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Abstract: Sweden has had an obligation of auditing since 1983 and arises from economic 

crimes among small businesses. The question right now is, if we are going to continue to have 

an auditing or not. The Swedish government have a proposal of voluntary auditing for small 

businesses that could be reality for over 300 000 Swedish businesses. The proposal could be a 

reality already in July 2010. The effects of not having an auditing are discussed both in 

positive and negative terms. Many see the auditing as a foundation of a good quality in the 

accounts. There is a little bit anxiety if the effects going to lead the accounts to a lower level. 

From shareholders point of view is this welcoming because of the decreased costs for 

auditing.   

 

Purpose: The purpose of this report is to describe and analyse the effects of abolish auditing 

for small Swedish companies.   

 

Method: This report has been written with a qualitative method. The essay is based on three 

interviews from each corporate form. 

 

Result: The study shows a lack of knowledge regarding auditing among small Swedish 

companies. The information regarding the proposal that FAR SRS intended to spread seems 

not have reached out to the companies in our study. We want to advise all Swedish small 

entrepreneurs to contact their auditor/accounting consult to get the necessary information for 

their business regarding the new auditing rules.  If the proposal inures as planned 2010 the 

companies have one year from now to get familiar with the new rules. Even if the companies 

decide not to make an auditing they still have to make an active choice, whether they want to 

place their money on auditing or some other kind of external help. Our study shows that some 

kind of economic guidance is necessary for the small entrepreneurs in our essay.  

 

 

Key words: Auditing, abolish auditing 
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Sammanfattning 
 

Inledning: Revisionsplikten har funnits i Sverige sedan 1983 och uppkom på grund av den 

ekonomiska brottslighet som var vanligt förekommande bland mindre bolag. Just nu är frågan 

huruvida Sverige ska fortsätta ha en revisionsplikt eller inte aktuell. Regeringens förslag om 

frivillig revision för små företag kommer vid ett eventuellt införande att beröra cirka 300 000 

svenska bolag. Som förslaget ser ut i dagsläget kommer reglerna att träda i kraft 1 juli år 

2010.  Effekterna av ett slopande av revisionsplikten diskuteras flitigt både i positiva och 

negativa termer. Många pekar på att revision ger en grundkvalité i redovisningen som 

bolagets intressenter kan lita på. Det finns en oro för att effekten av en slopad revisionsplikt 

kommer att leda till att själva redovisningen läggs på en lägre nivå. Ur aktieägarnas perspektiv 

ses ett slopande som en positiv utveckling då kostnaderna för revisionen drastiskt kommer att 

minska framöver.   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera effekterna av en slopad 

revisionsplikt för mindre svenska bolag. 

 

Metod: Undersökningen har utförts genom en kvalitativ studie där aktiebolag, handelsbolag 

och enskilda firmor har representerats av tre företag vardera.  

 

Resultat: Studien visar på att det råder bristfällande kunskaper om revision ute bland små 

företagarna i Sverige. Den information som FAR SRS hade som syfte att delge verkar inte ha 

nått fram till de företag vi har intervjuat. Rådet vi vill ge till alla småföretagare är att ta 

kontakt med sin revisor/ redovisningskonsult för att få ta del av de nya reglerna och vad som 

gäller för just dem. Om förslaget träder i kraft 2010 enligt plan innebär det att företagarna 

endast har ett år på sig att sätta sig in i de nya reglerna. Även om företagen väljer bort revision 

måste ett aktivt val göras. Med tanke på omfattningen av den externa hjälp som företagen 

betalar för idag så visar det på att vägledning även behövs i framtiden. De pengar som sparas 

in på revisionskostnader kommer med största sannolikhet att behöva läggas på mer konsult 

hjälp eller någon annan form av kontroll.  

 

 

Nyckelord: Slopning av revisionsplikt, revisionsplikt, alternativ till revision. 
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1 Inledning 

 

Inledningen börjar med att ge läsaren en beskrivning av bakgrunden till ämnet samt en 

problemdiskussion som leder fram till uppsatsens frågeställning. 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Revision innebär kritisk granskning, bedömning och uttalanden om ett bolags redovisning och 

förvaltning vilket ofta förknippas med årsredovisning samt delårsrapporter. När det gäller 

aktiebolag är ägarna endast ansvariga för de kapital som har satsats i bolaget. Då ett bolag 

lämnar information om sin ekonomiska ställning till sina intressenter måste dessa kunna lita 

på att den informations som lämnas är tillförlitlig. Därav har revision blivit allt viktigare och 

reglerat för de flesta företagsformers förvaltning och redovisning (FAR Förlag, 2001).  

 

I Sverige har revisionsplikten för samtliga aktiebolag funnits sedan 1983. Anledningen till 

införandet av revisionsplikt uppkom då ekonomisk brottslighet var vanligt förekommande i 

mindre bolag (Burén & Nyquist, 2005).  

 

Huruvida Sverige skall ha en revisionsplikt eller inte har diskuterats flitigt och är nu 

högaktuell då en promemoria från Justitiedepartementet tagit upp så kallat byråjäv. 

Kombiuppdrag för revisionsbyråer är väldigt vanliga då revisorer som biträder bolaget med 

bokföring även är verksamma i bolaget. Kritiken som uppkommit från revisionsbranschen 

efter denna promemoria har lett fram till diskussionen kring revisionsplikten i mindre bolag 

(Thorell & Norberg, 2005).    

 

Det pratas just nu mycket i medier om hur regeringen vill avskaffa revisionsplikten för mindre 

aktiebolag, som ett led i att uppfylla vallöftet om minskat krångel för näringslivet. Redan i 

budget propositionen för 2007 gick regeringen ut med att de hade för avsikt att slopa 

revisionsplikten (Brandberg, 2007). Det datum som regeringen fick ta del av förslaget om 

slopad revisionsplikt var 31 Mars 2008, men kan först bli verklighet om cirka ett år (Askåker, 

2008).  

 

Regeringens förslag om frivillig revision för småföretag kommer att beröra över 300 000 

svenska bolag. Som förslaget ser ut i dagsläget så kommer reglerna att träda i kraft den 1 juli 

år 2010 och kommer att innebära att revision i framtiden kommer att vara valfritt för varje 

bolag. Det enda kravet är att företagen måste klassas som ett mindre bolag enlig 

Bokföringslagens definitioner (Lans, 2008).  
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1.2 Problemdiskussion 

 

I EU:s fjärde bolagsdirektiv om årsbokslut återfinns regelverket om avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre aktiebolag. Här kan utläsas att det är upp till varje medlemsland 

att avgöra huruvida revisionsplikt skall gälla för småföretag eller ej (Aggestam, 2007). I EG:s 

fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, finns föreskrifter om att företagens årsbokslut måste 

genomgå en obligatorisk revision och granskning av förvaltningsberättelsen. Direktivet skall 

tillämpas på företagsformer där delägaransvaret är begränsat, det vill säga aktiebolag, 

handelsbolag och kommanditbolag (Thorell & Norberg, 2005). I artikeln finns dock en 

möjlighet för medlemsländerna att undanta småföretag från revisionsplikt. Undantaget 

infördes i direktivet för att underlätta för vissa medlemsländer som hade för få kvalificerade 

revisorer för att kunna genomföra revision i alla aktiebolag. Med åren som gått efter 

införandet av direktivet kan det konstateras att gränsvärdena för små aktiebolag snarare höjts 

än sänkts. Alla ”ursprungliga” medlemsländer har av varierande grad undantagit småföretag 

från revision (Ibid). 

 

 I dagsläget är det bara Malta och Sverige som har regler om obligatorisk revision för samtliga 

aktiebolag. Under de senaste åren har revisionsplikten avskaffats i både Finland och Danmark 

(Brandberg, 2007). Undersökningar som har gjorts i Danmark visar på att 83 procent av 

aktiebolagen kommer trots slopandet även i fortsättningen lämna in sin årsredovisning för 

revidering. Därför har det ännu inte kunnat konstateras någon större förändring efter 

revisionspliktens avskaffande (Aggestam, 2007).   

 

I Sverige finns idag cirka 285 000 aktiva aktiebolag som enligt regelverket är skyldiga att 

anlita en revisor som granskar räkenskaperna i bolaget. Undersökningar som gjort av 

upplysningsföretaget UC visar på att hela 98 procent av de svenska aktiebolagen skulle klara 

sig utan revision (Askåker, 2008).  

 

Effekterna av ett slopande diskuteras flitigt i massmedia där vi kan se både positiva och 

negativa utlåtanden. Många pekar på att revision ger en grundkvalité i redovisningen som 

bolagets intressenter kan lita på. Det finns en oro för att effekten av en slopad revisionsplikt 

kommer att leda till att själva redovisningen läggs på en lägre nivå. En särskild intressent 

grupp som starkt vänder sig emot detta är kreditgivarna då deras insyn i bolagen avsevärt 

kommer att minska (Ibid).  

 

Ur aktieägarnas perspektiv ses ett slopande som en positiv utveckling då kostnaderna för 

revisionen drastiskt kommer att minska framöver.  Uppfattningen om att småföretag skall 

följa samma regler som ett företag med miljard omsättning anses inte rätt av vissa 

småföretagare då olika företag har olika behov. Undersökningar visar dock på att åsikterna 

om ett slopande går isär bland småföretagare då många av dem är positiva till den nuvarande 

lagstiftningen som kräver revision. Några av anledningarna till detta är att revisorn ger 

trygghet och ger en sorts kvalitetsstämpel för företagen (Askåker, 2008). De höga kostnader 

som kravet på revision medför för små företag kan innebära att den internationella 

konkurrensen påverkas (Thorell & Norberg, 2005).   

 

Några som kommer att påverkas påtagligt av dessa ändringar är alla bolagsstyrelser då deras 

ansvarsfrihet försvinner med revisorn. De nya reglerna kommer att innebära att det läggs 

större fokus på styrelseledamöternas ansvar, detta påverkar främst de personer som sitter i 

större bolagsstyrelser. Ett förslag som kommit upp under arbetsprocessen av slopandet är att 
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skatteverket skall komma att ersätta revisionen i form kontroller genom att gå in och ta del av 

bokföringen med kort varsel (Lans, 2008).  

 

Detta förslag tror vi, precis som många andra, kan komma att ses som negativt av många 

bolag och avskräcka dem att avskaffa sin revisor. Anledningen till dessa oanmälda besök ses 

vara skatteverkets oro att slopandet av revisionsplikten kan komma att innebära att bolagen 

kommer att lämna felaktiga uppgifter när de inte har någon revisor som granskar 

räkenskaperna. Detta kan enligt skatteverket leda till lägre skatteintäkter (Linderyd, 2008). 

 

 

1.3 Forskningsfråga 

 

Frågeställningen vi har för avsikt att besvara i denna uppsats utmynnar från vår bakgrund och 

problemdiskussion:  

 

Hur kommer en slopad revisionsplikt påverka mindre svenska bolag? 

Vilken nytta har revisionen för mindre svenska bolag i dagsläget? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera effekterna av en slopad revisionsplikt för 

mindre svenska bolag. 

 

1.5 Avgränsning  

 

Det är företagens perspektiv som kommer att stå i fokus i denna uppsats, vilket innebär att vi 

avgränsar oss ifrån revisionsbolagens syn på revisionspliktens slopning. När vi diskuterar 

revision kommer mindre aktiebolag att sättas i relation till enskild firma och handelsbolag. 

Med mindre bolag avser vi aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor som har mindre än 

fem anställda. Vi har valt att avgränsa oss ifrån att göra en jämförelse med kommanditbolag 

då detta är en form av handelsbolag.   
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1.6 Disposition 

 

Figur 1.1 Disposition (egen konstruktion)
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2 Teori 

 

I detta avsnitt presenteras de olika teorier vi valt att använda i uppsatsen. Vi inleder med en 

definition av revision och lite historik kring ämnet för att sedan fördjupa oss i väl valda teori 

delar.  

 

2.1 Definition av revision  

 

Revision definieras enligt Nationalencyklopedin som: ”Revision (senlat. revi´sio 'återseende', 

av lat. revi´deo 'åter se'), inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller 

annan organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 

redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen. Det finns i 

huvudsak två typer av revision: extern revision, som utförs av utomstående revisorer utsedda 

av organisationens huvudmän, och internrevision, som utförs av tjänstemän i organisationen, 

vanligen direkt underställda högsta ledningen. Extern revision avrapporteras i anslutning till 

årsredovisningen i en revisionsberättelse, i vilken revisorn till- eller avstyrker att 

redovisningen fastställs och att ledningen beviljas ansvarsfrihet. Extern revision är till skillnad 

från internrevision obligatorisk i bland annat alla aktiebolag och skall utföras av minst en 

auktoriserad eller godkänd revisor”(ne.se, hämtad 2008-04-05).  

 

2.2 Historik 

 

Från 1895 års lag om aktiebolag återfinns de första reglerna gällande revision i Sverige. Enligt 

lagen var alla aktiebolag tvingade att utse en lämpad person som skulle granska 

räkenskaperna inom bolaget samt att granska styrelsens förvaltning. Granskningsmannen 

behövde inte ha någon särskild kompetens inom området (SOU 2008:32). 

 

I början av 1900-talet infördes ett antal minoritetsskyddsregler i lagen om aktiebolag., vilket 

gav en aktieägarminoritet rätten att kräva att revisorer deltog i granskningen av bolagets 

räkenskaper och styrelsens förvaltning. Två år efter detta införande beslutade Stockholms 

handelskammare att auktorisera yrkesrevisorer (Ibid). 

 

Enligt 1944 års lag om aktiebolag var revisorn skyldig att granska bolagets räkenskaper samt 

se till att bolagets arbete kring bokföring och förvaltning var korrekt. Revisorns främsta 

uppgift var att bistå som aktieägarnas förtroendeman, men revisionen utfördes även ur andra 

intressenters perspektiv, som till exempel aktieköpare och bolagsborgenärer. För bolag som 

var noterade på fondbörs och hade ett aktiekapital på minst 2 miljoner kronor krävdes att 

minst en av bolagets revisorer skulle vara auktoriserad av en svensk handelskammare. För 

resterande bolag krävdes endast att revisorn skulle besitta kunskap och erfarenhet inom 

bokförning, samt ha insikt i de ekonomiska förhållanden som behövdes för bolagets 

verksamhet (Ibid). 

 

1975 infördes lagen om att alla aktiebolag där det bundna kapitalet översteg en miljon kronor 

var skyldiga att ha minst en auktoriserad revisor eller en godkänd revisor, som ersatte det 

tidigare begreppet "godkänd granskningsman". Revisorns uppgift var att enligt god 
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revisionssed att granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt ledningens 

förvaltning (Ibid). 

 

Under 1970-talet pågick under en längre tid en debatt som handlade om att ekonomisk 

brottslighet omfattade mer än dubbelt så högt belopp än traditionell brottslighet och att 

samhällets åtgärder, i form av kontroller, i förebyggande syfte inte var tillräckliga. Den grupp 

som ansågs vara mest utsatt för denna form av brottslighet bedömdes vara mindre bolag. 

Åtgärder som föreslogs för att i framtiden förhindra ekonomisk brottslighet i samma 

utsträckning var att ta in kunniga och seriösa revisorer som skulle ha upplysningsskyldighet i 

förhållande till medrevisor, särskild granskare, ny revisor och konkursförvaltare. I mitten av 

1980-talet togs beslutet om att samtliga aktiebolag skulle ha en kvalificerad revisor, då man 

ansåg att en effektiv och sakkunnig revision skulle kunna bekämpa ekonomisk brottslighet 

samt andra oegentligheter som kan förekomma i samband med näringsverksamhet (Ibid).  

 

1995 trädde revisorslagen i kraft och samtidigt inrättades revisorsnämnden som var en 

myndighet som skulle stå för prövning och tillsyn av kvalificerade revisorer. Huvudsyftet med 

denna nya myndighet var att visa revisionens roll med att bekämpa ekonomisk brottslighet 

genom revisorernas anmärkningar om eventuella oegentligheter som upptäckts vid 

granskning. År 1999 blev revisorerna skyldiga att lämna och anmäla sin granskning till en 

åklagare, om det fanns misstanke om någon typ av brott som begåtts av en styrelseledamot 

eller verkställande direktör (Ibid).   

 

Den nu gällande aktiebolagslagen (2005:551) trädde i kraft den 1 januari år 2006. I samband 

med lagens införande skedde inga förändringar gällande revisionspliktens omfattning eller 

revisorns uppgifter (Ibid).  
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2.3 Hur revisionen ser ut idag 
 
Idag måste alla aktiebolag ha en kvalificerad revisor som är skyldig att granska styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning. Revisorn är även skyldig att granska huruvida brott 

förekommit i verksamheten samt om de fullgjort sin betalning av skatt. I förekommande fall 

är revisorn skyldig att anmärka eller göra en anmälning. I dagsläget väljs en revisor på en fyra 

års mandat tid och detta görs på bolagsstämman. För företag som har mer än 50 anställda, en 

balansomslutning på 25 miljoner och en nettoomsättning på 50 miljoner måste en av de valda 

revisorerna vara auktoriserad eller godkänd och ett aktiebolag kan ha flera revisorer. 

Revisorns grundläggande uppgifter är att granska företagets årsredovisning och bokföring. 

Om företaget är ett moderbolag måste revisorn även granska koncernredovisningen och 

koncernföretagens inbördes förhållanden. Granskningen skall leva upp till god 

redovisningssed, vilket betyder att den skall vara ingående och omfattande. Efter varje 

avslutat räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse där han lämnar uppgifter och 

uttalanden om företaget och dess ekonomiska ställning, revisorn kan antingen lämna en ren 

eller oren revisionsberättelse. En oren revisionsberättelse medför oftast att styrelsen och 

verkställande direktören inte beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget. Revisorn har upplysning 

och rapporteringsskyldighet gentemot företaget, andra revisorer och myndigheter (SOU 

2008:32). 

 

I dagsläget är bestämmelserna kring vilka företag som skall revideras detaljrik och 

komplicerad. Enligt Thorell & Norberg kan revisionsplikten delas in i tre olika nivåer, den 

icke yrkesmässiga revisionen som kan utföras av andra än yrkesrevisorer. Det finns generella 

krav på deras kompetens och lämplighet men behöver inte uppfylla utbildningskravet för 

revisorer. Kvalificerad revision 1 utförs av auktoriserade eller godkända revisorer som står 

under tillsyn. Kvalificerad revision 2 är revision som utförs av auktoriserade eller godkända 

revisorer med revisorexamen, vilket är vanligt i större företag (Thorell & Norberg, 2005) 

 

Reglerna kring revisionsplikt återfinns i revisionslagen och gäller om det inte finns särskilda 

regler för revision i andra lagstiftningar som till exempel i aktiebolagslagen. Reglerna i 

revisionslagen knyter an till företag som är skyldiga att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning enligt bokföringslagen (Ibid).  

 

Ett aktiebolag måste ha en kvalificerad revisor, det vill säga en auktoriserad eller godkänd 

revisor, 9 kap. 12 § ABL. Vissa större aktiebolag måste ha en auktoriserad revisor eller 

godkänd revisor med revisorsexamen, 9 kap. 13§ ABL. Detta gäller bolag med en 

balansomslutning överstigande 1 000 prisbasbelopp och med fler än 200 anställda, eller om 

bolaget är börsnoterat (ABL). 

 

Revisionsplikten i den nämnda revisionslagen är kopplad till innehållet i 6 kap. 1 § BFL, 

vilket i korthet innebär följande. Utöver redan berörda associationer
 

är följande företag 

revisionspliktiga: a) handelsbolag med juridiska personer som ägare och b) större så kallade 

bokslutsföretag (företag som har fler än 10 anställda och en balansomslutning högre än 24 

miljoner SEK; så kallat 10/24-företag). Bokslutsföretag är bland annat samtliga aktiebolag. 

Denna senare regel innebär vidare att större handelsbolag är underkastade revisionsplikt. 

Dock krävs ingen kvalificerad revisor förrän handelsbolaget är så stort att det omfattas av 13 § 

revisionslagen (BFL).  
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2.4 Redovisningens intressenter 

 

Som nämnt innan finns det två typer av redovisning som man brukar skilja mellan, intern och 

extern redovisning. Inom företaget använder man sig av den interna redovisningen som förser 

företagets ledning med underlag för att kunna styra verksamheten (Thorell, 2003). 

 

Den redovisning som visas offentligt är den externa redovisningen som riktar sig till 

företagens intressenter. Ett företags intressenter beror till stor del på vilken typ av verksamhet 

som bedrivs samt på företagets storlek (Ibid). De olika intressenterna som finns i ett företag 

har olika behov av den information som ges och är även beroende på olika individers 

kunskaper och erfarenhet inom redovisning. Det är därför viktigt att utforma redovisningen på 

ett sätt som tillfredsställer företagets användare utifrån de olika gruppernas informationsbehov 

(Smith, 2006). 

 

I ett mindre företag består ofta ledningen och ägarna av samma personer, medan ägarna ses 

som den främsta användargruppen av årsredovisningen i ett större bolag. Ägarna kan man 

även benämna som investerare då de tillhandahåller bolaget med dess riskkapital. 

Årsredovisningen informerar denna intressentgrupp om vilken avkastning de kan få för sitt 

investerade kapital samt hur ledningen har skött företagets förvaltning (Thorell, 2003). Nyttan 

av redovisningen för ägarna består därför till störst del av prognoser över framtida utdelning 

och värdestegring på aktierna (Smith, 2006). 

 

Kunder och leverantörer är två andra intressentgrupper. Den information leverantörerna 

behöver är huruvida företaget är kapabla att betala sina skulder och om detta kan ske inom 

överenskomna betalningsvillkor (Thorell, 2003). Kunderna har i sin tur ett intresse av att 

kunna bedöma om företaget kan uppfylla sina förpliktelser, vilket kan vara att leverera en 

tjänst eller en vara eller slutföra ett överenskommet projekt (Smith, 2006).  

 

En annan intressent som behöver information om ett företags resultat och ställning är 

långivare, det vill säga banker och andra kreditinstitut. Långivarna bedömer därefter 

företagens förmåga att kunna betala sina räntor och amorteringar, samt för att kunna göra 

kreditprövningar (Thorell, 2003). 

 

Statens intresse i företag ligger bland annat i företagsreglering, statistik och beskattning.  

Vidare har vi allmänheten som också har intresse av företags ekonomiska information samt 

utveckling, då ett företag ger arbetstillfällen som kan sysselsätta många personer (Ibid). 

 

Anställda i ett företag samt deras ombud har också ett intresse av företagets ekonomi som till 

störst del handlar om anställningstrygghet (Smith, 2006). 
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Figur 2.1 Redovisningens intressenter (egen konstruktion). 

 

 

 

2.5 Bolagsformer 

 

I Sverige finns fem olika bolagsformer som en verksamhet kan bedrivas genom, de mest 

förekommande är Aktiebolag, Handelsbolag och Enskild firma, vilka vi valt att beskriva lite 

närmare nedan (bolagsverket.se, hämtad 2009-05-05). 

 

Vilken typ av bolagsform som väljs när ett bolag ska startas beror på en rad olika aspekter, 

bland annat ägandeform, hur mycket man är villig att riskera, hur stor kapitalinsats man är 

villig att investera, antal delägare etc. (Ibid).  

 

 

2.5.1 Aktiebolag  

 

Aktiebolag är en form av företagande där ägarna inte står som ansvariga för företagets 

skulder, då själva bolaget genom registrering blir en juridisk person. Det finns två typer av 

aktiebolag, privat eller publikt. I båda fallen regleras bolagen av Aktiebolagslagen (ABL).  

Andra lagar som styr ett aktiebolag är bland annat Årsredovisningslagen (ÅRL) och 

bokföringslagen (BFL) .  

 

I ett aktiebolags organisation skall det ingå en bolagsstämma, styrelse och revisorer. I publika 

företag måste det även finnas en verkställande direktör, vilket är frivilligt i ett privat företag. 

Stämman är det överordnande organet medan styrelsen är ansvariga för bolagets organisation 

och förvaltning (ne.se, hämtad 2008-04-07).  

Vid uppstarten av ett aktiebolag måste ägarna tillföra bolaget ett minimum av 100 000 kronor 

i aktiekapital. Detta kapital kan antigen bestå av kontanter eller nödvändiga inventarier för att 

 

Bolag 

Allmänheten 

Långivare Staten 

Anställda 

Kunder Leverantörer 

Ägarna 
 

 

Bolag 
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driva verksamheten. Aktiekapitalet består av ett antal aktier som aktieägarna använder som 

bevis för att visa sitt ägarinnehav i aktiebolaget (foretagarguiden.nutek.se, hämtad 2008-09-

22). 

Affärshändelserna i ett aktiebolag måste dokumenteras, det vill säga aktiebolag är 

bokföringsskyldiga. Alla affärshändelser skall sparas i tio år och årsbokslut samt en 

årsredovisning måste upprättas varje år. Dessa skall bestå av resultaträkning, balansräkning 

och förvaltningsberättelse och skall lämnas in till Bolagsverket årligen, dessutom måste en 

revisor granska årsredovisningen innan den kan anses godkänd (Ibid). 

Ett aktiebolag måste även ha en godkänd eller auktoriserad revisor som granskar 

räkenskaperna och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget en gång per 

år. Det är vanligt att bokföringsbyråer eller redovisningskonsulter anlitas för att sköta den 

dagliga bokföringen och för upprättandet av boksluten (Ibid). 

 

2.5.2 Handelsbolag 

 

Företagsformen innebär att två eller flera personer genom avtal har tagit beslut att tillsammans 

bedriva näringsverksamhet där bolagsmännen svarar solidariskt för bolagets förpliktelser. 

Bolaget skall registreras i handelsregistret. Var och en av bolagsmännen har rätt att granska 

bolagets räkenskaper och andra angelägenheter som rör bolaget.  

 

Handelsbolag regleras genom lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (ne.se, 

hämtad 2008-04-07).  

 

Det solidariska och personliga ansvaret omfattar även gentemot utomstående och kan aldrig 

avtalas bort. Skulder och ingångna avtal och andra förpliktelser som företaget har är 

bolagsmännen ansvariga för, det betyder att bolagsmännen personligen kan tvingas betala 

företagets skulder (foretagarguiden.nutek.se, hämtad 2008-09-22). 

 

Liksom ett aktiebolag är handelsbolag alltid bokföringsskyldiga och dess affärshändelser skall 

dokumenteras och sparas i minst tio år. Vid räkenskapsårets slut skall ett årsbokslut upprättas. 

Handelsbolag som har en omsättning på maximalt tre miljoner kronor behöver endast upprätta 

ett så kallat förenklat årsbokslut (Ibid). 

 

 I ett handelsbolag krävs det vanligtvis inte att det finns en revisor, förutom om företaget har 

minst en juridisk person som delägare. Delägarna kan annars avtala om att handelsbolaget 

skall ha en eller flera revisorer om så önskas. Är handelsbolaget upprättat som ett 

kompanjonskap eller kommanditbolag skall det dock finnas en godkänd eller auktoriserad 

revisor. En årsredovisning skall även skickas in till bolagsverket (Ibid). 
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2.5.3 Enskild firma 

 

När en person på egen hand bedriver näringsverksamhet kallas företagsformen för enskild 

firma, där ägaren brukar benämnas som enskild näringsidkare eller egenföretagare. Ägaren är 

personligt ansvarig för företagets samtliga åtaganden (ne.se, hämtad 2008-04-07).  

Själva registreringen hos bolagsverket är inte avgörande i sig om verksamheten är uppstartad, 

utan beror på när försäljning av varor eller tjänster påbörjas. En anmälan till skatteverket görs 

dock innan verksamheten startar (foretagarguiden.nutek.se, hämtad 2008-09-22). 

 

Även enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga och måste dokumentera och spara alla 

affärshändelser i tio år, det vill säga kvitton, fakturor och verifikationer. Enskilda 

näringsidkare skall vid räkenskapsårets slut upprätta ett årsbokslut. Uppgår omsättning till 

högst tre miljoner kronor behöver endast ett förenklat årsbokslut upprättas (Ibid). 

 

Uppfyller den enskilda näringsidkaren kraven för att registrera firmanamnet måste det även 

finnas en godkänd eller auktoriserad revisor och en årsredovisning skall upprättas och skickas 

in till bolagsverket (Ibid). 

 
 
2.6  Förslaget om en slopad revisionsplikt 
 
Utredningen som har kommit in till regeringen föreslår att endast fyra procent av alla 

aktiebolag måste ha revisionsplikt, detta skulle innebära att revisionen får samma utgångsläge 

som före ändringen 1988. Ett slopande av revisionsplikten skulle innebära att även 

förvaltningsrevisionen togs bort samt att revisorn inte är skyldig att granska om brott 

förekommit i verksamheten. Då en revisor i dagsläget väljs på en mandattid av fyra år föreslås 

nu att han bara väljs på ett år, för de aktiebolag som fortfarande kommer att behöva ha en 

revisor (SOU 2008:32).  

 

För närvarande arbetar EU med att förenkla reglerna, EU kommissionen har som förslag att 

företagens administration ska bli enklare och att 25 procent av företagens kostnader för 

administration skall minskas fram till 2012. De regelverk som prioriteras är bolagsrätt, 

redovisning och revision. Kommissionen har påvisat att kostnaderna för revision och 

redovisning är särskilt tunga för små och medelstora företag. En regelförenkling skulle hjälpa 

dessa företag. Regeringen i Sverige vill införa denna 25-procentiga minskning för företagarna 

redan till år 2010. Ett av flera sätt att minska kostnaderna för företag är att avskaffa 

revisionsplikten i små bolag. Utredningen har som mål att hitta mått som är lätta att omsätta i 

praktiken och inte kan manipuleras så lätt. De skall även med enkla medel kunna jämföras 

med företag utomlands och justeras om EU:s gränsvärden ändras (Ibid). 

 

De länder som ännu inte anpassat sig till EU:s förenklade regler om bolagsrätt, redovisning 

och revision gör det svårt för företagen som måste välja att gå i konkurs eller flytta sitt företag 

till ett land med lättare regler. Därför måste de svenska reglerna på områdena snabbt anpassas 

till internationella regler (Ibid).   
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Utredningen föreslår att de lägsta gränsvärdena som bör övervägas vid en slopad 

revisionsplikt är följande: 

 

 3 st anställda 

 1,5 milj. i balansomslutning 

 3 milj. i nettoomsättning (Ibid). 

 

 

 

Den övre gränsen som föreslås av utredningen bygger på att alla företag som ligger under mer 

än ett av det fjärde bolagsrättsliga direktivets gränsvärden för 2008 ska undantas från 

revisionsplikt. Efter omräkning med hänsyn till växelkurs och EU:s omräkningsmarginal 

gäller dessa gränsvärden: 

 

 50 stycken anställda. 

 41,5 miljoner i balansomslutning. 

 83 miljoner i nettoomsättning (Ibid). 

 

2.6.1 Aktiebolag 

 

De aktiebolag som endast kommer att omfattas av revisionsplikten är de som uppfyller mer än 

ett av villkoren: 

 

 Medelantalet anställda har varit mer än 50 stycken, var och ett av de två senaste 

räkenskapsåren. 

 Balansomslutningen har var och ett av de senaste två åren överstigit mer än 41,5 

miljoner. 

 Nettoomsättningen har var och ett av de senaste två åren överstigit mer än 83 miljoner. 

 

Om gränsvärdena för revisionsplikt blir dessa kommer endast 10 000 företag eller 3,5 % av de 

260 000 aktiva aktiebolag som finns i Sverige bli berörda. För de stora bolag som fortfarande 

omfattas av revisionsplikt kommer troligen även samma regler för tillsättandet av revisor 

gälla, att ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor (Ibid).  

 

För bolag som inte behöver men frivilligt väljer att anlita en revisor gäller samma regler som 

tidigare för det allmänna kompetenskravet, 9 kap. 11 § aktiebolagslagen (SOU 2008:32). 

 

2.6.2 Handelsbolag 

 

Det finns cirka 21 150 Handelsbolag som är revisionspliktiga i dagsläget, på grund av att de 

har en eller flera delägare som är juridiska personer. När det gäller Handelsbolag anser 

utredningen att revisionsplikt endast ska gälla för de handelsbolag som överskrider 

gränsvärdena som skall gälla för alla företag (SOU 2008:32). 
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2.7 Synpunkter på utredningen 

 

Remissynpunkter från några intressenter till utredningen om ett slopande av revisionsplikten: 

 

2.7.1 Brottsförebyggande rådet, Brå    

 

Ett slopande av revisionsplikten ur ett ekobrottsperspektiv anser det brottsförebyggande rådet 

är ett stort steg bakåt. Enligt utredningen om en slopad revisionsplikt tenderar det finnas en 

övertro till revisorns förmåga att upptäcka och förebygga ekobrott. En utredning gjord av Brå 

visar på att en bokföringskontroll upptäcker de mest uppenbara ekobrotten. Brå anser inte att 

ett slopande av revisionsplikten kommer innebära att företagen kommer sluta att anlita 

revisorer. Kreditgivare och långivare kommer även i fortsättningen att ställa krav på någon 

form av kontroll. Det är rimligt att revisionsföretagen kommer att ta fram nya tjänster som 

kan bli mer ändamålsenliga än de som lagen kräver i dagsläget. Dessa tjänster kommer då 

vara frivilliga och redovisningsbyråerna kommer få en viktig roll gentemot företagen i form 

av utbildning för att uppnå en hög redovisningsstandard bland företagen. Det 

brottsförebyggande rådet anser därmed att frågan om att förebygga ekobrott varken står eller 

faller med ett eventuellt slopande av revisionsplikten. Som förslag till en allmän 

bokföringskontroll tycker Brå att skatteverket ska kunna påbörja en skatterevision ute hos 

företagen som skall kunna avbrytas om den skattskyldige visar sig följa reglerna (FAR SRS 

info, 2009).  

 

2.7.2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF 

 

SRF anser att gränsvärdena som utredningen tagit fram för lagstadgad revision skall sättas vid 

EU:s maxvärden och vill att förvaltningsrevisionen avskaffas och ersätts med en utvidgad 

räkenskapsrevision så som utredningen föreslagit. Vidare vill SRF att mandattiden för 

revisorer förkortas från fyra år till ett år samt att revisorns anmälningsplikt för misstänkta 

brott borde avskaffas. Förslaget om möjligheter för skatteverket att göra allmänna kontroller 

avslås av SRF. De vill även att revisionsplikten avskaffas ett år tidigare än utredningens 

förslag föreslår ( Ibid). 

 

2.7.3 Företagarna 

 

Företagarna är väldigt positiva till en slopad revisionsplikt och välkomnar de positiva 

effekterna som avskaffandet förmodligen kommer att ge. Att välja de tjänster som behövs 

istället för tvingande lagkrav uppskattas av mindre företag.  Detta kommer med stor 

sannolikhet bidra till ökad konkurrensfrihet bland bolagen både nationellt och internationellt. 

Redan nu pågår en utveckling inom redovisningsbranschen för att ta fram tjänster som skall 

ersätta revisionsplikten. Företagarna är helt emot förslagen om allmänna bokföringskontroller, 

eftersom det skulle innebära att skatteverket när som helst skulle kunna begära att företagen 

visar upp sin bokföring. Om företagarna inte går med på det kan det leda till en fördjupad 

granskning med bland annat taxeringsrevision. Skatteverket skulle med största sannolikhet 

endast kontrollera de som väljer att inte revidera sitt bolag även då upplysningsskyldigheten 

skulle gälla för alla. De flesta företagarna utan revisionsplikt skulle då fortsätta att ha revision, 
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även om de behöver det eller inte. Eftersom slopandet av revisionsplikten kommer medföra 

att företagen sparar väldigt mycket pengar vill de införa förslaget snarast (Ibid).    

 

2.7.4 Revisorsnämnden, RN 

 

Revisorsnämnden är positiva till en slopad revisionsplikt och att fri konkurrens införs bland 

redovisningstjänster för småföretagarna. RN har däremot starka åsikter kring vilka 

utredningen skall riktas mot. Utredningen riktar sig i dagsläget till små företag som inte 

behöver ha revision för att få dem att frivilligt vilja revidera sina bolag. RN menar att de 

istället bör vända sig till de företag som måste använda revision. De övriga lagförslagen ses 

därför med stor kritik (Ibid).  

 

2.7.5 Bankföreningen 

 

Även bankföreningen ser mycket positivt på ett slopande av revisionsplikten för små 

företagen. Dock vill de se att företagen själva gör ett aktivt beslut om revisorn skall tas bort, 

beslutet bör grundas på en fördjupad analys (Ibid).  

 

2.7.6 Statskontoret 

 

Statskontoret är inte helt nöjda med att det inte framgår i utredningen vilka konsekvenser en 

utebliven revision får för skattekontrollen. Vad statskontoret utläst av utredningen kommer 

det inte skjutas till några extra medel till skatteverket. Men deras arbetsbördor kommer med 

största sannolikhet att öka betydligt eftersom utredningen vill att skatteverket ska göra 

kontroller ute hos företagen (Ibid).  

 

 
2.7.7 Skatteverket 

 

Skatteverket är negativa till utredningens förslag om ett slopande av revisionsplikten och vill 

att revisionen skall vara kvar för småföretagarna. De anser att ett slopande kommer öka 

antalet fel i företagets redovisningar, både omedvetna och medvetna fel. Om slopandet nu 

görs behövs kontroller för att försöka hejda att standarden i redovisningen sjunker. Till detta 

behövs enorma resurser som det i dagsläget inte finns några planer i utredningen på att sättas 

av till skatteverket. Fördelen med dessa kontroller ser dock skatteverket är att de kan göras 

helt oanmälda och få större effekt (Ibid).  

 

 

2.7.8 Riksbanken 

 

Riksbanken är helt emot en slopad revisionsplikt och anser att den behövs för att kunna 

säkerställa standarden på redovisningen. Om den nu skall slopas anser riksbanken att det 

måste till någon annan form av kontroll för att försäkra sig att standarden är god (Ibid).  
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2.7.9 Svenskt Näringsliv   

 

Svenskt Näringsliv går på utredningens linje men med några förbehåll. De vill att reglerna om 

slopandet införs så snart som möjligt med tanke på de stora besparingarna som utredningen 

utlovar för företagarna. Föreningen vill att gränsvärdena sätts vid EU:s maxvärden och 

motsätter sig stark mot att skatteverket skall tillåtas att göra oanmälda kontroller under året 

samt att företagarna skall ange i skattedeklaration om bokslutet har granskats av en revisor 

eller ej (Ibid).  

 

2.7.10 Aktiespararna  

 

Aktiespararna är inte positiva till utredningens förslag om att sätta gränsvärdena vid EU:s 

maxvärden och vill hellre att det endast ska vara publika bolag som behöver revidera sina 

bolag. De anser även att mandattiden för revisorn skall kortas ner från fyra år till ett år. I de 

fall en revisor har granskat årsredovisningen anser de att namnet på revisorn skall skrivas in i 

deklarationen (Ibid).  
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2.8 Alternativ till revision 

 

2.8.1 Skatteverket 

 

Skatteverkets yttrande vad gäller avskaffandet av revisionsplikten är, som redan nämnts ovan, 

inte helt positivt. De menar att ett borttagande av revisionsplikten kommer att få 

konsekvensen att en hel del fel kommer att dyka upp i företagens räkenskaper, såväl 

omedvetna som medvetna fel. Man tror även att detta kommer att leda till en dramatisk 

ökning av antal fel i deklarationerna vilket innebär en avsevärd större belastning för verket 

som då kommer att bli tvingade att utöka sina resurser. 

 

För att motverka en försämring av redovisningsstandarden och för att minska de ökade fel 

som ett slopande kan komma att innebära menar skatteverket att det är viktigt att överväga 

kompenserande lagstiftningsåtgärder. 

 

De kompenserande åtgärder som i dagsläget finns uppe för förslag är: 

 

1. Allmän bokföringskontroll – innebär att vissa kontroller ute hos bolagen kommer att 

ske oanmält, då man anser att effekten blir högre än vid kontroller som är uppgjorda i 

förtid. Enligt skatteverkets önskemål bör denna bokföringskontroll vara kopplad till 

någon form av sanktion för att förhöja effekten. 

 

2. Utvidgad upplysningsskyldighet – skulle enligt förslag innebära vissa 

kompletteringar i skattebetalningslagen samt taxeringslagen. För att få samma effekt 

som revisionsplikten ger så krävs att skatteverket gör många men relativt enkla 

kontroller av bokföringens status, till exempel inom periodkontrollen, för att få fram 

ett korrekt deklarationsunderlag. 

 

3. Intyg om granskning av revisor och biträde av redovisningskonsult – förslaget 

innebär obligatorisk upplysning från bolagen om de haft ” biträde av en 

uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras årsredovisning granskats 

av en revisor”. 

 

4. Redovisningskonsultmarknaden – för att i framtiden kunna bevara en hög kvalitet 

och korrekthet i företagens redovisning vill skatteverket blanda in regeringen i en 

utveckling av redovisningskonsultmarknaden (skatteverket.se, hämtad 2009-05-04).  
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2.8.2 FAR SRS 

 

I många fall är kunskapen om revisorns och redovisningskonsultens olika arbetsuppgifter 

oklar. Många talar om ”sin revisor” även då företaget egentligen har anlitat en 

redovisningskonsult. En redovisningskonsult hjälper företaget med den löpande bokföringen 

och vid själva bokslutet. Den som sedan granskar och kvalitetssäkrar själva redovisningen är 

revisorn (Wennberg, 2009).  

 

I samband med att revisionsplikten är på väg att försvinna har FAR SRS tagit fram ett 

informationspaket i form av en broschyr som kommer att fungera som revisorns 

”verktygslåda” .  Syftet med detta informationspaket är bland annat att förtydliga revisorns 

och redovisningskonsulternas olika roller. Man vill även få ut information till företagen 

angående de alternativ till revisionen som FAR SRS har tagit fram. Revisorerna har fått 

möjlighet att utbildas för att enklare kunna förmedla de nya olika rapporteringsformerna till 

sina kunder. (Ibid).  

 

FAR SRS kommer även att sprida information om Reko som är en standard för 

redovisningskonsulter som beslutades i december 2007. Reko är ett ramverk som ska ge 

redovisningskonsulter en beskrivning av grundläggande redovisningsprinciper. Standarden 

innehåller tillvägagångssätt och ska vara en vägledning för redovisningskonsulterna i deras 

dagliga arbete (farsrs.se, hämtad 2009-06-12). FAR SRS auktoriserade redovisningskonsulter 

arbetar enligt denna standard med att ta fram en rapport som kallas bokslutsberättelse som 

inte skall förväxlas med revisionsberättelsen. Rapporten är till skillnad från 

revisionsberättelsen framtagen för företagarna själva och bygger enbart på företagets egna 

uppgifter. Redovisningskonsulten sammanställer sedan företagets fakta i en rapport enligt 

bokföringslagen, årsredovisningslagen och Reko-standarden. Även om det inte är någon 

rapport för externa intressenter så kan den ändå ses som en kvalitetsstämpel så den upprättats 

av en auktoriserad redovisningskonsult som genomgår regelbundna kvalitetskontroller. Därför 

anses denna rapport i vissa situationer kunna ses som ett alternativ till revision då man har ett 

opartiskt uttalande från en revisor att visa upp vid anskaffande av nya kontakter med till 

exempel kunder och banker (Wennberg, 2009). 

  

Revisorerna kan även bistå med fler tjänster som i dagsläget inte använts i någon större 

utsträckning, men som kan ses som ett alternativ till en fullskalig revision. FAR SRS tror att 

dessa tjänster kan komma att bli vanligare om företagarna kommer att välja bort revisionen 

när plikten slopas (Ibid).  

 

Exempel på tjänster som revisorerna kan erbjuda är: 

 

 Översiktlig granskning av finansiella rapporter – denna rapport innebär att kravet 

på informationsinsamling och informationsvärdering inte är lika stort som vid revision 

(Ibid). 

 

 Särskild granskning – en särskild granskning framställs enligt ABL 10 kap, 22 § på 

den ordinarie bolagsstämman eller på den bolagsstämma där ärendet enligt kallelsen 

till bolagsstämman skall behandlas. ABL:s definition av särskild granskning återfinns i 

10 kap 21 § och lyder enligt följande: 

 

”en aktieägare kan väcka förslag om granskning genom en särskild granskare. En 

sådan granskning kan avse 
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1. Bolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller 

2. Vissa åtgärder eller förhållanden i bolaget.” 

 

 Revisorsintyg – ett intyg som krävs av myndigheterna, bland annat vid 

bidragsansökan av ett företag (Wennberg, 2009). 

 

 

Ny bolagsform 

 

För några år sedan var det uppe en diskussion om hur man skulle göra det enklare för mindre 

bolag att starta och bedriva sin verksamhet. De två förslag som diskuterades var att antingen 

göra om revisionsplikten för mindre bolag eller att satsa på en helt ny bolagsform för att lätta 

upp regelverket. Omröstningen bland FAR :s medlemmar resulterade i att man skulle välja det 

första alternativet, det vill säga avskaffa revisionsplikten (Ehlin, 2005). 

 

Den tidigare diskussionen om att införa en ny bolagsform utan personligt betalningsansvar för 

företagarna kommer troligen inte att bli aktuellt. Utredningar har kommit fram till att 

ändringar i lagstiftningen istället kan göras för att förenkla bildande av aktiebolag. Syftet är 

främst att underlätta för mindre bolag genom att färre uppgifter i bolagsordningen kan bli 

obligatoriska och färre handlingar skall behövas skickas in till bolagsverket. Det är även uppe 

som förslag att det skall bli enklare att upplösa ett bolag istället för att likvidera det  

(Björk, 2009). 
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3  Metod 
 
I detta kapitel återfinns det vetenskapliga förhållningssättet som har använts i studien och det 

metodologiska ställningstagande som gjorts. Vidare redogörs för forskningsansatsen som 

valts samt hur uppsatsen har kvalitetssäkrats. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Det finns ett antal olika vetenskapliga förhållningssätt som är aktuella vid forskning. De 

vanligaste förhållningssätten är hermeneutik och positivism. Dessa skiljer sig åt men har även 

en del likheter (Patel & Davidsson, 2003).   

 

Då det hermeneutiska synsättet bygger på tolkning och förståelse kommer vi att förhålla oss 

till detta synsätt i vår uppsats då vi kommer att analysera och dra slutsatser av en empirisk 

studie. Vi vill förstå verkligheten och ämnar göra detta med hjälp av vår förförståelse skapa 

ny förståelse och kunskap. För att få en sådan djup förståelse som möjligt för vårt problem 

komplex kommer vi att sätta de olika delarna i relation till varandra, det vill säga teori och 

empiri.  I vår forskning vill vi försöka finna och beskriva det unika istället för det självklara. 

 

Hermeneutik brukar beskrivas som positivismens motsats. Inom hermeneutiken är tolkning ett 

centralt begrepp. Under 1600-talet var hermeneutik en metod för att tolka bibeltexter. I 

dagsläget tillämpas hermeneutiken inom många olika vetenskapliga discipliner där man 

studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. 

Forskaren sätter helheten i relation till delarna och pendlar mellan dessa för att få en så djup 

förståelse som möjligt (Patel & Davidsson, 2003). Vid tolkningar använder forskaren sin 

kreativitet och fantasi på ett disciplinerat sätt utifrån sina kunskaper inom ämnesområdet. 

Forskaren strävar efter en tolkning som stämmer och får bitarna att falla på plats (Repstad, 

1997).  

 

 

3.2 Vetenskapliga metoder 

 

Enligt Holme & Solvang (1997) är det forskarens frågeställning som är avgörande vid 

uppsatsens metodval. När det gäller forskningsmetodik så skiljer man på två olika 

veteskapliga metoder, kvalitativa och kvantitativa metoder. Den kvalitativa metoden 

kännetecknas av observation, dokumentanalys och intervjuer medan den kvantitativa metoden 

bygger på statistisk bearbetning av data. 

 

Då vår studie berör ett område där kunskap till viss del saknas kommer uppsatsen att bygga på 

en kvalitativ ansats. Vi vill få en djupare förståelse för det område vi vill granska och ämnar 

att söka efter det unika inom forskningsområdet. Empirin kommer att bestå av kvalitativa 

intervjuer, dessa kännetecknas av ostrukturerade frågetekniker där forskaren inte har kontroll 

över intervjun. För att undvika styrning används vid kvalitativa intervjuer inte några 

standardiserade frågeformulär utan intervjun görs mer som ett öppet samtal mellan forskaren 

och respondenten. Detta resulterar i mer utförligare svar som sedan lättare kan analyseras då 

respondenternas egna uppfattningar och värderingar kommer fram (Holme & Solvang, 1997). 

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av semi strukturerade intervjuer i form av en 
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utarbetad intervjuguide men även lämna utrymme för nya infallsvinklar från respondenterna.  

Frågorna kommer att formuleras utifrån vårt syfte för att få så konkreta svar som möjligt.  

 

Vid kvalitativa metoder är syftet inte att pröva informationens generella giltighet utan att 

istället få en djupare förståelse för det valda problemkomplexet (Holme & Solvang, 1997). 

Den kvalitativt inriktade forskningen visar på studier av den sociala verkligheten, där det 

grundläggande syftet är att få fram handlingar, normer och värderingar från respondenternas 

egna perspektiv (Bryman, 1997). 

 

Ofta är dessa kvalitativa studier undersökningar av avgränsande och specifika miljöer där 

syftet är att få en helhetsbedömning av processer och utmärkande egenskaper i miljöerna. Det 

är vanligt att det görs jämförelser med liknande studier för givande och intressanta synvinklar. 

Studierna styrs för det mesta av ekonomiska och praktiska faktorer än vetenskapliga (Repstad, 

1997). Vi har inför denna uppsats läst många liknande studier för att orientera oss i ämnet och 

på så sätt funnit nya intressanta infallsvinklar värda att studera på ett djupare plan. 

Regeringens utredning har varit en studie vi analyserat mer ingående.  

 

3.3 Forskningsansatser 

 

Det brukar talas om två forskningsansatser, induktiv respektive deduktiv metod eller 

upptäcktens väg respektive bevisföringens väg (Holme & Solvang, 1997). I verkligheten är 

det dock inte så enkelt att skilja mellan dessa två tillvägagångssätt då de ofta går in i varandra 

vilket resulterar i abduktion som är en slags kombination mellan de båda metoderna 

(Andersen, 1998).  

 

Vår studie kommer att genomsyras av en abduktiv ansats då vi ämnar införskaffa oss 

nödvändiga teoretiska kunskaper för att sedan genomföra en empirisk undersökning i 

intervjuform. Då abduktion är en kombination av induktion och deduktion tror vi att denna 

lämpar sig bäst för att kunna uppnå syftet med vår studie, eftersom viss teori behöver 

införskaffas för att kunna utföra våra intervjuer. För att kunna göra en analys av empirin 

behöver vi gå tillbaka och göra jämförelser med teorin. Eftersom vi rör oss i båda riktningarna 

kan varken ren induktion eller deduktion tillämpas. 

 

Vid abduktion tolkas ett enskilt fall utifrån ett hypotetiskt mönster som ger en förklaring till 

forskningsproblemet. Abduktion kan ses som en slags växelverkan mellan empiri och teori då 

det empiriska tillämpningsområdet utvecklas successivt under arbetets gång samt att teorin 

utvecklas och förbättras. Det som skiljer abduktion från de andra metoderna är att det kan ge 

en djupare förståelse för det problem som studeras (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

 

3.4 Kvalitetssäkring 

 

Det behövs en kontinuerlig kritisk granskning och noggrant prövande av sitt material för att 

kunna uppnå en tillfredställande grad av validitet och reliabilitet (Holme & Solvang, 1997). 

För att bestämma en källas trovärdighet är det vikigt att försöka finna inbördes oberoende 

dokument om samma ämne (Repstad,1997).  



26 

 

3.4.1 Inre Validitet  

 

Validitet styrs av vad som mäts samt om det har redogjorts i frågeställningen (Holme & 

Solvang, 1997).  Validitet kan beskrivas som giltighet och relevans, då det är viktigt att samla 

in data som är relevant för problemställningen. Det är även viktigt att det finns en hög grad av 

överensstämmelse bland resultaten för att få en god giltighet på studien (Halvorsen, 1992).  

 

För att öka den interna validiteten kommer vi att använda oss av litteratur från olika och 

tillförlitliga källor, detta för att inte påverkas av en specifik författares åsikter. Vi är medvetna 

om att många av våra källor är från Internet vilket kan sänka validiteten. Vi har dock med 

omsorg valt vårt material från Internetsidor som anses vara seriösa, trovärdiga och 

ämnesrelaterade.  

 

Urval av respondenter 

 

Det vi har beslutat oss för är att bolagen skall vara svenskt ägda och verka inom samma 

bransch. Vi har valt att rikta in oss på hudvård och skönhetssalonger och har varit i kontakt 

med Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, SHR. Av SHR har vi fått ta del av deras 

medlemsregister för att välja ut respondenter. Ett slumpmässigt urval av deras drygt 800 

medlemmar gjordes jämt fördelade på aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. Av de 

svar vi fick valdes tre intervjuer ut per bolagsform och dessa är mindre aktiebolag, 

handelsbolag och enskild firma. Allt för att få ett bra urval av respondenter samt en djupare 

insikt om revisionens betydelse för mindre svenska bolag. Endast aktiebolag svarade på 

enkäten. Respondenter från handelsbolag och enskilda firmor är från frisörsalonger i Borås. 

Dessa valdes ut för att få alla respondent grupper inom en liknande bransch. Förutom 

handelsbolaget Rum 21 som är en inredningsaffär. Detta bolag valdes med på grund av att 

företaget startade som handelsbolag men sedan övergått till aktiebolag, vilket vi tyckte kunde 

ge en intressant synvinkel.  

 

Datainsamling  

 

Det finns två olika sorters data att använda sig av vid forskning, antingen samlas ny data in så 

kallad primärdata eller så används redan tillgänglig data, sekundärdata. Gällande primärdata 

är det inte ovanligt att källan är respondenter eller dokument. Sekundärdata finns i olika typer 

bland annat tidningsartiklar, företagsredovisningar och data insamlade av andra forskare. Vid 

det flesta forskningssammanhang används både primär- och sekundärdata. Det är viktigt vid 

både primär- och sekundärdataforskning att relatera den egna forskningen till tidigare 

forskning samt att dra slutsatser utifrån dem i förhållande till sina egna resultat (Halvorsen, 

1992).  

 

För att få en ökad förståelse för problemområdet vi har valt att bedriva vår forskning inom 

forsknings ämnet har vi gjort en litteraturstudie på Högskolebiblioteket i Borås. Vi har använt 

oss utav en rad olika böcker, artiklar, databaser och gamla uppsatser för att få en grund inom 

det valda ämnet. Vid eftersökningar på Internet har vi använt oss utav sök kriterier som 

revisionsplikt, slopning av revisionsplikt, alternativ till revision, bolagsformer etc.  

 

Primärdatan kommer att bestå av nio stycken kvalitativa intervjuer med utvalda respondenter 

inom en och samma bransch. 
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3.4.2 Yttre Validitet 

 

När det gäller informationen som ges utav de intervjuer som görs är det viktigt att bedöma hur 

bra upplysningar man har fått. Svarsförmågan och svarsvilligheten är extra viktiga att 

bedöma. Det är även viktigt att ta ställning till subjektiv information som framkommer genom 

intervjuerna som bland annat baseras på respondentens egna känslor, attityder, beteenden och 

så vidare. Vid intervjuer där man sitter mitt emot varandra är det dock lättare att identifiera 

liknande felkällor (Kjaer Jensen, 1995).  

  

Svarsförmågan och svarsvilligheten vid insamlande av intervjuer har varit bristfällig. En av 

anledningarna vi har upplevt är att det har vart fel tidpunkt att utföra intervjuerna i denna 

bransch då de har en arbetstopp vid denna tidpunkt. Därför har det dels varit svårt att få tag på 

bra respondenter och de svar vi har fått har varit bristfälliga. En annan anledning tror vi är att 

det inte är många småföretagare som är insatta i frågan angående slopningen av 

revisionsplikten eller revision överhuvudtaget och är därför rädda för att svara ”fel”. De har 

även funnits oro för att avslöja känsliga frågor om sitt eget företag. 

 

Vi är medvetna om att de resultat som intervjuerna inbringat gör det svårt att göra en 

generalisering för en hel bransch med det urvalet som vi till slut fick. Dock representerar 

samtliga respondenter mindre svenska företag av vilket vi i första hand ämnade undersöka.  

 

3.4.3 Reliabilitet  

 

Reliabiliteten är beroende av hur mätningarna genomförs samt hur noggrant bearbetningen av 

informationen sker (Holme & Solvang, 1997). Reliabilitet beskriver hur pålitliga mätningarna 

är, en hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge sammanfallande resultat. En god 

reliabilitet är viktigt för att data skall kunna användas för att pröva de uppställda hypoteserna 

(Halvorsen, 1992). Samt om analysen har lyckats genomföras utan felaktigheter och brister 

(Repstad,1997). Reliabilitet är ett centralt begrepp vid kvantitativa undersökningar, då man 

vill mäta om samhällsvetenskapliga begrepp är konsistenta eller logiska (Bryman, 1997). Den 

kvalitativa metoden anses mindre tillförlitlig än den kvantitativa då en väl genomförd 

kvantitativ datainsamling ger högre tillförlitlighet genom standardisering. Vid kvalitativa 

metoder kan man dock ställa fler frågor och göra fördjupningar om ämnet och på så sätt höja 

kvaliteten och giltigheten hos den kvalitativa metoden (Kjaer Jensen, 1995). 

 

Reliabiliteten i vår uppsats kan anses lite lägre då vi har valt att genomföra våra intervjuer via 

mail och post. Detta har medfört att vi ej kunnat medverka vid själva intervjuerna och ställt 

följdfrågor, vilket har bidragit till att intervjuerna inte har blivit så fördjupade som vi tänkt oss 

från början. 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel återfinns en sammanställning av utförda intervjuer med utvalda respondenter 

inom de tre olika bolagsformerna.  

 

4.1 Aktiebolag 

 

4.1.1 Bentab AB 

 

Bentab AB är ett bolag inom kroppsvårdsbranschen i Nynäshamn. Det har i dagsläget 7 

anställda. 

 

Anledningen till att de har valt aktiebolag som bolagsform är för att de ville få bolaget till en 

juridisk person. 

 

De anser att ett aktiebolag verkar lite seriösare än andra bolagsformer när det gäller att skaffa 

nya kontakter som till exempel kunder, långivare och staten/kommun. 

 

På frågan om de är för eller emot ett slopande av revisionsplikten svarar Bentab AB att de är 

likgiltiga till förslaget. De anser sig inte vara tillräckligt insatta i de nya reglerna om vad en 

slopning kan komma att innebära. 

 

Fördelar som bolaget ser med revisionsplikten som den ser ut idag är att den kan uppfattas 

som ett slags ”försäkring” på att man gjort rätt i bokföringen, vilket de även menar kan ses 

som en kvalitetsstämpel. En stor nackdel enligt Bentab är kostnaden för revisionen, men de 

tror inte att ett slopande skulle innebära att företaget skulle spara nämnvärt med pengar. 

 

De tror inte att en eventuellt slopad revisionsplikt kommer att påverka deras arbete märkbart. 

Omfattningen av den externa hjälp de idag anlitar innefattar i stort sett endast assistans vid 

bokslut och i vissa fall vid löpande bokföringsproblem. 

 

Bolagets reaktioner angående skatteverkets förslag på kompenserande åtgärder till 

revisionsplikten, som bland annat kan komma att innebära oanmälda kontroller, omfattas av 

ett ord ”storebrorsfasoner”. 

 

Bentab AB kommer förmodligen att fortsätta revidera sitt bolat frivilligt även om 

revisionsplikten försvinner. De tror att man kan komma att få problem med ansvarsfriheten 

annars. Skulle man inte revidera sitt bolag så tror de att det skulle krävas någon annan form av 

försäkring som i sig skulle bli väldigt dyr. 
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4.1.2 Anthemis Hud & Spa AB 

 

Anthemis Hud & Spa har tre stycken anställda och är ett aktiebolag, företaget har sitt säte i 

Stockholm. Det främsta skälet till att de valde att bilda just ett aktiebolag var av säkerhetsskäl. 

Bolagsformen aktiebolag tycker företaget ses som en mer seriösare framtoning när det gäller 

att skaffa nya kontakter med bland annat långivare/ banker, leverantörer och kunder. 

 

En eventuellt slopad revisionsplikt ser de som positivt men de är endast någorlunda insatta 

vad de nya reglerna kommer innebära för deras verksamhet. Företaget anser att 

revisionsplikten i dagsläget gör så att de har bättre koll på sina papper men att det är väldigt 

dyrt. De tror inte att borttagandet av revisionsplikten kommer påverka arbetet speciellt 

eftersom de i dagsläget anlitar en redovisningsbyrå som sköter bokföringen. 

 

Företaget anlitar idag extern hjälp i form av en redovisningsbyrå, själva sammanställer och 

konterar de så mycket som möjligt varje månad och skickar sedan in det till byrån. 

Redovisningsbyrån ger även viss rådgivning till företaget vid behov. 

 

Reaktionerna angående skatteverkets förslag om oanmälda besök för att kontrollera 

bokföringen istället för en revision är att det är bra om de kan förebygga fusk. Frågan är bara 

hur mycket de hinner med då det ses som väldigt tidskrävande. 

 

Företaget ser revisionen som en kvalitetsstämpel, speciellt med kontakter som banker. De kan 

eventuellt bli aktuellt att fortsätta revidera sitt bolag frivilligt eftersom de ses som en  

kvalitetsstämpel. Vid ett slopande av revisionsplikten tror de att de kan spara cirka 10 000- 

15 000 per år, om inte en del av revisionen läggs på redovisningsbyrån.     

 

4.1.3 Salong Fame AB 

 

Salong Fame är ett aktiebolag med två stycken anställda, bolaget har sitt säte i Linköping. Det 

främsta skälet till att företaget valde denna bolagsform är för att de hyr ut frisörstolar. När det 

gäller att skaffa nya kontakter med bland annat långivare/ banker, leverantörer och kunder tror 

företaget att det har stor betydelse att visa upp ett aktiebolag framför andra bolagsformer, 

eftersom det tyder på en betydligt större omsättning.  

 

Salongen är för en eventuellt slopad revisionsplikt inom ramen av en viss omsättning men vill 

ej att det införs på statliga bolag. Själva har de ännu inte satt sig in i de nya reglerna och hur 

de eventuellt kommer att påverka den egna verksamheten. För och nackdelar med 

revisionsplikten i dagsläget anser företaget vara att det kostar mycket pengar men att det är 

bra vid en eventuell försäljning. Det enda som de tror kommer ändras vid ett eventuellt 

slopande är att kostnaderna kommer att minska. Företagen anlitar i dagsläget en 

redovisningsbyrå som sköter hela den ekonomiska biten.   

 

Angående reaktionerna kring skatteverkets förslag om att göra oanmälda besök för att 

kontrollera bokföringen istället för en revision ser företaget som mycket negativt och 

osmakligt.  
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Företaget ser revisionen som en kvalitetsstämpel och anser att den i fortsättningen även skall 

gälla som en kvalitetsstämpel på bokföringen. En eventuellt slopad revisionsplikt tror de kan 

medföra att en hel del pengar sparas och salongen är i dagsläget mycket tveksamma till att 

fortsätta revidera sitt bolag om de slipper i framtiden.  

 

4.2 Handelsbolag  

 

4.2.1 Mecka – hud, kropp & själ 

 

Mecka – hud, kropp & själ ligger i Göteborg och ändamålet för verksamheten är hud och 

friskvård. 

 

Enkelt och billigt är två huvudanledningar till varför de valde just handelsbolag som 

bolagsform. 

 

Mecka är för en eventuellt slopad av revisionsplikt och skulle eventuellt kunna tänka sig att 

byta till aktiebolag om förslaget genomförs. De tror att ett aktiebolag kan anses som mer 

seriöst av vissa externa intressenter när man skall skapa nya kontakter med till exempel 

banker. 

 

Bolaget är inte särskilt insatt i vad de nya reglerna kan komma att innebära för deras 

verksamhet och tror inte att de kommer att bli nämnvärt berörda vid ett eventuellt slopande. 

De ser inte heller varken några för- eller nackdelar med revisionsplikten för deras verksamhet 

i dagsläget.  

 

Den externa hjälp som bolaget anlitar idag omfattas av hjälp vid bokslut och rådgivning då 

frågor uppstår kring den löpande bokföringen.  

 

Skatteverkets förslag angående oanmälda förslag ser bolaget som bra om det finns misstankar 

om att bokföringen inte sköts på rätt sätt. Om dessa misstankar inte finns tror de att oanmälda 

besök kan komma att störa bolagen i deras dagliga arbete. 

 

Bolaget tror inte att ett slopande skulle innebära att berörda bolag kommer att spara nämnvärt 

mycket pengar. Dom kommer även i framtiden att frivilligt fortsätta revidera sitt bolag då de 

anser att det ger bra koll på ekonomin. 

 

 

4.2.2 Per-Arthur’s Frisersalong 

 

Per-Arthur’s Frisersalong är ett handelsbolag i Borås som nyligen har tagits över av Mia 

Johansson och Malin Ekvall. Det främsta skälet till att bolaget en gång i tiden bildades som 

handelsbolag är för att det är billigare än att driva ett aktiebolag och att det nästan är samma 

förmåner som för ett aktiebolag.  

 

Något intresse för att byta bolagsform om ett eventuellt slopande genomförs verkar inte 

aktuellt då de trivs med att ha ett handelsbolag och känner att det skulle vara onödigt att byta 

bolagsform. Företaget tror inte det har någon som helst betydelse vad man har för bolagsform 
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när det gäller att skaffa nya kontakter som till exempel långivare/bank, leverantörer och 

kunder. 

 

Företaget är emot en eventuell slopad revisionsplikt eftersom de anser att kontrollen behövs 

och att man annars inte kan vara säker på hur andra sköter sina företag. Tyvärr är de inte 

insatta överhuvudtaget om reglerna för ett eventuellt slopande eller vad det kommer innebära 

för verksamheten.  

 

De kände att det var svårt att identifiera några specifika för och nackdelar med 

revisionsplikten utan menade på att de vill att allt ska gå rätt till och att man aldrig kan veta 

vad andra gör.  

 

Ett borttagande av revisionsplikten tror de skulle kunna bidra till att de får mer tid över för 

den dagliga verksamheten. Det skulle även medverka till att de inte längre kommer vara så 

noggranna med pappershanteringen och därför inte ha så stor kontroll.  

 

I dagsläget görs alla konteringar av bolaget själva varje månad och lämnar sedan in dem till 

en redovisningsbyrå som för in det i systemet. De anlitar även redovisningsbyrån för att göra 

årsredovisningarna.  

 

Reaktionen kring skatteverkets förslag om oanmälda besök för att kontrollera bokföringen 

gillades inte alls. Då de inte skulle ha kontroll på bokföringen längre skulle det skapa stora 

problem för dem. 

 

Revisionen ses i dagsläget som en kvalitetsstämpel. Revisionen gör så att de har koll på allt, 

vart alla pengar går och så vidare.  

 

Per-Arthurs tror att ett slopande kommer innebära att de kommer spara mycket pengar, även 

om de i dagsläget inte hade koll på hur mycket pengar som läggs ut på redovisning och 

revision årligen. 

 

Om det blir en slopad revisionsplikt kommer bolaget troligen fortsätta att anlita sin 

redovisningsbyrå för att hålla koll på ekonomin. De anser sig inte ha den kunskapen så att de 

själva kan hålla koll på allt. Kanske att de inte behöver lämna in varje månad men 

årsredovisningen vill de ändå revidera.  

 

4.2.3 Rum 21 

 

Rum 21 är en inredningsbutik som ligger i Borås. Bolaget startade sin verksamhet som 

handelsbolag men ombildades vid årsskiftet 2008/2009 till aktiebolag. I takt med företagets 

ökade omsättning så ansåg de att aktiebolagsformen passade deras verksamhet bättre. 

 

Rum 21 tror att personerna bakom ett företag är viktigare än själva bolagsformen när det 

gäller att skaffa nya externa kontakter som till exempel leverantörer, banker och kunder. 

 

Bolaget är emot ett eventuellt slopande av revisionsplikten och är inte speciellt insatta i de nya 

regler som förslaget kan komma att innebära. 
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Rum 21 har, även som tidigare handelsbolag, använt sig av en auktoriserad revisor vid 

bokslut.  De tycker det är positivt att ha någon som ser objektivt på verksamheten.  De tror 

inte att ett slopande skulle innebära någon större skillnad för deras verksamhet jämfört med i 

dagsläget.  De tror heller inte att slopandet skulle innebära att de kommer att spara mycket 

pengar. 

 

Omfattningen av den externa hjälp företaget anlitar idag är endast vid bokslut. Den löpande 

bokföringen sköter bolaget själva. 

 

De anser inte att skatteverkets förslag om oanmälda besök låter som någon bra idé. 

Rum 21 tror att revisionsplikten är ett bra verktyg för att kunna filtrera bort oseriösa 

företagare från marknaden. 

 

 

4.3 Enskild firma 

 

4.3.1 Hässle Klippateljé 

 

Hässle Klippateljé är en enskild firma utan anställda och ligger i Borås. Det främsta skälet till 

att företaget är en enskild firma är att det är att det anses lättast när man inte har några 

anställda. Det skulle vara av intresse att byta till aktiebolag om de egna uttagen blir större, 

vilket rekommenderas av revisorn i dagsläget. Företaget tror inte det har någon betydelse 

vilken bolagsform man har angående nya kontakter med långivare, banker, leverantörer och 

kunder. Utan att det mer handlar om hur soliditeten ser ut för företaget.  

 

Hässle Klippateljé är för ett eventuellt slopande av revisionsplikten, men är orolig för hur man 

ska kunna följa upp hur företaget går om man inte är så duktig på ekonomi. Tyvärr känner de 

sig dåligt insatta i de nya reglerna för ett slopande och vad de kommer att innebära för 

verksamheten. Företaget anser att det säkert inte finns några nackdelar med revisionsplikt, 

men för de som inte är så nogräknade kan fördelen vara många.   

 

Ett borttagande av revisionsplikten tror företaget kommer medföra mindre arbete med 

ekonomin, men ser inte hur de skall kunna göra rätt för sig bokföringsmässigt. I dagsläget 

anlitas endast extern hjälp vid boksluten.  

 

Reaktionerna angående skatteverkets förslag om oanmälda besök för att kontrollera 

bokföringen istället för revision ser företaget som helt okej. Har man inte gjort något medvetet 

fel har man inte heller något att dölja. Företaget ser absolut revisionen som en 

kvalitetsstämpel och litar på att revisorn ger rätt råd.  

 

Frågan om de tror att ett slopande kommer innebära att företaget sparar mycket pengar är de 

tveksamma till. De tror att de säkert kommer någon annan schablonskatt istället så att det går 

jämt ut. Om revisionsplikten slopas kommer de troligtvis inte fortsätta att revidera bolaget 

men tror att man ändå på något sätt måste hålla koll på omsättning och skatter. Det är kanske 

förlegat men någon form av redovisning måste man ha.   
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4.3.2 Roséns Frisörsalong  

 

Roséns Frisörsalong ligger i Borås och är en enskild firma med en anställd. Det främsta skälet 

till att företaget är en enskild firma är det är ett så litet företag och det är enklast bokföring 

med ett litet företag. Företaget ville slippa att betala aktiekapital och anlita en revisor. Det 

skulle eventuellt vara av intresse för företaget att bilda ett aktiebolag om antalet anställda blir 

över tre stycken och om omsättningen blir så hög att det blir lönsamt. Företaget ser dock en 

nackdel med att byta till aktiebolag med tanke på alla extra kostnader som det drar med sig, 

som att ha en styrelse, möten och så vidare.  

 

Företaget tror inte det har någon betydelse vilken bolagsform man har angående nya kontakter 

med långivare, banker, leverantörer och kunder. Det på grund av att de anser sig ha sina egna 

kontakter och klara sig bra ändå.  

 

De är för en eventuell slopad revisionsplikt, för att de anser att det vore praktiskt och 

ekonomiskt besparande. Företaget anser dock att de är dåligt informerade om vad de nya 

reglerna för ett slopande kommer att innebära för verksamheten men ser slopandet som något 

positivt. Fördel med en slopande ser man att systemet kan stänga igen oseriös verksamhet. En 

nackdel kan vara att ”storebror” har chans att kontrollera väldigt mycket. 

 

Eftersom företaget är en enskild firma har de ingen revisionsplikt i dagsläget men ser de som 

en nackdel då de kostar både mycket pengar och tid. Företaget tror att ett borttagande av 

revisionsplikten kommer göra så att det krävs mer jobb att hålla ordning på allt. De tror att det 

kan krävas att man jobbar övertid varje dag med ekonomin, men i långa loppet kommer det 

påverka ekonomin positivt. Företaget anlitar idag endast extern hjälp med ekonomin vid 

boksluten och med deklarationen.  

 

På skatteverkets förslag om oanmälda besök för att kontrollera bokföringen anser företaget att 

det är ett bra initiativ för att försöka få bort svart verksamhet, men det kan vara stor risk att 

verksamheten bara flyttas till kvällar och andra lokaler. Tyvärr går det nog aldrig att få bort 

helt då det finns för många som vill tjäna snabba pengar.  

 

Företaget ser inte revisionen som någon kvalitetsstämpel då ingen frågar efter den. Tror inte 

att det spelar så stor roll för mindre företag att ha gjort en revision, det är nog mer viktigt för 

stora aktiebolag. Ett slopande tror man ändå kan medföra en besparing på uppemot 8000 i 

revisors kostnader om man klarar sig från misstag med kassan. Det beror på hur mycket böter 

det blir om skatteverket eventuellt kommer med ett oanmält besök och man åker dit.  

 

Vi ett eventuellt slopande kan företaget tänka sig att anlita ekonomisk hjälp i form av 

rådfrågning, eller eventuellt låta någon sköta hela ekonomin så att man slipper tänka på böter i 

framtiden.  
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4.3.3 Studio Q 

 

Studio Q är verksamma inom skönhetsbranschen. Företaget är beläget i Gävle och har i 

dagsläget inga anställda. Ägaren Susanne valde enskild firma som bolagsform då hon ansåg 

att det var den bolagsform som var enklast att starta som ensam egenföretagare.  

 

När det gäller att skaffa nya kontakter så tror Studio Q att ett aktiebolag kan uppfattas som lite 

finare och ”större” än en enskild firma ur intressenternas synvinkel. Å andra sidan tror hon att 

aktiebolag som bolagsform kan komma att tappa lite av sin ”status” om ett eventuellt 

slopande genomförs då det blir lättare för alla att starta ett aktiebolag. Det gör kanske att alla 

bolag kan komma att ses som mer likvärdiga av bolagens externa intressenter. 

 

Studio Q är inte alls insatta i vad de nya reglerna kan komma att innebära och hade inte hört 

talas om slopandet innan denna intervju. Dock skulle det enligt Susanne vara av intresse för 

henne att byta bolagsform till Aktiebolag om reglerna ändras och blir enklare. Eftersom hon 

inte är helt införstådd med vad det nya förslaget kommer att innebära så är det svårt att svara 

på frågan om hon är för eller emot ett slopande. Susanne ser dock positivt på ett slopande då 

hon tror att hon skulle kunna spara pengar på att inte behöva ha en revisor. 

 

I dagsläget lämnar Studio Q all sin bokföring till en revisor/bokförare. Ekonomiska beslut tar 

hon själv, men ibland med hjälp av sin bokförare. Så även om revisionen var frivillig så skulle 

hon ta hjälp utifrån, men hon menar att det inte spelar någon roll om hjälpen består av en 

auktoriserad revisor eller inte. En fördel som hon ser med borttagandet av revisionsplikten är 

att kostnaderna skulle komma att minska. 

 

Studio Q´s svar angående reaktioner på skatteverkets förslag angående oanmälda besök för 

kontroller sammanfattas i följande mening: ” Tja, vad ska man säga… De måste ju tydligen 

ha något att göra de också…” vilket vi inte uppfattar som helt positivt. 

 

På frågan om revision kan ses som en kvalitetsstämpel så har Studio Q ingen uppfattning. 

Dock kommer hon att fortsätta att revidera sitt bolag för att få bättre koll. 
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5 Analys 
 

I detta kapitel kommer vi att knyta samman relevanta delar från empirikapitlet med teorin. 

Analysen delas upp i ett antal underrubriker där vi först jämför respektive bolagsform för sig 

för att sedan göra en slutgiltig jämförelse mellan de olika bolagsformerna. 

 

5.1 Aktiebolag 

 

Bolagsformen innebär att ägarna själva inte blir personligt ansvariga för bolagets skulder då 

själva bolaget blir en juridisk person vid registrering. Det främsta skälet till att våra 

respondenter valde aktiebolag vid uppstarten är att de vill frånsäga sig det personliga ansvaret. 

En annan bidragande faktor för aktiebolag som framkom av intervjuerna är att det anses 

finnas en säkerhet i bolagsformen då detta regleras i Aktiebolagslagen, Årsredovisningslagen 

samt Bokföringslagen. 

 

Vad gäller bolagsformens betydelse vid skaffande av nya kontakter så är respondenterna 

eniga om att ett aktiebolag anses som betydligt mer seriöst än andra bolagsformer. En 

anledning som framkommer är att ett aktiebolag oftast har större omsättning vilket kan ha stor 

betydelse hos framförallt långivare och ägare men även hos leverantörer. Ägarna är främst 

intresserade av framtidsprognoser för att kunna se företagets kapacitet till överlevnad medan 

leverantörerna är mer intresserade av att se företagets aktuella likviditet för att kunna få in 

sina pengar. 

 

Hos aktiebolagen framkommer positiva tendenser gällande en slopad revisionsplikt dock 

anser de sig inte tillräckligt insatta i vad de nya reglerna kommer att ha för inverkan på deras 

verksamhet. Förslaget kommer att gälla för alla bolag som inte når upp till EU:s gränsvärden 

för revisionsplikt. Dessa gränsvärden ligger vid 50 anställda, en balansomslutning på 41,5 

miljoner SEK och en nettoomsättning på 83 miljoner SEK. Gränsvärdena visar på att samtliga 

aktiebolag i uppsatsens undersökning kommer att bli berörda av en slopning av 

revisionsplikten. 

 

EU kommissionens förslag om en slopad revisionsplikt för små bolag har som målsättning att 

minska de administrativa kostnaderna för bolagen med cirka 25 procent. En stor administrativ 

post för bolagen är idag kostnader för revision och redovisning. En stor nackdel som 

respondenterna ser med revisionsplikten är just de höga kostnaderna den medför. 

Respondenterna tror att ett slopande kommer att innebära att de kommer att spara mellan 10-

15 000 SEK per år, men det finns en stor risk att dessa pengar istället kommer att behöva 

läggas på redovisningskonsulter eller någon annan form av kontroll.  

 

Dock ses revisionsplikten som en försäkring som aktiebolagen inte helt vill bli av med, då en 

revisor i dagsläget går igenom deras räkenskaper och ser till att verksamheten sköts på rätt 

sätt. 

 

Enligt gällande regler måste alla aktiebolag i dagsläget anlita en kvalificerad revisor som 

granskar bolagets räkenskaper. De allra flesta aktiebolag som vi har intervjuat tar även extern 

hjälp för den kontinuerliga bokföringen. Undersökningen visar att samtliga aktiebolag är i 

behov av daglig hjälp från en redovisningskonsult, även i viss mån av rådgivning. 
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De flesta respondenter ser negativt på skatteverkets förslag om oanmälda kontroller ute hos 

bolagen, medan en del ser det som positivt om det kan medverka till att oegentligheter kan 

minskas. Dock tror de inte att skatteverket kommer att hinna med att kolla detta i den 

utsträckning som behövs, vilket man även kan utläsa av skatteverkets yttrande. Skatteverket 

tror att slopandet kommer att medföra ofantligt mycket fler fel i deklarationerna, vilket det i 

dagsläget inte finns några resurser till att granska.  

 

Samtliga aktiebolag är överrens om att revisionen ses som en kvalitetsstämpel och anser att 

det måste finnas någon slags försäkring även i framtiden om revisionsplikten försvinner. Detta 

stöds av FAR SRS som är väl medvetna om att företagarna vill ha regelbundna 

kvalitetskontroller och därför har på förslag att ta fram en rapport som kan ses som ett 

alternativ till revision. Det som företagen är ute efter är ett opartiskt uttalande som beskriver 

företagens situation och som kan visas upp för nya kontakter som till exempel banker. 

Respondenterna kommer troligtvis även i framtiden fortsätta att revidera sina bolag, under 

förutsättning att någon annan form av kontroll tas fram. 

 

5.2 Handelsbolag 

 

Ett handelsbolag upprättas vanligtvis av två eller fler personer som är solidariskt ansvariga för 

bolagets förpliktelser. Den främsta anledningen till att respondenterna valde denna 

bolagsform är för att det anses som relativt enkelt och anses billigare än aktiebolag. En annan 

anledning som framkom i undersökningen är att det anses vara liknande förmåner som att 

driva ett aktiebolag. 

 

Intresset för att byta bolagsform till aktiebolag vid en eventuellt slopad revisionsplikt varierar 

mellan respondenterna. En anledning till ett eventuellt byte av bolagsform är att det anses som 

mer seriöst vid skapande av nya kontakter. En stor intressent som kräver någon form av 

information av företagets resultat och ställning är banken. En anledning till att ha kvar 

nuvarande bolagsform är att det anses onödigt och att det inte har någon betydelse vid 

nyskapande av kontakter med företagets intressenter. Enligt teorin finns det olika krav på den 

information som ges till intressenterna beroende på företagets storlek och verksamhet. Ett av 

bolagen i underökningen har nyligen bytt bolagsform från handelsbolag till aktiebolag då de 

ansåg att aktiebolag passade bättre till deras ökade omsättning. 

 

Handelsbolagen i vår undersökning anser sig inte ha några kunskaper om vad de nya reglerna 

angående revisionsplikten borttagande kommer att innebära. Deras åsikter går isär gällande 

slopandet av plikten. Den övervägande majoriteten är emot då de anser att en kontroll av 

revisionen behövs. Inte bara för sig själva utan att även andra företag sköter sin bokföring på 

lagligt vis. Då företagen är dåligt insatta i vad revisionsplikten innebär har det varit svårt att 

identifiera några tydliga för- och nackdelar. En fördel som dock har uppkommit är att det ses 

som positivt att få en objektiv syn på verksamheten. Större delen av respondenterna anser inte 

att borttagandet av revisionsplikten kommer att bidraga till någon förändring i deras 

verksamhet medan vissa tror att det kommer att få mer tid över till den dagliga verksamheten. 

Dock anser de att den egna kontrollen över räkenskaperna kommer att försvinna eftersom man 

inte längre kommer att vara lika noggrann. Ett handelsbolag är enligt BFL bokföringsskyldiga 

men behöver endast upprätta ett förenklat årsbokslut om omsättningen understiger 3 miljoner 

SEK. Om företaget har en juridisk person som delägare krävs en revisor, annars endast om 

delägarna har avtalat om att de vill ha en revisor.  
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Vid upprättande av årsbokslut tar samtliga respondenter extern hjälp, vissa anlitar även hjälp 

med rådgivning samt den löpande bokföringen.  

 

Skatteverkets förslag om oanmälda kontroller ses till stor del som negativt bland företagarna, 

men positivt hos en liten del om det inte kommer att störa det dagliga arbetet för mycket.  

Det kan även ses som ett bra verktyg för att få bort oseriös verksamhet. Remissynpunkterna 

som FAR SRS har publicerat visar att företagarna tror att skatteverket endast kommer att 

utföra kontroller på de bolag som inte har reviderats vilket kommer leda till att företagarna 

kommer fortsätta med revision även om det behöver eller inte. Merparten av respondenterna i 

vår undersökning kommer med största sannolikhet att fortsätta revidera sitt bolag även vid ett 

slopande, då de anser att det behövs för att kunna ha kontroll på den egna verksamheten.  

 

Övervägande del av handelsbolagen i vår undersökning tror inte att slopandet kommer att 

innebära att de sparar speciellt mycket pengar även då det är själva avsikten med EU:s 

förenkling av reglerna.  

 

5.3 Enskild firma 

 

Enskild firma bedrivs av en person som är personligt ansvarig för bolagets samtliga 

förpliktelser. Främsta skälet till att respondenterna har valt bolagsformen enskild firma är för 

att det anses som enklast, både vad gäller bokföring och när det inte finns några anställda.  

 

Intresset av att byta bolagsform till aktiebolag är stort men dock av olika anledningar, till 

exempel om antal anställda ökar, reglerna förenklas och omsättningen blir så hög att det blir 

lönsamt. En risk med att byta till aktiebolag anses dock vara de extra utgifter man drar på sig i 

form av upprättande av bland annat styrelse och tillhörande möten. Utredningar visar på att 

ändringar i lagstiftningen skulle behöva göras för att lätta upp regelverket, vilket skulle 

minska den administrativa bördan som idag råder för små- och medelstora företagare.  

 

Flertalet av respondenterna tror inte att bolagsformen har någon betydelse vid skaffande av 

nya kontakter, utan det handlar mer om hur soliditeten ser ut och att man klarar sig bra med de 

kontakter man redan har skaffat. Undantaget tror att ett aktiebolag kan ses som seriösare av 

intressenterna. Det finns dock en risk att aktiebolagen kommer att förlora lite av sin status 

gentemot övriga bolagsformer om en slopning görs, då bolagsformerna kommer bli mer 

jämbördiga. I mindre företag som enskilda firmor är ledningen och ägaren en och samma 

person, och de är den främsta intressenten av årsredovisningen då de vill veta vilken 

avkastning de kommer att få.  

 

Samtliga respondenter i undersökningen anser sig ha otillräckliga kunskaper om vad 

slopandet egentligen innebär men ser det ändå som positivt då de tror att de kommer att kunna 

spara pengar. Det finns dock en oro över att den egna kontrollen kommer att försvinna om 

man själv inte har den ekonomiska kunskapen som krävs. Den ekonomiska besparingen som 

respondenterna har förhoppningar om går helt i linje med EU:s vilja att lätta på de 

administrativa kostnaderna med 25 procent för små bolag.  

 

Fördelar som undersökningen har påvisat är att systemet kan tvinga oseriös verksamhet att 

lägga ned och att kostnaderna skulle kunna komma att minska.  En stor nackdel anses vara 

den höga insyn som myndigheterna får i verksamheten samt de höga kostnaderna som läggs 

ut i både tid och pengar. Det Brottsförebyggande rådet anser att en bokföringskontroll är 
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nödvändig för att kunna upptäcka tydliga ekobrott. De vill därför ha kvar revisionsplikten och 

menar att olika kontroller även i fortsättningen kommer att efterfrågas från olika intressenter. 

 

Åsikterna går isär vad gäller hur slopandet av revisionsplikten kommer att påverka den 

dagliga verksamheten. Några tror att arbetsbördan kommer att öka för att kunna hålla ordning 

på allt gällande ekonomin. Medan andra tror att det medför mindre arbete med ekonomi, med 

risk för att omedvetna fel uppstår. Skatteverket menar på att konsekvenserna av ett slopande 

kommer att medföra att mer fel uppstår i räkenskaperna, både omedvetna som medvetna fel.  

 

Behovet av extern hjälp för undersökningen enskilda firmor är stor vid bokslut, men det finns 

även ett behov av rådgivning och att sköta den dagliga bokföringen. Enskilda firmor är enligt 

lagen bokföringsskyldiga och måste upprätta ett årsbokslut, men endast ett förenklat om 

omsättningen inte överstiger 3 miljoner SEK.  Vid en registrering av firmanamnet gäller 

hårdare kvar på revisionen, en revisor krävs samt upprättande av en årsredovisning som skall 

skickas till bolagsverket. 

 

Merparten av respondenterna ser skatteverkets kontroller som positivt då det är ett bra initiativ 

att försöka få bort svart verksamhet. För att få en ökad effekt av sin allmänna 

bokföringskontroll vill skatteverket införa någon form av sanktion vid bristande räkenskaper. 

 

Uppfattningen gällande om revisionen kan ses som en kvalitetsstämpel är delad. Den ena 

sidan har fullt förtroende för sin revisor och litar på att han ger rätt råd, vilket kan ses som en 

kvalitetsstämpel. Andra sidan menar att det inte finns någon som efterfrågar en enskild firmas 

revision och därför tappar den sitt syfte.  

 

Respondenterna är eniga om att ett slopande kommer att innebära att man sparar in de 

kostnader som annars läggs på revision. Det gäller dock att man klarar sig från skatteverkets 

sanktioner eller kostnader för alternativa kontroller. EU:s förslag om regelförenklingar för 

småbolag skall medföra att de administrativa kostnaderna för revision kommer att minska.  

 

Behovet av extern ekonomisk hjälp kommer även i framtiden att fortlöpa hos respondenterna 

då någon form av kontroll efterfrågas. Vissa kan tänka sig att lämna ifrån sig allt medan andra 

hellre gör allt själv för att spara pengar. FAR SRS har som förslag att redovisningskonsulter 

ska kunna utfärda en rapport som är framtagen för företagarna som en slags egenkontroll. 

Denna rapport skall kunna ses som en kvalitetsstämpel då den är gjort och granskad ur en 

objektiv synvinkel.  
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5.4 Jämförelse mellan bolagsformerna 

 

Vid skapande av nya kontakter så är aktiebolagen och vissa av handelsbolagen eniga om att 

ett aktiebolag kan ses som mer seriöst hos vissa intressenter. Medan de enskilda firmorna inte 

tror att bolagsformen har någon betydelse vid nya kontakter. Intresset för att byta bolagsform 

till aktiebolag varierar hos handelsbolag och enskilda firmor, dock är intresset lite större bland 

de enskilda firmorna.  

 

Gemensamt bland samtliga bolagsformer är att ingen av respondenterna ansåg att de hade 

någon som helst vetskap angående förslaget om en eventuellt slopad revisionsplikt och vad 

dess regler skulle innebära för berörda bolag.  

 

Överlag är merparten av respondenterna bland de olika bolagsformerna positiva till ett 

slopande, det fanns dock en viss oro att den egna kontrollen över ekonomin kommer att 

försvinna.  

 

På frågan om slopandet av revisionsplikten kommer att medföra att bolagen sparar pengar 

råder det delade meningar om. Aktiebolagen är helt eniga om att de kommer att spara pengar, 

även merparten av de enskilda firmorna ansåg detta. Handelsbolagen var dock lite mer 

tveksamma och tror att de pengar som sparas in på revision kommer att ersättas av kostnader 

för andra kontroller, vilket även framkom hos vissa enskilda firmor.  

 

Aktiebolagen ser revisionen som en slags kvalitetssäkring, vilket inte framkommer lika tydligt 

hos de andra bolagsformerna. Hos samtliga bolagsformer återfinns dock förfrågan av någon 

form av kontroll för att säkerställa räkenskaperna.  

 

Många av respondenterna har haft svårt att identifiera för- och nackdelar med revisionsplikten 

men den största nackdelen som framkommit är de höga administrativa kostnaderna som 

revisionen medför. Det som väger över är att man får en objektiv syn på bolaget.  

 

I dagsläget anlitar samtliga bolagsformer hjälp vid bokslut vare sig man behöver eller inte. 

Det förekommer även viss hjälp med den löpande bokföringen samt rådgivning hos många av 

respondenterna oavsett bolagsform.  

 

Övervägande del ser skatteverkets kontroller som negativa då det anses vara 

”storebrorsfasoner”. Dock finns det även en del positiva inslag hos samtliga bolagsformer då 

man tror att oseriös verksamhet tvingas bort och fusk minskar.  

 

Respondenterna i vår undersökning är näst intill eniga om att även i framtiden fortsätta att 

revidera sina bolag även om det behöv eller inte. De få bolag som inte kommer att fortsätt 

förlitar sig på att det kommer att komma någon annan form av kontroll. 
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6 Slutsats och diskussion 

 

Detta kapitel innehåller en sammanfattning av studiens resultat i relation till utformad 

problemdiskussion och syfte som återfinns i uppsatsen början. 

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka några få svenska bolags syn på revisionsplikten 

och förslaget om dess slopande. Studien syftar även till att undersöka revisionens nytta för 

mindre svenska bolag i dess nuvarande utformning.  

 

För att besvara syftet kommer vi att utgå från våra två forskningsfrågor som följer nedan. 

 

 

 Hur kommer en slopad revisionsplikt påverka mindre svenska bolag? 

 

Företagen vi har intervjuat är nästan alla eniga om att en eventuellt slopad revisionsplikt inte 

kommer att påverka dem nämnvärt. Dock nämner några att de troligtvist kommer att få mer 

tid över till den dagliga verksamheten. En stor risk med detta tror flertalet kan leda till en 

försämrad kontroll på den egna ekonomin. För att få den kontroll som de flesta efterfrågar 

kommer det att krävas många timmar övertidsarbete med ekonomin.  

 

I nuläget har flertalet av småföretagarna bristande eller ingen kunskap alls gällande de nya 

regler som berör ett slopande av revisionsplikten. Detta kan komma orsaka problem den dag 

ett slopande eventuellt genomförs, då det krävs att företagarna sätter sig in i de nya reglerna.  

 

Ett betydande del av företagen i vår undersökning tror att en slopad revisionsplikt kommer att 

medföra en del besparingar. Många tror dock att dessa pengar istället kommer att behöva 

läggas på någon annan form av kontroll för att få ut trovärdig finansiell information. De 

företag som i dagsläget är beredda att avstå från en revision i framtiden vet med sig att de 

kommer att behöva mer stöd och rådgivning i större utsträckning i framöver från till exempel 

redovisningskonsulter.     

 

Företagen kan även komma att påverkas vid såväl skaffande av nya kontakter som med redan 

befintliga intressenter, då marknaden efterfrågar kvalitetssäkrad finansiell information. 

Känner leverantörer och banker misstro till den information som företagen uppvisar kan deras 

beslut komma att påverkas om till exempel nytt banklån och beställningar av nya varor. För 

att ett företag skall kunna överleva är det väldigt viktigt att kontakten med intressenterna sköts 

på ett fläckfritt sätt.  

 

De bolag som väljer att inte utföra en revision utsätter sig för stor risk att istället bli granskade 

av skatteverket, vilket kan stå företagen dyrt om skatteverkets förslag om sanktioner 

införlivas. Det är stor risk att åka fast vid en sådan kontroll när företagarna inte längre är så 

insatta i den ekonomiska delen av verksamheten. Risken för omedvetna fel i bokföringen 

kommer garanterat att öka på grund av företagens bristfälliga kunskaper inom ekonomi samt 

införande av nya regler berörande revisionsplikten.  
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 Vilken nytta har revisionen för mindre svenska bolag i dagsläget? 

 

Den största nyttan med revisionen som våra respondenter anser är att den ger någon form av 

kvalitetssäkring, vilket ger ett mer seriöst intryck gentemot dess intressenter. Revisionen ger 

småföretagare bättre koll på deras ekonomi då de själva oftast inte är tillräckligt insatta i den 

delen av verksamheten. Många saknar den utbildning eller kunskap om regler som krävs för 

att kunna sköta företagets ekonomi på egen hand. Flertalet småföretagare anser därför att det 

känns som en trygghet att ha en revisor som kontrollerar räkenskaperna. Revisorn kan även ge 

goda råda vid eventuella problem som kan uppstå med den löpande bokföringen då de flesta 

förlitar sig helt på revisorns kunskaper.  

 

Samtliga respondenter i vår undersökning efterfrågar någon form av extern granskning för att 

få en objektiv syn på verksamheten. Om ett slopande av revisionsplikten genomförs anses 

denna granskning så viktig att den kommer att behållas till varje pris. Företagarna är beredda 

att istället lägga pengarna på redovisningskonsulterna för att få någon form av kvalitetssäkrad 

information.  

     

 

Avslutande diskussion 

 

Diskussionerna kring en slopad revisionsplikt diskuterades flitigt i media för något år sedan 

och har nu kommit upp på tapeten igen i samband med att förslaget av regeringen under våren 

2009. I dagsläget har de flesta intressenter någon form av åsikt kring förslaget, både positiva 

och negativa. Dock verkar förslaget inte ha nått ut till den grupp förslaget i första hand ämnar 

avse – småföretagarna. I och med den undersökning vi har presenterat framkommer det att de 

små bolagen har mycket bristande kunskaper kring de nya reglera och hur de kommer att 

påverkas om en slopning införs.  

 

På grund av denna okunskap kommer det att krävas andra former av kontroller som kan 

ersätta revisionen och ändå ge samma kvalitetssäkrade finansiella information som är grunden 

för all affärsverksamhet. Den rådande oron i den finansiella världen bidrar till ökad 

efterfrågan av korrekt presenterad finansiell information. Ett företag har många intressenter 

som skall ta del av denna information och det krävs att informationen är aktuell och ger en 

rättvisande bild.  

 

Skatteverket och många andra är oroliga för att borttagandet av revisionsplikten kommer att 

medföra ökade fel i bokföring och deklaration, både medvetna och omedvetna. För att åtgärda 

detta framgår det i förslaget att skatteverket skall bland annat utföra oanmälda kontroller ute 

bland förtagen. Detta har lett till många heta diskussioner både för och emot. Vissa menar att 

det är storebrors fasoner medan andra tycker att det är bra då det kan leda till att oseriös 

verksamhet stängs igen. Vi tillhör den senare skaran och anser att har man inte gjort något 

medvetet fel så har man heller inget att dölja.  

 

FAR SRS arbetar aktivt för att utveckla normer för hur redovisningskonsulter skall jobba i 

framtiden då efterfrågan av deras hjälp förmodligen kommer att öka dramatiskt. Det kommer 

krävas en ny form av extern hjälp när revisionsplikten slopas vilket revisionsbyråerna 

kommer leva vidare med en mer rådgivande roll.  
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Många undersökningar visar som så även vår att de flesta bolag som blir berörda av ett 

slopande av revisionsplikten kommer ändå välja att även i fortsättningen att revidera sitt bolag 

till en ny form av kontroll införs. En kvalitetssäkrad information är a och o bland de svenska 

småföretagarna.   

  

Vårt praktiska och teoretiska bidrag 

 

I och med denna studie så har vi kommit fram till att det råder bristfällande kunskaper om 

revision ute bland små företagarna i Sverige. I ett utkast från FAR SRS som vi har tagit del av 

under studiens gång så framkommer det att deras syfte har varit att informera sina klienter vad 

en slopad revisionsplikt kan komma att innebära för deras verksamhet. Denna information 

verkar inte ha nått fram till de företag vi har intervjuat som borde innefattas den tilltänka 

målgruppen. Vårt råd till alla småföretagare är att ta kontakt med sin revisor/ 

redovisningskonsult för att få ta del av de nya reglerna och vad som gäller för just dem. Om 

förslaget träder i kraft 2010 enligt plan innebär det att företagarna endast har ett år på sig att 

sätta sig in i de nya reglerna. De nya reglerna kan komma att påverka deras verksamhet 

markant och det gäller att vara redo. Även om företagen väljer bort revision måste ett aktivt 

val göras. Med tanke på omfattningen av den externa hjälp som företagen betalar för idag så 

visar det på att vägledning även behövs i framtiden. De pengar som sparas in på 

revisionskostnader kommer med största sannolikhet att behöva läggas på mer konsult hjälp 

eller någon annan form av kontroll.   
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6.2 Förslag till vidare forskning 

 

Om förslaget införlivas i juni 2010 som enligt plan kommer det bli intressant att göra en 

undersökning bland småföretagarna igen. Detta för att se hur många som fortfarande har kvar 

sin revision och om deras åsikter angående en frivillig revision har ändrats nämnvärt. Det kan 

även vara av intresse att följa skatteverkets kontroller, hur många av deras oanmälda 

kontroller som ger utslag och om fusket med deklarationer och bokföring ökat.  

 

Ett annat intressant område kan vara att undersöka nybildade företag och vilken bolagsform 

som valts, kommer aktiebolagsformen att öka markant? 
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Bilaga  

 

Intervjufrågor 

 

 
1. Vilken bolagsform har er verksamhet? 

 

2. Hur många anställda finns i verksamheten? 

 

3. Vilket vad det främsta skälet till att ni valde denna bolagsform? 

 

4. Skulle det vara av intresse för er att byta bolagsform till aktiebolag om slopandet 

genomförs? (Frågan är riktad till handelsbolag och enskild firma) 

 

5. Tror ni att bolagsformen har någon betydelse när det gäller att skaffa nya kontakter som 

t.ex. långivare/banker, leverantörer, kunder & stat/kommun? Om ja, på vilket sätt? 

 

6. Är ni för eller emot en eventuell slopad revisionsplikt? 

 

7. Hur insatta är ni i de nya reglerna för ett slopande och vad de kommer att innebära för 

er verksamhet? 

 

8. Vilka för och nackdelar ser ni att revisionsplikten har för er verksamhet? 

 

9. Hur tror ni att borttagandet av revisionsplikten skulle komma att påverka ert arbete? 

 

10. I vilken omfattning anlitar ni idag extern hjälp vad gäller ekonomi? Vid bokslut, 

löpande bokföring eller även av andra skäl som tex. rådgivning? 

 

11. Vad är era reaktioner angående skatteverkets förslag om oanmälda besök för att  

kontrollera bokföringen istället för en revision? 

 

12. Ser ni revisionen som en kvalitetsstämpel, varför? 

 

13. Tror ni att ett slopande kommer att innebära att ni sparar mycket pengar? 

 

14. Om revisionsplikten slopas kommer ni frivilligt att fortsätta att revidera ert bolag,  

varför? 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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