. Olika revisionsberättelser 
4. Rådgivning  

 
6.3 Slutsats  
 
I denna undersökning har vi utgått från relativt få personers åsikter vilket 
medfört att resultatet inte kan ses som generellt. Det alternativ vi kommit 
fram till kan ändå anses vara en möjlighet. När en slutsats dragits har vi tagit 
hänsyn till vad respondenterna svarat samt de fördelar och nackdelar som vi 
ser med alternativen. Alternativet ska både accepteras av banker och vara 
tillämpligt.  
 
Vi har kommit fram till att skriftliga intyg är det alternativ till fullständig 
revision som är att föredra. Detta grundas först och främst på att de båda 
banker som intervjuats accepterat alternativet men även på att 
revisionsbyråerna och mikroföretagen godkänner alternativet. Vi ser att 
skriftliga intyg skulle ge en bättre kvalitetssäkring jämfört med de övriga 
alternativen som tagits upp.  Argumenten för detta är att alternativet inte är 
så långt ifrån revision, dels för att det fortfarande är en granskning, dock i 
mindre omfattning, och dels för att intygen utfärdas av revisorer. Att 

Ny bolagsform 

Auktorisation på redovisningssidan 

Rådgivning 

Skriftliga intyg 

Olika revisionsberättelser 

För Emot  
  Tveksam/  

4 1 

4 1 

1 2 3 

6 

2 1 3 

1 

Vet ej 

1 

Figur 6.1 Illustration av respondenters syn på alternativ 
               Källa: Egen konstruktion 
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tillämpa skriftliga intyg ska vara en valmöjlighet. Mikroföretag ska få välja 
mellan fullständig revision, alternativet eller ingen revision. 
 
Respondenternas allmänna syn på revisionsplikten var att den kunde 
avskaffas. Revisionsbyråerna och bankerna var eniga om att någon form av 
kvalitetssäkring av mikroföretag ändå kommer att krävas vid en frivillig 
revision. Även vi tror att någon form av kvalitetssäkring kommer att vara 
nödvändig. Om inget mellanläge mellan revision och icke revision finns 
väljer mikroföretagen säkerligen att fortsätta med fullständig revision och 
ingen förändring kommer att ske. Ett avskaffande kommer förmodligen att 
ske inom den närmsta tiden och vi tycker att det är viktigt att det då finns 
alternativ till revision. 
 
 6.4 Förslag till vidare forskning 
 
Revisionsplikten är ett omtalat ämne med stort utrymme för forskning. Vi 
har ett antal funderingar om vad som kan tänkas vara intressant att forska 
vidare i. Det första vi tänker på är att det skulle vara intressant att genomföra 
undersökningen med ett större antal respondenter, det skulle bidra till att 
undersökningen blir mer representativ. Undersökningen skulle även kunna 
utökas ytterligare genom att behandla fler alternativ till revision än vad som 
gjorts i denna uppsats. I vår uppsats valde vi att lägga fokus på bankerna, vid 
fortsatt forskning inom området skulle hänsyn kunna tas till mikroföretagens 
övriga intressenter. Hur ser de på andra sätt att kvalitetssäkra på än 
fullständig revision? 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till bankerna 
 

 Vad har du för arbetsbakgrund? 
 

 Vilka arbetsuppgifter har du idag? 
 

 Vad anser du om ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag? 
 

 Vilka av era tjänster använder mikroföretagen mest? 
 

 Vad har ni för krav på ett mikroföretag idag då de vill ha krediter? 
 

 Hur går en kreditbedömning till av ett mikroföretag? 
 

 Om/när revisionsplikten av mikroföretag avskaffas, vad kommer då att 
ställas för krav? 
 

 Vad anser du om att mikroföretag anlitar en revisor, som istället för en 
revisionsberättelse lämnar ett skriftligt intyg om vad som granskats?  
 

 Om/när revisionsplikten avskaffas skulle det vara tillräckligt om revisorn 
på er begäran granskade enbart en del av företaget, exempelvis 
varulagret? 
 

 Anser du att ett anlitande av auktoriserade redovisningskonsulter av ett 
företag och som löpande under året sköter bokföringen kan vara ett 
alternativ till revisorns granskning? 
 

 Vad anser du om en ny bolagsform skulle bildas utan revisionsplikt med 
mer personligt ägaransvar och med enklare regelverk? 
 

 I USA finns tre olika revisionsberättelser med olika nivå av säkerhet, en 
enklare, en mer avancerad och en fullständig revisionsberättelse. Vad 
anser du om detta? 
 

 Tror du att mer omfattande rådgivning löpande under året av revisorer 
skulle kunna vara ett alternativ till revision? 
 

 Om/när revisionsplikten tas bort vad ser du för alternativ till revision som 
inte rubbar bankens förtroende för mikroföretag? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till revisionsbyråerna 

 
 Vad har du för arbetsbakgrund? 

 
 Vilka arbetsuppgifter har du idag? 

 
 Vad anser du om ett avskaffande av revisionsplikten för mikroföretag? 

 
 Hur beroende är mikroföretag av bankens tjänster vad gäller 

kreditgivning? 
 

 Har du fått några indikationer från dina klienter om vad de anser om 
revisionsplikten? Kommer mikroföretag att fortsätta med revision? 
 

 Vad anser du om att mikroföretag anlitar en revisor, som istället för en 
revisionsberättelse lämnar ett skriftligt intyg om vad som granskats?  
 

 Anser du att ett anlitande av auktoriserade redovisningskonsulter av ett 
företag och som löpande under året sköter bokföringen kan vara ett 
alternativ till revisorns granskning? 
 

 Vad anser du om en ny bolagsform skulle bildas utan revisionsplikt med 
mer personligt ägaransvar och med enklare regelverk? 
 

 I USA finns tre olika revisionsberättelser med olika nivå av säkerhet, en 
enklare, en mer avancerad och en fullständig revisionsberättelse. Vad 
anser du om detta? 
 

 Tror du att mer omfattande rådgivning löpande under året av revisorer 
skulle kunna vara ett alternativ till revision? 
 

 Om/när revisionsplikten tas bort vad ser du för alternativ till revision för 
mikroföretag? 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till mikroföretagen 
 

 Kort information om verksamheten. 
 

 Hur ser företagets ägarstruktur ut?  
 

 Vilken revisionsbyrå anlitar ni? 
 

 Vilka tjänster köper ni av revisionsbyrån? 
 

 Vem sköter den löpande bokföringen? 
 

 Skulle du välja bort revision eller fortsätta vid ett eventuellt 
avskaffande? 

 
 Vilka av bankens tjänster utnyttjar ni? Hur beroende är ni?  

 
 Skulle du kunna tänka dig att vid ett avskaffande av revisionsplikten 

anlita en auktoriserad redovisningskonsult som sköter bokföringen 
för att på så sätt komma ifrån revision?  

  
 Skulle du kunna tänka dig att på en begäran anlita en revisor som 

istället för en revisionsberättelse lämnar ett skriftligt intyg om vad 
som granskats? 

 
 Vid ett avskaffande av revisionsplikten, vad skulle du anse om olika 

typer av revisionsberättelser med olika nivå av säkerhet? En enklare, 
en lite mer avancerad och en fullständig revisionsberättelse.  

 
 Skulle du kunna överväga att löpande under året anlita en revisor 

som rådgivare för att på så sätt slippa en granskning av bokföringen? 
 

 Vad anser du om en ny bolagsform skulle bildas utan revisionsplikt 
med mer personligt ägaransvar och med enklare regelverk? Är det 
något som skulle vara av intresse? 

 
 Kan du se något alternativ till revision som du skulle kunna tänka dig 

att tillämpa?  
 
 


