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Förord 
 
Under hösten 2005 skrev vi denna magisteruppsats som är en del av vår examination vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vi vill tacka alla som varit delaktiga och gett oss stöd under arbetets gång, 
ingen nämnd ingen glömd. Vi vill dock framförallt tacka varandra för ett gott samarbete under de 
snart fyra år som gått.  
 
 
Luleå 9 januari, 2006 
 
Pia Laakkonen                    Caroline Wickman 
  
 



Sammanfattning 

 

Plikten att revidera är i dagsläget tvingande för alla aktiebolag i Sverige, oavsett företagets 

storlek eller omsättning. I övriga EU är läget ett annat då revisionsplikten är avskaffad i alla 

länder förutom de nordiska. Ett förslag på att även avskaffa revisionsplikten för små och 

medelstora aktiebolag ligger nu hos regeringen i Sverige, Finland och Danmark.  

 

Detta är ett debatterat ämne och vi har i denna uppsats valt att studera vad ett antal mindre företag 

i Norrbotten anser om att slopa revisionsplikten, hur de tror styrelsens arbete kommer påverkas 

samt om detta skulle medföra några organisationsförändringar. 

 

Resultatet i uppsatsen blev att samtliga företag var tämligen omedvetna om att andra små och 

mikro företag i EU inte har någon plikt att revidera. Trots att det i dessa länder visat sig fungera 

bra, var de flesta av de valda företagsledarna pessimistiska till ett avskaffande av revisionsplikten 

och efterfrågar även fortsättningsvis hård kontroll i samtliga företag. Vissa kunde dock tänka sig 

ett lite generösare regelverk för de minsta företagen, mikroföretagen. De förändringar som kunde 

ses i styrelsearbetet grundades på att styrelse och VD vid ett avskaffande skulle få större ansvar. 

Detta skulle då i sin tur även medföra omorganiseringar och organisationsförändringar i ledning, 

ägarförhållande och styrelse.   



Abstract 
 
 
One of the top responsibilities for the joint-stock companies in Sweden regardless of their size 

and turnover is the ability to perform audits. This ability has been eliminated in most of the other 

countries in Europe besides those in Scandinavia, but this may soon change. There is a proposal 

by the governments in the Scandinavian countries of Sweden, Denmark and Finland that would 

do away with these audits.   

  

These plans have been the focus of many debates and in this paper the issue will be discussed in 

detail. The main emphasis will be on how this change may affect the board of directors and the 

organization in small companies that are situated in the northern parts of Sweden. 

 

Conclusions from the study show that all the companies were fairly unaware that other small and 

micro sized companies in Europe don't have any obligation to perform audits. Despite the fact 

that it has appeared to work out well in those particular countries, most of the leaders chosen in 

our study weren't fond of eliminating this obligation and will still be strict with the control in all 

companies in the future. However, some of the leaders could consider slightly more generous 

rules for the smallest companies. The possible changes that would take place in the board of 

directors are based on whether both they and the president would obtain more responsibilities if 

elimination were done. This would then result in reorganizations and organizational changes in 

the management and ownership. 
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1 INLEDNING 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till debatten kring revisionsplikten i Sverige som denna 
uppsats kommer att behandla och en diskussion kring det problem som vi avser att undersöka. 
Kapitlet avslutas med en presentation av syftet med uppsatsen och en disposition om hur 
uppsatsen är uppbyggd.  
 
1.1 Bakgrund 
Den externa redovisningens syfte är att förmedla information om företaget. I företag där ägarnas 
ekonomiska ansvar är begränsat är det viktigt att olika intressenter kan lita på bolagens revision. 
Särskilda krav ställs på hur bolagets resultat och ställning redovisas utåt. Därför är det reglerat i 
lag att revision ska ske av den redovisning som bolaget lämnar. Första gången krav på revision av 
svenska aktiebolag uttryckligen omnämns i lag är i 1985 års lag om aktiebolag. (FAR, 2005) 
 
1.2 Problemdiskussion  
Samhällets intresse och nytta med revision kan brytas ner i flera olika punkter. Dessa är att 
upptäcka brott, avhålla från brott, upptäcka bristande efterlevnad av skatteregler, kontroll av 
räkenskaper, bekämpa penningtvätt och att en reviderad bokföring gör det lättare att spåra fel vid 
till exempel konkurs- och brottsutredningar. Dessa intressen har lett till att man utvidgat revisorns 
rapportering till myndigheter efter genomförd granskning av företagens redovisning och 
förvaltning samtidigt som föreställningen att revisionen ska avhålla från skatteundandragande, 
brott och dylikt, blir mer framträdande. (Thorell & Norberg, 2005)  
 
Revisionsplikten är i svensk lagstiftning obligatorisk. Inom ramen för EU: s gemensamma 
regelverk finns dock möjlighet att undanta mindre aktiebolag från obligatorisk revisionsplikt, 
vilket skett i många EU-länder. Skälet till detta är bland annat att det inte finns analyser som visar 
på att nyttan för de mindre aktiebolag och samhället är högre än den kostnad som revisionsplikten 
medför. (Motion 2004/05: L19) Per Thorell, verksam inom Ernst & Young och Claes Norberg, 
Lunds Universitet, båda professorer, har skrivit en rapport för Svenskt Näringsliv som behandlar 
ett förslag på att slopa revisionsplikten för små och medelstora företag, SME. De påstår i likhet 
med riksdagsbeslutet att det i dagsläget kostar för mycket för SME att ha revisionsplikten kvar. 
(Thorell & Norberg, 2005) Thorell och Norberg menar att småföretagen själv ska ha möjlighet att 
välja om en revisor ska utnyttjas eller inte. Detta eftersom den ende förloraren på detta är 
samhället och inte ägarna, bolagsledningen eller företagets intressenter. De menar att 
skattekontroll och brottsbekämpning visserligen skulle bli sämre totalt sett, men att den 
samhällsekonomiska nyttan ändå skulle öka. (Thorell & Nordberg, 2005)  
 
Inga-Lisa Axenborg, auktoriserad revisor, anser dock, i strid med det Thorell och Norberg menar, 
att det inte heller finns data som visar att revisionen skulle kosta mer än den smakar. Hon 
påpekar, att hon, efter 35 år som revisor, anser att revisionen tillför näringslivet en struktur som 
förbättrar efterlevnaden av lagar, ger rättvisare konkurrens och höjd redovisningsstandard. Dock 
menar hon att en förutsättning för fortsatt revisionsplikt av mindre bolag är att revisionen 
förenklas och inriktas på väsentligheter och att det införs generösare jävsregler. (Balans 2005:4, 
Inga-Lisa Axenborg) 
 
Per-Olof Andersson menar att en tvingande revision bidrar till en effektivare konkurrens mellan 
företag, främst genom att det ger en bättre genomlysning av företagen som gör det svårare att 
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dölja information, vilket kan underlätta för konkurrenter att komma in på marknaden. Revisionen 
har även positiva effekter även i de minsta företagen då denna fungerar som en del av det interna 
kontrollsystemet och säkerställer att den interna och externa redovisningen är informativ och 
pålitlig. En annan viktig aspekt är att revisorer tillför företagen företagsekonomisk kompetens. 
(Balans 2005:4, Per-Olof Andersson) Axenborg menar att för de bolag som inte är intresserade av 
att ha den obligatoriska revisionen, finns möjligheten att starta eller göra om sitt företag till en 
annan bolagsform, då dessa inte omfattas av revisionsplikten. (Balans 2005:4, Inga-Lisa 
Axenborg)  
 
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, kritiserar i Balans 2005:4 Thorell och Norbergs 
rapport som han säger att till stor del grundas på Storbritanniens slopande av revisionsplikten. 
Man har där successivt undantagit de minsta företagen från att omfatta revisionsplikten. 
Brännström menar att man i Sverige måste utgå från den svenska affärsmiljön och dess 
förutsättningar och att det inte är självklart att Sverige ska, eller ens kan, gå samma väg som 
Storbritannien eller något annat land i denna fråga. Revisorn har idag en betydande roll för SME: 
s möjligheter att hantera de komplexa regelverken i Sverige. Med tiden blir dessa, som redan idag 
är både omfattande och invecklade, alltmer komplexa och med nuvarande regler på områden som 
redovisning, skatter, likvidationsplikt och obestånd, är det i det närmaste omöjligt att tänka bort 
revisorn och behovet av en kontinuerlig revision. Brännström menar att nyttan av att ha en 
revisor till hands som följer verksamheten, som bryr sig om bolaget och som vid behov påminner 
om de åtgärder som måste vidtas för att undvika en ekonomisk kris, med råge bör överstiga priset 
för detta. Revisorns rapportering, behovet av beslutsunderlag och kalkyler, kvalitet i 
redovisningen, kontroll och effektivitet i rutiner, likviditetsplanering, hantering av olika 
affärsrisker och så vidare är sådant som bör vägas in i denna nytta för bolaget. Även den 
samhällsekonomiska nyttan är av betydelse då en revisors närvaro förhindrar att ekobrott i form 
av till exempel medvetna eller omedvetna fel vid hantering av skatter och avgifter förekommer. 
(Balans 2005:4, Dan Brännström) 
 
Problematiken kring detta ämne ligger i att klargöra revisionspliktens vara eller inte vara i 
Sveriges SME bolag. Detta är just nu ett hett debatterat ämne och mycket har skrivits kring detta. 
Vi finner det, utifrån ovanstående resonemang intressant att se på hur styrelsens och VD:s arbete 
i SME företag skulle påverkas av ett eventuellt slopande av revisionsplikten, eftersom styrelsens 
arbete till mycket grundas på det som framkommer vid en revision. Hur ska man kunna garantera 
det en revisionsberättelse bistår med i tillförlitligheten hos företagets årsredovisning, bokföring 
och förvaltning? Behovet av tillförlitlig information kommer troligen att kvarstå, oberoende om 
revisionen är frivillig eller inte.  
 
1.3 Syfte 
 
Vårt syfte är att: 

• undersöka vilken inställning de valda SME har när det gäller huruvida revisionsplikten 
ska vara kvar i Sverige eller inte 

• beröra hur företagen tror styrelsens arbete påverkas eller förändras av en slopad 
revisionsplikt 

• få en uppfattning om de valda SME:s inställning gällande ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle medföra organisatoriska förändringar 
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1.4 Definitioner 
Små företag definieras som företag med färre än 50 anställda och vars omsättning eller 
balansomslutning är högst 10 miljoner euro per år. Till skillnad från de små företagen definieras 
mikroföretagen som företag med färre än 10 anställda vars omsättning eller balansomslutning är 
högst 2 miljoner euro per år. (EG-direktiv 96/208/EG) 

Mikroföretag har vi valt att definiera som företag med mellan 1-10 anställda och med en 
omsättning på max 3 miljoner per år.  

Organisationsförändring. När vi diskuterar organisationsförändringar i denna uppsats så pratar 
vi om förändringar på ledningsnivå. 
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2 METOD 
I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in de data denna uppsats bygger på. 
Kapitlet börjar med en beskrivning av forskningsansats samt val av studieobjekt motiveras. 
Vidare kommer valet av datainsamling till uppsatsen att resoneras. Avslutningsvis diskuterar vi 
kring uppsatsens metodproblem, detta för att läsaren ska få en bild av den problematik som vi 
stött på under arbetets gång.   
 
2.1 Forskningsansats 
 
2.1.1 Metodsynsätt 
Metodsynsätten gör antaganden om verkligheten. För att överhuvudtaget kunna undersöka, 
förklara och förstå verkligheten måste vissa antaganden om hur den är beskaffad och ser ut göras. 
Det är sedan dessa antaganden som vägleder den medvetne forskaren. (Arbnor & Bjerke, 1994) 
Inom företagsekonomi finns tre olika metodsynsätt, dessa är analytiskt- system- och 
aktörssynsätt. Syftet med vår uppsats var att beröra och utvärdera några aktörers uppfattning om 
revisionspliktens framtida existens, om styrelsens arbete förändras vid en sådan situation samt om 
några organisatoriska förändringar uppkommer vid ett avskaffande. Antagandet om verklighetens 
beskaffenhet bygger i det analytiska synsättet på att denna har en summativ karaktär, att helheten 
är summan av delarna. Kunskapen i detta synsätt ska ha en individoberoende karaktär vilket 
innebär att kunskapen ska följa vissa formallogiska omdömen och vara oberoende av subjektiva 
upplevelser. (ibid) Systemsynsättet antar till skillnad från det analytiska synsättet att verkligheten 
är arrangerad på ett sätt som avviker från summan av delarna. Detta medför att relationerna 
mellan helhetens delar blir väsentliga. Kunskapen utifrån detta synsätt blir systemberoende, det 
förklarar eller förstår delarna utifrån helhetens egenskaper. (ibid.) Om istället helheten förstås 
utifrån delarnas egenskaper så har vi där det tredje synsättet, aktörssynsättet. Detta synsätt har 
inget förklaringsintresse utan är istället intresserat av att förstå sociala helheter, vilket sker utifrån 
de enskilda aktörerna. Man inriktar sig här på att kartlägga den betydelse och innebörd olika 
aktörer lägger i sina handlingar och den omgivande miljön. Kunskapen man utvecklar i 
aktörssynsättet blir individberoende men följer fenomenologiska principer för hur den sociala 
verkligheten konstrueras. (ibid.) I denna uppsats har vi valt att undersöka olika intressenters syn 
på revisionsplikten och hur de tror att de företag de arbetar i skulle påverkas om denna inte längre 
var tvingande. Vi anser därför att uppsatsen karaktäriseras av att ha ett aktörssynsätt. 
 
2.1.2 Deduktiv eller induktiv teori 
En deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och 
praktik när det gäller samhällsvetenskap. Utifrån det man vet inom ett visst område och de 
teoretiska överväganden som rör detta, härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser 
som ska underkastas en empirisk granskning. Teorin och de hypoteser som deducerats från detta 
styr datainsamlingsprocessen. Deduktion förknippas oftast med ett kvantitativt synsätt. (Bryman, 
2005) Teorins implikationer används för att göra förutsägelser, deduktioner, vilket innebär att 
man försöker dra logiska slutsatser. (Lundahl & Skärvad, 1999) 
 
Induktion innebär att forskaren beskriver konsekvenserna av resultaten för den teori som låg 
bakom eller styrde hela undersökningen. Resultaten kopplas tillbaka till teoriområdet och de 
forskningsresultat som hör till ett visst studieområde. En induktiv strategi brukar, när det gäller 
kopplingen mellan teori och data, förknippas med ett kvalitativt synsätt. (Bryman, 2005) En teori 
används för att förklara ett fenomen, induktion, vilket innebär att man försöker dra slutsatser 
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utifrån empiriska data. (Lundahl & Skärvad, 1999) En kombination av dessa två sätt att dra 
slutsatser kallas för den hypotetiskt deduktiva metoden. (Thurén, 1991) 
 
Vi anser att denna uppsats är deduktiv i den bemärkelsen att vi genomfört grundliga 
litteraturstudier kring revision, styrelsearbete och organisationsförändringar innan vi påbörjade 
det empiriska arbetet. Denna uppsats kommer inte att generera någon ny teori och kan därmed 
inte anses vara induktiv.  
 
2.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ undersökning 
En kvalitativ undersökning lägger stor vikt vid ord under insamling och analys av data. Den 
betonar även ett induktivt synsätt där relationen mellan teori och forskning lägger tyngden på 
generering av teorier. Vikt läggs även vid hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 
verklighet. Denna verklighet ses som en föränderlig egenskap som hör till individernas skapande 
och konstruerande förmåga. (Bryman, 2005) Vi har valt att genomföra en kvalitativ undersökning 
eftersom det skulle ge det mest intressanta resultatet i vår studie, vi var inte intresserade av att 
kunna dra generella slutsatser i studien utan ville ha våra respondenters speciella åsikter i ämnet. 
Hade vi istället valt att göra en kvantitativ undersökning hade vi inte fått samma djup i uppsatsen, 
vilket inte hade uppfyllt vårt syfte. 
 
2.2 Undersökningsansats 
För att genomföra en undersökning finns det fem olika sätt på vilka man kan gå till väga. Dessa 
är surveyundersökning, fallstudie, experiment, aktionsforskning och etnografi. I detta fall hade vi 
för avsikt att undersöka och studera vad ett fåtal aktörer ansåg om revisionsplikten och huruvida 
denna bör avskaffas för de små bolagen eller inte. Det har blivit vanligt att fallstudier används vid 
småskaliga undersökningar i samhällsforskning. Dessa karaktäriseras bland annat av att inriktas 
på en enda undersökningsenhet, att studera detaljer på djupet, att undersöka något i dess naturliga 
miljö och att flera källor används till detta. Vi har här valt att studera några få aktörer och deras 
speciella åsikter och anser därför att denna uppsats karaktäriseras av att vara en fallstudie. 
(Denscombe, 2000) 
 
2.3 Val av studieobjekt 
Vi valde att göra fyra intervjuer med företag som är att betrakta som små och två så kallade 
mikroföretag. Vid val av företag använde vi oss av databasen Affärsdata som finns tillgänglig vid 
Luleå universitetsbiblioteks hemsida. När vi sökte små företag begränsade vi undersökningen till 
att omfatta aktiebolag registrerade i Luleå, Piteå och Boden, med en omsättning mellan 30 - 90 
miljoner, och med mellan 20 - 50 anställda. Vi fick då 14 aktiva aktiebolag att välja bland i 
Luleå, 8 i Piteå och 7 i Boden. Vi gick igenom träfflistan och valde ut ett antal tänkbara företag i 
olika branscher. Vi kontaktade sedan dessa för att se om de var av närmare intresse och för att få 
en uppfattning av om de var intresserade av att medverka i vår uppsats. Vi valde medvetet ut 
intervjuobjekt som vi ansåg skulle vara intressanta att intervjua utifrån vårt syfte med uppsatsen. 
Mikroföretagen söktes på liknande sätt i Affärsdata men vi begränsade då sökningen till att 
omfatta företag med 1 - 10 anställda och en omsättning mellan 2,5 - 3 miljoner. Vi fick då 44 
träffar på aktiva bolag och valde av dessa ut två företag vi kontaktade. Quadro Entreprenad AB, J 
Petterssons Chark AB, Kontore AB och Arne Lundqvist Måleri AB klassificeras som små.  
Optilens AB och Hotell Avenyn är mikroföretag. 
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2.4 Datainsamlingsmetod 
 
2.4.1 Litteraturstudie 
Vid sökning av litteratur har vi använt oss av några olika databaser. För att hitta böcker använde 
vi främst Luleå universitetsbiblioteks databas Lucia men även i viss mån den nationella databasen 
Libris. För att söka artiklar har vi använt oss främst utav databasen Emerald men även av 
Helecon. Artiklar i svenska tidsskrifter söktes via Luleå universitetsbiblioteks hemsida i 
databasen Affärsdata. Vi läste även en tid innan och under uppsatsens gång kontinuerligt 
tidsskrifter som till exempel Balans för att få färska uppslag till uppsatsen. Information har även 
sökts via Internets sökmotorer Google och Altavista. Sökord vi använt oss utav är: Revision, 
revisionsplikt, småföretagande, organisationsförändring, styrelse, audit, auditrisk, small business, 
organisation, change, board of directors, account. Olika kombinationer av dessa ord användes vid 
olika sökningar. 
 
2.4.2 Intervjuer 
Intervjuer kan vara standardiserade eller ostandardiserade. Vid hög grad av standardisering är 
såväl frågeformuleringen som ordningsföljden på frågorna bestämd på förhand. 
Frågeformuleringen och ordningsföljden sker på samma sätt vid utfrågningen av olika personer i 
samma undersökning. Vid ostandardiserade intervjuer kan man däremot välja både 
frågeformulering och ordningsföljden på frågorna mera fritt, huvudsaken är att de frågor som 
ställs ger svar som täcker informationsbehovet. Intervjuerna blir i den senare situationen mer 
flexibel och situationsanpassad. (Lundahl & Skärvad, 1994) I denna studie har vi valt att 
genomföra ostandardiserade intervjuer. Frågorna var sedan tidigare bestämda men de kom i olika 
ordning och frågades inte på samma sätt till alla respondenter. Vi såg dock till att få de svar som 
behövdes för att täcka studiens syfte och i de fall det behövdes tog vi ytterligare kontakt med 
respondenterna för att räta ut vissa frågetecken. 
 
Vi genomförde i denna studie totalt sex intervjuer. Vi skickade inför intervjuerna ut vår 
frågeguide via mail till alla respondenter eftersom vi ansåg att detta skulle bidra till att de lättare 
skulle kunna svara på frågorna då de hade en chans att sätta sig in i dem. Samtliga intervjuer var 
personliga och vi använde en dator med tillhörande mikrofon och inspelningsprogram för att 
spela in intervjuerna. Direkt efter intervjuerna, medan dessa fortfarande var färska i minnet, skrev 
vi ner dessa ordagrant. 
 
Den första intervjun genomfördes på Arne Lundquist måleri AB i Luleå. Respondenten heter Nils 
Berglund och är VD och medlem i styrelsen på företaget. Den andra intervjun genomfördes på J 
Petterssons chark AB i Boden. Medverkade gjorde företagets VD, Niklas Henriksson, som tillika 
sitter med i styrelsen. Den tredje intervjun genomfördes på Quadro entreprenad AB i Boden, 
respondenten där heter Torbjörn Forsberg och är VD och styrelsemedlem. Intervju nummer fyra 
genomfördes på Kontore AB:s kontor i Luleå med Ingemar Ek, VD och styrelsemedlem på 
företaget. Den femte intervjun var med Birgitta Åström, styrelseledamot och ägare av Hotell 
Avenyn AB. Den sjätte och sista intervjun ägde rum i Optilens lokaler i Luleå, medverkade 
gjorde Christina Olsson, ägare och styrelseledamot. 
 
Intervjuunderlaget till respondenterna bestod av frågor vilka var indelade enligt de olika 
rubrikerna i teoriavsnittet. Vi började med att ställa frågor av bakgrundskaraktär. Detta för att få 
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kännedom om företaget och personen vi intervjuade. Med denna bakgrund tog vi sedan reda på 
inställningarna till revisorn och till den revision som utförs av denne. Därefter övergå till 
frågeställning kring revisionsplikten, vad respondenten anser om denna, samt vilka konsekvenser 
ett slopande kan medföra i företaget och för styrelsens och ledningens arbete. Avslutningsvis 
behandlade vi frågor kring möjliga organisationsförändringar vid ett slopande av revisionsplikten.   
 
2.5 Metodproblem 
Det är viktigt att de mätinstrument man använder sig i en undersökning har hög tillförlitlighet, 
reliabilitet, vilket innebär att det ger samma data varje gång och att variationer i resultatet beror 
på variationer i mätobjektet och inte på instabilitet i detta. (Denscombe, 2000) Reliabilitet 
definieras som ”om ingenting förändras i en population ska två undersökningar med samma syfte 
och med samma metoder ge samma resultat”, (Svenning, 2003) Validitet innebär att data och 
metoder är ”riktiga”. När det gäller forskningsdata handlar begreppet om huruvida data 
reflekterar sanningen, verkligheten och täcker de avgörande frågorna. När det gäller 
forskningsmetoderna handlar detta om att mäta lämpliga indikatorer och få exakta resultat. 
(Denscombe, 2000) Kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet är svår, men utan 
denna koppling blir forskningen meningslös, den visar om man verkligen mäter det man avser att 
mäta, om uppsatsen har hög validitet. (Svenning, 2003) 
 
Det faktum att vi endast genomförde personliga intervjuer anser vi kunna stärka reliabiliteten i 
uppsatsen eftersom detta underlättade förståelsen i vissa frågor och vi fick en personlig kontakt 
med respondenterna. Att vi gav respondenterna tillfälle att ta del av frågorna innan intervjuerna 
anser vi även det stärkt reliabiliteten då de kunde förbereda sig och tänka igenom frågorna innan 
vi träffades. Vår handledare och seminariegrupp fick tillfälle att ta del av intervjuguiden innan 
den skickades ut, detta gav oss många bra synpunkter och vi arbetade till en viss del om frågorna 
efter det, vilket vi anser ökat validiteten i empirin. För att ytterligare öka validiteten i uppsatsen 
skickade vi ut frågorna till respondenterna i förväg, detta för att de skulle ha möjlighet att sätta 
sig in i frågorna. Intervjuerna spelades in med hjälp av en dator, vilket medförde att vi inte gick 
miste eller glömde bort viktig data som annars kan inträffa om man antecknar under intrervjuens 
gång. 
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3 REFERENSRAM 
Teorikapitlet ska ge läsaren en grundläggande bakgrund till den empiriska undersökningen och 
analysen. Kapitlet inleds med ett klargörande av revisorns roll, revisionen och revisionsplikten i 
små och medelstora aktiebolag. Sedan beskrivs styrelsens och ledningens roll samt olika sätt att 
se på organisationsförändringar. Kapitlet avslutas med att vi presenterar den analysmodell som 
ligger till grund för det kommande analyskapitlet.  
 
3.1 Revisorn 
 
3.1.1 Revisorns roll i företag 
Revisorns arbete bidrar till att företagen kan upprätthålla ett gott förtroende till omvärlden och 
dess intressenter. En revisor ska objektivt och oberoende samla in och granska bolagets 
räkenskaper, bokslut och årsredovisning och styrelsens och VD:s förvaltning. De värderar detta 
genom sin egen och kollegors erfarenheter och följer lagar och förordningar för att sedan 
rapportera vad de kommit fram till. Objektivitet och oberoende hos en revisor är två viktiga 
principer som hänger ihop med varandra. Med objektivitet innefattas att två olika revisorer ska 
komma fram till samma resultat om de har identiska uppgifter, revisionsbevis och 
revisionsmetoder att basera sin revision på. När det gäller den oberoende aspekten så hänvisar 
den till både revisorns position i företaget och dennes sinnesstämning, man får med andra ord till 
exempel inte ha någon personlig relation med någon man ska granska och inget 
självgranskningshot får förekomma. (Karapetrovic & Willborn, 2000) För att intressenter ska 
kunna förlita sig på att revisorn agerar på ett självständigt och oberoende sätt och inte låtit sig 
påverkas av andra intressen än att göra en bra revision, finns en speciell jävsregel. Enligt denna 
regel får man bland annat inte på något sätt äga delar i företaget som ska granskas, inte ingå i 
företagsledningen, inte biträda med bokföring, inte vara anställd i företaget och inte ha 
släktskapsförhållande till företaget. (Moberg, 2003)  
 
Sverige är ett av få länder där revisorn har både redovisningsrevision och förvaltningsrevision i 
sitt arbete. (Nilsen & Lekvall, 1999) Redovisningen ligger till grund för skatter och avgifter. Stat 
och kommun måste kunna lita på vad företagen redovisar. Företag får olika typer av stöd av stat 
och kommun därmed behövs rätt information om företagen och deras verksamhet för att se om de 
har rätt till bidragen. (Revision, 2005) Revision är att med en professionellt skeptiskt inställning 
planera, granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorns 
roll är att kvalitetssäkra den information som bolaget lämnar om sin ekonomiska situation och om 
förvaltningen, men det är styrelsen och VD som ansvarar för denna information. Revision har 
stor betydelse för ägarna, speciellt i större företag, då ägarna ofta inte sitter i företagets ledning. 
Här skiljer sig det lilla enmansföretaget där ägaren ofta har full överblick över verksamheten. 
(Thorell & Norberg, 2005) 
 
3.1.2 Revisorn som rådgivare och resurs 
En revisor har olika roller. Den mest centrala rollen är att utföra revisionsverksamhet genom att 
granska förvaltning eller den ekonomiska informationen, för att sedan lämna en rapport av 
granskiningen. Det mest typiska exemplet på detta är den lagstadgade revisionen i aktiebolag. 
(Revision, 2005) Revisorer har ofta erfarenheter från många olika branscher och företag, och med 
detta kan de se skillnader mellan framgångsrika och mindre framgångsrika företag. De noterar 
skillnader och vet vad som skiljer de bästa företagen från övriga. Riskhantering är ett annat 
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område som revisorer är bra på, det är en del av deras jobb att identifiera och bedöma dessa. 
Yrkesrevisorer kan även vid sidan av revisionsverksamheten fungera som rådgivare inom 
områden som har samband med revisionsverksamhet. (Nilsen & Lekvall, 1999). Revisorn är 
många gånger den närmaste rådgivaren till företagsledare i småföretag, då dessa ofta är ensamma 
under sina beslutsfattanden. Genom rådgivning får revisorn bättre kännedom om de problem och 
risker som kan finnas och detta medverkar till att förbättra revisionsarbetet. Revisorn roll har 
även ett förebyggande ändamål genom att denne bidrar till att lagar och förordningar efterlevs. En 
viktig aspekt att komma ihåg är att revisorn kan lämna råd och synpunkter men är aldrig med och 
fattar beslut. Detta påpekas tydligt i revisionsberättelsen. (Revision, 2005) 
 
Näringslivets förtroendekris, som blivit en följd av företagsskandaler i till exempel Enron och 
Parmalat, tvingar revisorerna att tillämpa nya internationella regler, vilket fått ökade kostnader 
som följd. Revisorerna behöver bättre metoder i sitt arbete så att de ska kunna undvika skandaler 
i de stora företagen och det är småföretagen som får betala för detta. Martin Johansson, VD för 
Svenska Revisions Samfundet, SRS, menar att reglerna är skrivna med storföretag som förebild, 
då främst med företag som de ovan nämnda som exempel, de som orsakat denna förtroendekris. 
Efter dessa kriser får nu alla vara med och betala för jättarnas misstag. Dan Brännström, 
generalsekreterare FAR, tror dock att en revision med hög kvalitet kan leda till besparingar för 
företagarna i form av lägre kostnader för krediter och osäkerheter. Men Karin Berggren, jurist på 
intresseorganisationen Företagarna, anser att det finns två alternativa lösningar på att hålla nere 
kostnaderna för småföretagarna. Endera bör det finnas lägre krav för dessa eller så bör 
revisionsplikten avskaffas helt för de mindre bolagen. (Levander, 2004) På senare tid har 
redovisningsprofessionen ofrivilligt hamnat i strålkastarljuset eftersom några uppseendeväckande 
företagskollapser haft stor inblandning från revisorernas sida. Intressenter ska kunna lita på 
revisorn, denne ska fungera som en garanti, när det gäller soliditet, tillgångar och kvalitén på 
affärerna. Skulle det utan några förvarningar visa sig att företaget har seriösa finansiella problem, 
måste någon kunna ställas ansvarig för detta. Denna någon är revisorn. (Koh & Woo, 1998) En 
mycket stor andel av svenska aktiebolag är småföretag. Det förekommer många inlägg i debatten 
om småföretagen, det tas till exempel upp att denna revision inte fungerar i enighet med lagens 
anda och mening och att lagen därför borde ändras och att revision av ägarledda småföretag 
kanske inte behövs. Många förslag angående revision av storföretag är inte heller tillämpliga på 
småföretag (Cassel, 1996). 
 
3.2 Revisionen och revisionsplikten  
Alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek, ska ha en auktoriserad revisor. Denne ska granska 
räkenskaperna, verifikationerna, skattetransaktionerna och kontrollera att allt går rätt till och 
omfattas av revisionsplikten som infördes 1983. I Sverige har revisorerna även andra uppgifter 
utöver de ovannämnda. De ska även kontrollera att företag förvaltas på ett korrekt sätt och att 
bolaget fullgjort sina skyldigheter mot samhället. Vid minsta misstanke om brott ska revisorn 
informera Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket. (Balans 2005:3, Elisabeth Precht) 
 
Redovisningsrevisionen är en granskning och bedömning av bolagets räkenskaper och 
årsredovisning. Väsentlighet och risk avgör revisionsarbetets inriktning och omfattning. 
Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
Revisorn granskar att dessa är riktiga, överensstämmer med verkligheten och ger en sann bild av 
företagets ekonomiska ställning och resultat. Förvaltningsrevisionen syftar till att granska system 
och rutiner för planering och kontroll. Detta kan exempelvis vara att kontrollera om styrelsen 
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eller VD i sin skötsel av bolaget gått utanför bolagsordningen eller brutit mot aktiebolagslagen, 
samt att granska protokoll, budget, periodsbokslut och delårsrapporter. Revisionsberättelsen är 
troligen den minst förstådda delen av årsredovisningen, allmänheten har som regel den 
uppfattningen av revisionen. Dock är denna ändå en garanti för att räkenskaperna och 
årsredovisningen är upprättade på ett korrekt sätt och i överensstämmelse med lagar och regler. 
(Edenhammar & Thorell, 2004)  
 
Målet för den lagstadgade revisionen i Sverige är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. 
Revisorn ska granska årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning för att 
göra det möjligt för honom eller henne att uttala sig i revisionsberättelsen. Uttalandet gäller 
huruvida årsredovisningen, i alla väsentliga avseenden, har upprättats enligt tillämplig lag och 
därmed ger en rättvisande bild av företagets resultat och ställning enligt god redovisningssed. 
(Casell, 1996) Som vägledning för vad god revisionssed innefattar följer svenska revisorer i 
dagsläget Revisionsstandard i Sverige (RS). Att följa god revisionssed innebär att revisorn, med 
utgångspunkt i begreppen väsentlighet och risk, skaffar sig tillräckliga underlag för sina 
uttalanden. Begreppen talar om vad som ska vara revisionens primära inriktningar och 
omfattningar. Ett huvudsyfte med granskningen är att undersöka hur väl det lämnade 
siffermaterialet stämmer med företagets verklighet och om rättvisande bild därmed visas. Om inte 
revisorn anmärker på detta område i revisionsberättelsen, tolkas det som att avvikelsen är 
tillräckligt liten. En avvikelse ses som väsentlig om den är av sådan omfattning att den, om den 
varit känd, hade påverkat en omdömesgill bedömares ställningstagande. Revisorn ska även 
avgöra en riskbedömning, vilket ska leda till att väsentliga fel upptäcks. Analys av risker ger även 
revisorn underlag för förvaltningsrevisionen. (Revision, 2005)       
 
Resultatet av det granskningsarbete som en revisor gör sammanfattas i en revisionsberättelse. 
Revisionsberättelsen ska enligt ABL innehålla: 

• uttalande angående fastställande av resultat- och balansräkningen 
• uttalande angående förslag till resultatdisposition 
• uttalande angående ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD  
• yttranden angående lån om säkerheter 
• anmärkningar beträffande åtgärd eller försummelse som kan föranleda 

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

Årsredovisningslagen eller bolagsordningen 
• uttalande om att årsredovisningen upprättast enligt lag   
• anmärkningar beträffande skatter och avgifter. (Moberg, 2003). 

 
Det finns alltid en risk att revisorn accepterar en felaktig uppgift eller att något riktigt avvisas, att 
denne gör ett felaktigt uttalande i årsredovisningen. Detta kallas för revisionsrisk och måste tas i 
beaktande när man garanterar pålitligheten i revisionen för kunden. (Karapetrovic & Willborn, 
2000)  
 
Olika intressenter har olika nytta av revisionen. Exempelvis har bankerna stor nytta av denna då 
de kan lägga mindre resurser på att skaffa information om det reviderade bolaget jämfört med om 
revision saknas. Annan kreditgivare är till exempel leverantörer, men de saknar i regel rätt att 
kräva reviderade årsredovisningar och använder sig istället av kreditupplysningar. En 



EMPIRI 

Laakkonen & Wickman 
- 11 - 

undersökning visade att över hälften av de företag som fått en revisionsberättelse som avviker 
från standardutformningen gick i konkurs fem år senare. Detta jämfört med tjugo procent bland 
de företag som fick en ren revisionsberättelse. Detta visar att utformningen av 
revisionsberättelserna är ett viktigt beslutsunderlag för bedömning av kreditvärdighet. (Balans 
2005:4, Per-Olof Andersson) Martin Johansson, svenska revisionssamfundet hänvisar till en 
rapport som visar att utan den kontroll som revision innebär så ökar kreditförlusterna. Detta får 
då betalas av andra företag som kanske inte kan få lån eller får dyra sådana. Claes Norberg har 
tittat på exemplet England där man avskaffat revisionsplikten får småföretag och menar att det 
Johansson säger, inte är något stort problem. Vilhelm Andersson, skatteverket är inte motståndare 
till att se över reglerverket för småföretag men säger nej till att klippa av revisionen helt. Han 
menar att många misstag sker av ren okunskap när företagare agerar på egen hand och att 
revisionen då har en viktig del att fylla. (Balans 2005:3, Elisabeth Precht)  
 
3.2.1 EG-rättens regler om revisionen 
Alla medlemsländer i EU, med undantag från de nordiska, har valt att utnyttja möjligheten att 
undanta småföretag från revisionsplikten. (Thorell & Norberg, 2005) EG har utfärdat ett antal 
förordningar, direktiv och rekommendationer på bolagsrättens områden. Enligt artikel 51.1 i det 
fjärde bolagsdirektivet föreskriver obligatorisk revision av företagens årsbokslut och granskning 
av förvaltningsberättelsen. Direktivet är tillämpligt på aktiebolag eller motsvarande. Syftet med 
direktivet är att medlemsländerna har viss rätt att undanta småföretag från revisionsplikten 
(Moberg, 2003) För att ett företag skall undantas måste två av de tre gränsvärdena understiga 
gränsvärdena i direktivet. Dessa gränsvärden är; högst 50 anställda, 7,3 miljoner euro i 
omsättning, 3,65 miljoner euro i balansomslutning. Alltfler länder i vår omgivning avskaffar 
revisionsplikten i småföretag. England är ett av de länder som stegvis har slopat revisionsplikten 
och har nu nått gränsen för när EU-reglerna hindrar undantag från revisionsplikten. 
(Justitiedepartementet, begäran om översyn av revisionsplikten)   
 
3.3 Styrelsen 
Styrelsens ena uppgift är att styra bolaget och den andra är att kontrollera. Styrelsen är ansvarig 
för företaget och måste ha kontroll över vad som händer i det. (Nielsen & Lekvall, 1999) 
Styrelsen har traditionellt sett främst agerat som en skiljedomare som godkänner eller nekar stora, 
viktiga beslut och slutbetänkanden. Dessa har inte engagerat sig så mycket i bolaget och de som 
arbetar i det. Den komplexitet som dagens företag ställs inför kräver att styrelsen går bortom 
denna traditionella roll som innebär att de agerar som skiljedomare och istället verkar som en 
coach som lämpligen engageras mycket i bolaget och samverkar med ägarna för att förstå 
bolaget. Detta är en viktig och betydande roll i företaget. Med denna funktion ska styrelsen ha 
tillräckligt engagemang och kontakt med ledningen i företaget och med affärerna för att förstå 
vad som verkligen pågår i bolagets topp. De behöver en djup kunskap om arbetet i ledningen för 
att kunna upptäcka betydelsefulla problem som ligger och gror och för att vara redo att vidta 
lämpliga åtgärder. (Sussland, 2005)  
 
Styrelsen ska bland annat se till att bolaget för aktiebok. Denna ska innehålla en förteckning över 
samtliga aktier och aktieägare, den är offentlig och ska hållas tillgänglig. Om bolaget får 
ekonomiska problem finns ett antal regler som styrelseledamöterna måste ha kännedom om. 
Upprättar styrelsen inte en så kallad kontrollbalansräkning i tid riskerar ledamoten att blir 
betalningsansvarig för alla bolagets förpliktelser som uppkommer efter det att balansräkningen 
borde ha upprättats. Det gäller till exempel banklån, löner eller leverantörsskulder. Styrelsen har 
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ett ansvar för att skatter och avgifter till staten betalas i tid. Staten har utnyttjat sin 
lagstiftningsmakt och gett sig ett antal fördelar när det gäller bolags betalning av skatter och 
avgifter. En av dessa är att styrelseledamot riskerar att få betala bolagets skatter och avgifter om 
denne inte ser till att bolaget försätts i konkurs eller att bolaget ansöker om 
företagsrekonstruktion eller liknande senast den dag skatterna och avgifterna förfaller till 
betalning. (Henning, 2005) 
 
Aktiebolagslagen utgår från att styrelsen är ett, gentemot både bolagsstämma och 
företagsledningen, fristående styrorgan. Denne har till uppgift att för ägarnas räkning sköta 
bolagets angelägenheter genom att självständigt fatta beslut som bolagets VD sedan förväntas 
genomföra. (Nielsen & Lekvall, 1999) I privata bolag kan styrelsen bestå av endast en ledamot 
om det finns en suppleant. (Henning, 2005)  
 
Styrelsens uppgift kan delas in i tre huvudområden. Dessa är att: 

• besluta om bolagets affärsidé, mål, strategi och organisation 
• att bland annat övervaka att bolagets finansiella ställning är tillfredsställande och att 

redovisning och finansförvaltning är av hög kvalitet och kontrolleras på ett 
betryggande sätt 

• ansvara för tillsättande och entledigande av VD och eventuellt vice VD. (Henning, 
2005) 

 
3.4 Organisationsförändring 
En förändringsprocess kan beskrivas som hur en organisation tar ett första steg mot att uppnå och 
uppleva en förändring, speciellt i termer av målsättningar, planering och humankapital. När de 
närmar sig en förändring har organisationen mycket frihet att välja väg att gå men de ställs även 
mot begränsningar som influerar eller formar deras val. En begränsning är dock förhållandet 
mellan dess externa och interna miljö, alltså begränsningarna i omgivningen de verkar inom. 
(Burnes, 1997) 
 
Vissa organisationer använder en liten grad av kontroll eller försöker ha inflytande på sin externa 
miljö för att skapa fördelar för sitt eget sätt att arbeta, medan andra föredrar att förändra sin egen 
interna miljö. Tidigare erfarenheter visar att organisationer bör förändra sig genom att ändra sin 
interna miljö. När de fullbordar förändringar måste de vara medvetna om att dessa varken är 
snabba, smärtfria eller att någon framgång är garanterad. (ibid.)  
 
Förändringar är inte linjära, det finns ofta ingen klart definierad början eller slut. Förändringen 
består av en serie av många ungefärliga mål som omfattas av mycket folk i organisationen. Av 
denna anledning kan en förändring ofta verka förvirrande och ändlös och de som är involverad i 
processen kan känna att de inte ser någon ljusglimt eller något slut. Effektiva förändringar vävs 
samman genom mångfaldiga förbättringsansträngningar. En framgång med en förändring utlöser 
ofta även behov av andra slag. Organisationsförbättringar inkluderar bland annat ökat fokus på 
kunder, förbättrat ledningsarbete och ökat engagemang bland anställda. En förändring är top-
down och bottom-up. En förändring måste vara top-down för att bereda vision och skapa struktur 
och den måste vara bottom-up för att uppmuntra deltagande och frambringa stöd. En förändring 
kan ses som ett delat ansvar av alla i organisationen, från toppen till botten i den. Om inte hela 
organisationen är med på förändringen och samarbetar, kommer den att misslyckas, alla måste 
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dra åt samma håll för att uppnå målen (Moran & Brightman, 2001). Många företag har stora 
implementeringsproblem. De har svårt att effektivt omvandla sina strategiska planer till 
samordnade handlingsprogram. Det krävs då att de försöker koncentrera sitt handlande ända från 
toppen till bolagets botten och fokusera på bolagets viktigaste mål. (Gouillart & Kelly, 1995) 
Organisationsförändringar har en viktig personaldimension. Desto mer djupgående en förändring 
är, ju viktigare är det att skapa möjligheter för personalen att vidareutbilda sig och anpassa sina 
egna värden och fördelar. Kan inte folk integrera en förändring på ett personligt plan, kan de inte 
heller uppehålla det på ett organisationellt plan. Mätning är nyckeln till framgångsrik och hållbar 
förändring. Ju mer en organisations mål kan kvantifieras och jämföras med mål som relateras till 
individuella prestationer, ju troligare är det att förändringen blir framgångsrik och varaktig. 
(Moran & Brightman, 2001) 
 
Det ideala är att varje förbättringsalternativ får de resurser det kräver och fastställs för varje 
strategiskt verksamhetsmål, samt att granskaningsprocessen utnyttjas för att uppfatta resultaten 
och få olika insatser att stämma överens. Människor lär sig genom att göra saker och när en 
omsorgsfull planerings- och granskningsprocess startar uppstår nya insikter och mål med grund i 
erfarenheterna, vilket i sin tur ger upphov till ständiga förbättringar. (Gouillart & Kelly, 1995) 
Görs en investering i en förändring måste denna åtföljas av parallella investeringar i utbildning. 
Detta har många gånger visat sig då chefer glömt bort eller inte tänkt på att ägna tid och resurser 
till att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs i den nya situationen. (Bolman & Deal, 
1997) Värde i företag skapas genom att strategiska resurser utvecklas av ledningen för att uppnå 
strategiska mål. Styrningen i företaget utvecklar de strategiska resurserna och skapar värde. De 
strategiska resurserna formar ett system där realtillgångar påverkas av företagets icke-finansiella 
tillgångar, såsom organisationskapital, humankapital och marknadskapital. Styrningsprocessen 
utvecklar dessa resurser till kritiska framgångsfaktorer. (Sussland, 2005) Ett företags själ utgörs 
av dess människor som grupp (Gouillart & Kelly, 1995) Utbildning, psykologiskt stöd och 
delaktighet är faktorer som ökar sannolikheten för att människor kommer att förstå och känns sig 
till freds med nya metoder och förändringar. (Bolman & Deal, 1997) 
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3.5 Analysmodell 
Vi har med denna modell avsikt att tydliggöra det vi vill belysa i denna uppsats. Vårt syfte är 
revisionspliktens fortsatta existens och innefattar även två parametrar som troligen kommer att 
påverkas i det fall denna avskaffas. De två parametrarna är huruvida styrelsens arbete förändras 
samt om några organisationsförändringar skulle uppkomma. Tyngdpunkten ligger i att få ut 
snittmängden av de tre cirklarna nedan. För att genom teori och empiri kunna analysera och dra 
slutsatser kring hur dessa olika faktorer påverkas och om några förändringar kommer att ske vid 
ett avskaffande av revisionsplikten. Detta illustrerar vi genom pilarna nedan.  
 

 
 
Bild: Egen illustration 
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4 EMPIRI 
I det här kapitlet presenteras det empiriska material av svaren från våra sex aktörer vilka 
innehar en VD position och/eller sitter med i styrelsen för respektive aktiebolag. Fyra av dessa 
aktörer är verksamma i medelstora aktiebolag och två klassificeras som de allra minsta 
aktiebolagen, de så kallade mikroföretagen.  
 
De viktigaste synpunkterna som framkommit under intervjuerna med de valda aktörer har 
sammanställts och kommer att presenteras nedan. De fyra första företagen vi presenterar i 
empirin faller inom ramarna för medelstora aktiebolag medan de två sista är så kallade 
mikroföretag. På frågor om småföretagande och om de anser aktiebolag vara en bra bolagsform 
för deras företag svarar samtliga aktörer att det inte finns någon alternativ associationsform. 
Därför lyfts detta inte fram vidare i empirin förutom när det gäller Optilens AB då aktören där 
hade intressanta åsikter. 
 
4.1 Quadro Entreprenad AB  
Intervjun genomfördes med Torbjörn Forsberg, VD samt styrelseledamot. Quadro hade vid det 
senaste räkenskapsåret 50 anställda och omsatte 41miljoner. Bolaget är beläget i Boden och skall 
driva bygg- och entreprenadverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet 
 
4.1.1 Revisorn 
Aktören anser att revisorns roll speglas av att denne genom sin yrkesutövning är deras trygghet. 
De har ett stort stöd genom revisorn. Denne sitter med som adjungerande i styrelsen men är 
givetvis inte med och fattar några beslut utan ger enbart goda råd. Revisorn är en nyckelperson 
vid boksluten och denne används till att bedöma dessa samt för ekonomisk rapportering. De har 
kontinuerlig kontakt med revisorn ungefär en gång i månaden men har något speciellt inträffat 
sker kontakten mer ofta för att inget ska bli fel i räkenskaperna eller verksamheten. Aktören 
menar att det fortlöpande tillkommer nya regler, gällande såväl redovisning som annat rörande 
verksamheten, och det är svårt för de enskilda företagen att själva uppdateras kring detta och ha 
kontroll över att dessa följs. Revisorn är den som har uppsikt över detta. Revisorn är även bra på 
att upptäcka fel och åtgärdar dessa oftast innan skada uppkommit. I viss mån anser aktören att 
revisorn fungerar som ett stöd vid ekonomisk rådgivning. 
 
4.1.2 Revisionen och revisionsplikten 
Den största nyttan med revision, poängterar aktören återigen, är tryggheten. Det mesta gällande 
räkenskaperna och ekonomisk rapportering kan klaras av internt i företaget, men tryggheten kan 
enbart fås genom den lagstadgade revisionen. Kostnaden av revisionen anses av aktören vara för 
dyr. Han anknyter denna kostnad till antalet timmar revisorn lägger ner på revisionen och anser 
genom detta att priset inte är skäligt. Aktören menar dock att de ändå gärna betalar det pris det 
kostar eftersom denna skapar den trygghet han anser vara så viktig, det är denna de får betala för. 
 
Förutom de själva, anser Forsberg, att de största leverantörerna har störts nytta av revisionen. 
Dessa är intresserade av bokslut och andra ekonomiska rapporter eftersom de vill garanteras 
betalning. Ett par av deras största leverantörer blir tilldelade boksluten varje år men eftersom de 
idag är väletablerade och har god relation till dessa är intresset av rapporterna inte lika ansenligt 
nu som under de första åren. Även bankerna har ett intresse eftersom de ofta är de största 
kreditgivarna. 
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På frågan om revisionspliktens framtida existens menar aktören att situationen ser olika ut 
beroende på företagets storlek. I deras dimension anser han att revisionen i sig inte är så väsentlig 
men det dock behövs någon form av granskning för att veta att de inte gör något fel. Ibland 
tillkommer flera nya lagar per år, vilket inte det enskilda företaget har resurser nog att kontrollera 
och följa upp. Genom revisionen vet de att de följder de regler som finns uppsatt. Han anser att 
det i ett mikroföretag bör vara lättare att ha en god översikt och helhetsbild över hela 
verksamheten. Dessa bolag har förmodligen inte samma behov av revision som större bolag och 
han menar att dessa skulle kunna revideras vart femte år eller omfattas av lättare regler. 
 
I det fall revisionsplikten skulle avskaffas, menar Forsberg att företaget troligtvis ändå skulle 
välja att revidera på ungefär liknande sätt som i dagsläget. Han är skeptiskt till att ersätta revisorn 
genom att anställa en ekonom. Aktören exemplifierar fallen Enron i USA och Skandia i Sverige 
som två situationer där revisionen troligtvis brustit och där fusk förekommit. Han menar att det 
fuskas även med plikt att revidera, vid ett avskaffande skulle detta troligen öka. Aktören anser att 
intressenternas syn på väletablerade bolag och starka varumärken troligen inte påverkas nämnvärt 
vid ett slopande av revisionsplikten, dock anser han att denna ändå är att se som en 
kvalitetsstämpel för ett bolags räkenskaper.  
 
4.1.3 Styrelsen 
Quadro är ett fåmansbolag med fyra ägare. Alla dessa sitter med i styrelsen. De arbetar även med 
att ta in en extern part i styrelsen. De anser det viktigt att ha en kunnig, utomstående person som 
kan hantera siffror och som ser företaget med andra ögon eftersom detta kan öppna för nya 
möjligheter som annars inte skulle ha upptäckts. Aktören tror att styrelsens arbete inte skulle 
förändras, denna skulle följa samma anda som idag. I det fall revisionsplikten faller bort tror 
aktören att han som VD får större ansvar. Han menar att de troligen skulle se till att någon med 
revisorns styrka och trygghet fanns tillgänglig inom bolaget eftersom de efterfrågar den kontroll 
och trygghet revisorn ger. Arbetet med deklarationer och regeluppföljning kvarstår vid ett 
slopande och han ser det som bekvämt att revisorn sköter detta.  
 
4.1.4 Organisationsförändringar 
Denna organisation har inte genomgått några stora förändringar och Forsberg vill heller inte se 
några förändringar. Han är i dagsläget mycket nöjd med hur organisationen fungerar och anser att 
revisionsplikten är bra. Skulle denna falla bort vore den största organisatoriska förändringen att 
VD och styrelse skulle få ett större ansvar. Arbetet i sig skulle inte, menar Forsberg, förändras. 
 
4.2 Arne Lundquist Måleri AB 
Intervjun med Arne Lundquist Måleri AB ägde rum på deras kontor i Luleå. Aktören heter Nils 
Berglund och är VD samt styrelseledamot. Vid det senaste räkenskapsåret hade företaget 47 
anställda och omsatte drygt 33 miljoner. Företaget ska bedriva målerirörelse, uthyrning av 
skyliftar, ställningar och annan måleriutrustning samt idka fastighets- och kapitalförvaltning, 
samt därmed förenlig verksamhet 
 
4.2.1 Revisorn 
Berglund anser att revisorn har en väldigt viktig roll i deras företag. Vid varje bokslutstillfälle har 
de många projekt som är så kallade pågående arbeten och som fortsätter in på nästkommande år. 
De måste då göra relativt komplicerade beräkningskostnader, vilka kostnader man har kvar 
kontra nedlagda kostnader. Det är svårt för en enskild person att ha kunskap kring den biten, 
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vilket gjort att revisorn tar hand om detta. Kontakt med revisorn sker minst månadsvis, många 
gånger veckovis och det händer även att de har kontakt flera gånger om dagen. Detta beroende på 
om det skett någon speciell händelse eller om det är bokslutstider. Denna kontakt kan handla om 
den avräkning aktören ovan beskrivit eller utlandsuppdrag med speciella beskattningsnormer 
mellan länder. Detta är en komplicerad del som för dem är svår att ha kontroll på, vilket gjort att 
de överlåtit den delen till revisorn. Aktören anser att revisorn är väldigt viktig för deras företag då 
de besitter en stor kunskap som inte finns internt inom företaget. Skulle det visa sig att de inte har 
den kunskap man efterfrågar inom organisationen så har de resurser att snabbt ta reda på detta. 
Han anser även att småföretagen bör nyttja den kunskap som revisorn besitter och inte bara se 
den som en kostnad. Det är lätt att inte se vidden av det hela och inte tycka det är viktigt, menar 
han, men tar de hjälp av revisorer så kan de koncentrera sig mer på sin verksamhet. 
 
4.2.2 Revisionen och revisionsplikten  
Den största nyttan med revisionen anser Berglund att finns i att de inte behöver sätta sig in i alla 
nya regelverk som hela tiden utvecklas och ständigt förnyas. Detta sköts till största delen av 
revisionsbolaget. Kostnaden för revisionen anser aktören vara för hög, dock inte oskäligt hög. 
Många intressenter har stor nytta av att revisionen utförs, då framförallt myndigheterna. Även 
bankerna har väldigt stor nytta av revisionen eftersom de är måna om att inte tappa kapital. 
Revisionen speglar hur företaget mår genom att den visar var man står i likviditet och hur 
utvecklingen gått och ses som en säkerhet för intressenterna. 
 
Berglund anser att företag bör ha samma regelverk oavsett om de är stora eller små. Han menar 
att alla företags ekonomi bör vara likvärdig med varandra, ingen bör kunna komma billigare 
undan genom lättare regelverk. Han påpekar att otillbörlig konkurrens då kan uppstå. Han anser 
att även de minsta företagen bör ha kvar plikten, vill de inte revideras har de möjligheten att byta 
bolagsform till handelsbolag eller enskild firma. Han menar att med en god revision finns endast 
ringa skäl från en myndighet att göra kontroller eftersom de genom revisionen kan ta del av 
information gällande hur verksamheten utvecklats. Ett eventuellt slopande skulle troligen 
medföra, anser aktören, att eftersom myndigheterna vill ha kontroll, så måste folk anställas som 
kan sköta detta internt. Aktören har dock svårt att se en sådan utveckling.  
 
Aktören menar att han inte tror att revisionsplikten någonsin kommer att slopas. I alla fall inte 
inom en snar framtid och inte innan det finns möjlighet att utveckla kompetensen inom enskilda 
bolag. Detta kommer sannolikt att dröja tror Berglund. Men i det fall revisionsplikten skulle 
försvinna menar han att statsmakten vill ha kontroll på hur den ekonomiska biten sköts. I 
dagsläget menar Berglund att de genom revisionen kan förlita sig på hur detta sköts och att det 
går rätt till. Sker en förändring, ser Berglund att detta skulle omfatta små företag med upp till 
exempelvis fem anställda. Fortsättningsvis tror han ändå att finnas ett behov av den säkerhet som 
plikten för med sig. Ett slopande av plikten skulle enligt Berglund, kunna medföra risk att de som 
vill kringgå reglerna även får chans att göra det. Skulle plikten slopas måste revisionen skötas 
internt av till exempel certifierad personal eftersom det helt enkelt måste finnas en säkerhet i det 
man håller på med. Aktören anser att revision kan vara en kvalitetsstämpel. Detta är en väldigt 
viktig del, att man har ett kvalitetssystem som sköts på att riktigt sätt. 
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4.2.3 Styrelsen 
Arne Lundquist Måleri AB ägs av fyra delägare och samtliga sitter med i styrelsen. Tidigare har 
de haft en externs styrelseledamot, men denne har nu lämnat sin post. Det har diskuterats att 
återigen ta in en extern part för att få en annan syn på verksamheten och nya idéer. Tanken är att 
denna person ska vara så långt bort från den verksamhet de har för att på så sätt ”hitta nya frön”. 
Aktören framhåller det lätt att få tunnelseende när man driver ett företag och det kan därför vara 
bra att ha en extern part som ser andra möjligheter. Som medlem i en bolagsstyrelse har du, 
menar Berglund, ett stort ansvar eftersom du är personligt ansvarig för räkenskaperna i bolaget. 
Man är inte fråntagen ansvaret för att man sitter i styrelsen för ett aktiebolag. Berglund menar att 
styrelsearbetet inte skulle förändras nämnvärt, men att de skulle bli ansvarig för det som revisorn 
har ansvaret för idag. Efter respektive styrelsemöte lämnar de över en kopia till revisorn gällande 
vilka beslut som tagits på mötena. De har då gått igenom ekonomi, framtidsvisioner, inköp, 
expansionstankar och så vidare. 
 
4.2.4 Organisationsförändringar 
Den organisatoriska förändring företaget har genomgått på senare tid var när den externa part 
som tidigare medverkade i styrelsen lämnade sin post. Detta medför att de nu är intresserade av 
att värva en ny utomstående person till styrelsen. Berglund menar att, om revisionsplikten slopas, 
så vill myndigheterna ändå ha någon sorts kontroll över verksamheten. Han tror att detta skulle 
kunna medföra att företag anställer en ekonom med ansvar att sköta den biten och att 
myndigheterna sedan hämtar den information de vill ha direkt från företaget. Bolagsstyrelsen 
skulle även den få ett mycket större ansvar än vad de idag har eftersom de är personligt ansvariga 
för de beslut som fattas. Berglund anser härmed att betydande interna organisatoriska 
förändringar skulle bli kontentan av ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
4.3 Kontore AB 
Intervjun med Kontore AB ägde rum med Ingemar Ek, vice VD, ekonomichef samt 
styrelseledamot. Kontore hade vid det senaste räkenskapsåret 25 anställda och omsatte 56 
miljoner. Företaget, som är beläget i Luleå, är ett kontorsvaruhus som säljer allt som kan tänkas 
behövas i ett kontor, kontorsmaterial, möbler och maskiner.  
 
4.3.1 Revisorn 
Ingemar Ek menar att revisorn framförallt har en granskande roll i företaget, att denne ser till att 
de gör saker rätt och att de ibland ger råd om hur de borde göra istället. Han anser att det vore bra 
om revisorn var mer rådgivande eftersom de i dagsläget fokuserar väldigt mycket på 
granskningen. Kontakten med revisorns assistent sker varje månad och ännu intensivare vid 
boksluten medan kontakt med den påskrivande revisorn endast sker några gånger per år. Kontore 
är ett relativt stort företag och även om revisionen inte längre skulle vara tvingande så tror 
aktören att de ändå skulle välja att revidera. De träffar revisorn och går igenom eventuella 
förändringar en gång per år men även kontinuerlig rådgivning från revisorn eller assistenterna 
förekommer om vad de bör göra i verksamheten. De behöver revisorns stöd och som 
styrelseledamot vill Ek själv ha den tryggheten.  
 
4.3.2 Revisionen och revisionsplikten  
Revisionen behövs för att klara verksamheten och kontrollen behövs för att veta att de inte begår 
några felaktigheter. Ek anser att de som sitter med i styrelsen har den största nyttan med 
revisionen eftersom de är personligt ansvariga om felaktiga beslut fattas, men även ägarna har 



EMPIRI 

Laakkonen & Wickman 
- 19 - 

intresse av denna för att veta att det går rätt till i bolaget. Han framhåller även bankerna och 
skattemyndigheten som viktiga intressenter. Skulle revisionen bli frivillig tror han att fler företag 
skulle behöva granskas. Aktören anser att revisionskostnaden i Kontore är rimlig, de betalar 60 - 
80 000 per år, vilket han anser vara skäligt för de antal timmar de lägger ner. 
 
Ek anser att regelverket för de minsta företagen möjligtvis skulle kunna lättas upp en del men att 
plikten i huvudsak bör vara kvar. Han anser att det är bra för alla att bli kontrollerad. I längden 
blir det möjligen också billigare att betala en revisor än att inte göra det. Riskera att något i 
verksamheten blir fel och företaget får problem med till exempel skattemyndigheten kan bli 
avsevärt dyrare än att betala en revisor. Vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten skulle 
Kontore i dagsläget ändå välja att revidera eftersom de vill ha kontrollen och tryggheten den 
medför. Aktören anser att de minsta aktiebolagen möjligtvis skulle kunna få ett förenklat 
regelverk att följa men att dessa bolag oftast saknar kunskap i företaget och att de behöver hjälp 
med det mesta då de inte kan något om bokföring. I huvudsak anser Ek att revisionsplikten bör 
vara kvar. 
 
Aktören tror att det vid ett slopande av revisionsplikten skulle uppstå mer fusk än idag. De som 
vill fuska får då chansen att klara sig utan att bli upptäckt. Utebliven revision skulle förmodligen 
påverka framförallt ägarna, göra att de vill ha mer insyn i verksamheten än vad de har idag. Även 
bankerna skulle påverkas eftersom de skulle bli mer tveksamma till krediter och de skulle bli 
tvungna att genomföra en viss revision själva. 
 
4.3.3 Styrelsen 
Alla de fem ägarna till Kontore sitter i dagsläget i styrelsen. De har för tillfället ingen extern part 
i styrelsen men rekryteringsarbetet pågår och inom en snar framtid är de förhoppningsvis klara 
med detta. De tycker det är viktigt att ha denna part med eftersom denna person ser med andra 
ögon på verksamheten och kan ställa frågor de själva inte tänkt på. Faller revisionsplikten bort 
förändras styrelsens arbete genom att de måste se till vilka rutiner företaget jobbar efter och se till 
att rätt saker görs, all kontroll som revisorn sköter idag måste utföras av någon annan. Styrelsen 
är inblandad i företagets alla led. Förutom styrelsearbetet sitter de i ledningsgrupp och arbetar 
aktivt allihop. Arbetet består mycket av information mellan alla styrelsemedlemmar och utbyte av 
idéer om framtiden. 
 
4.3.4 Organisationsförändringar 
För fem år sedan genomfördes en organisationsförändring. De jobbar idag efter detta, vilket 
innebär att de har en sida för logistik som sköter inköp och lager och en försäljningssida samt 
ekonomer mittemellan dessa två.  Den största organisatoriska förändringen som slopandet av 
revisionsplikten skulle medföra är att ägarna skulle få ett större behov av kontroll. De har då inte 
längre den säkerhet revisorns yrkesroll medför och detta medför större ansvar hos styrelsen. Detta 
skulle kräva täta kontroller och kontinuerlig rapportering till dessa. Revisorn skulle, om 
revisionsplikten slopas, få en mer framträdande roll som rådgivare i företaget då denna besitter 
bred kompetens som bör tas tillvara. 
 
4.4 J Petterssons Chark AB 
Denna intervju ägde rum på kontoret i Boden med Niklas Henriksson, VD och styrelseledamot. 
Familjeföretaget som bedrivs av tredje generationens Pettersson, startade hösten 1996. Företaget 
har idag 30 anställda och omsätter 70 miljoner. Bolaget skall bedriva charkproduktion samt idka 
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därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolaget äga travhästar samt idka 
travsportverksamhet och därmed förenlig verksamhet.  
 
4.4.1 Revisorn 
Revisorn har en granskande roll i J Petterssons Chark AB. Aktören har själv en del kunskaper i 
bokslut och årsredovisningar, vilket medför att han upprättar allt sådant själv medan revisorns 
roll är att granska hans jobb samt styrelsens förvaltning av bolaget. Att ha en tät kontakt med 
revisorn under året, där revisorn följer upp den löpande verksamheten samt tar upp olika 
problem, menar Henriksson, är en del av den löpande revisionen. Den rent formella kontakten 
som handlar om företag och revision, sker cirka en gång i månaden. Diskussionen gäller då olika 
problem som uppstått, möjligheter samt tips och råd.   
 
I det fall revisionsplikten skulle slopas ser Henriksson revisorn som en oberoende konsult. Idag 
får en revisor inte göra vad han vill utan han ska stå oberoende, det finns olika jävsregler som det 
är väldigt viktigt att följa. Revisorn får inte konsultera allt för mycket, menar Henriksson, 
eftersom resultatet blir att denne till slut reviderar sitt eget jobb. I det fall plikten att revidera 
försvinner, menar aktören att den största förändringen skulle bli att han i större utsträckning 
skulle anlita revisorn till att granska företaget och titta på kalkyler, analyser samt styrelsens jobb 
och liknande. Hos aktören finns det finns även en tanke på att revisionen möjligtvis skulle bli mer 
intern och Henriksson själv kan då ta på sig detta då han har den kunskapen från tidigare jobb. 
Han säger vidare att han sedan skulle ta hjälp av en revisor med saker han inte hinner med eller 
kan, till exempel frågor som berör skatt. Försvinner revisionsplikten tror Henriksson att, även om 
inte en oberoende revisor granskar företaget, så kommer det ändå att finnas kvar någon form av 
oberoende ställning eftersom det är aktiebolagslagen som styr.  
 
4.4.2 Revisionen och revisionsplikten 
Den största nyttan med revisionen anser Henriksson som VD vara att revisorn granskar det jobb 
han gör, det blir ett kvitto på att han skött sitt jobb. Aktören kan känna sig trygg gentemot 
styrelse och mot offentligheten. Årskostnaden för revisionen är inte för dyr, den är relevant till 
det jobb revisorn lägger ner säger Henriksson. Han nämner vidare att han vet att det förekommer, 
just kring revision och tjänster i allmänhet, att folk tycker att det är för dyrt. Ofta handlar detta 
om kunskapsbrist då man endast ser prislappen för revisionen och inte vet viket jobb och ansvar 
det innebär att vara revisor och hur mycket tid de lägger ner på planering av revisionen innan de 
kommer till företaget. De externa intressenter som har störst nytta av revisionen, anser 
Henriksson vara bankerna, de största kreditgivarna. Genom det arbete revisorn gjort och skrivit 
under revisionsberättelsen, besparas bankerna att själv gå igenom mycket av företagets 
räkenskaper och ekonomiska rapporter. Henriksson menar att även konkurrenter i viss 
utsträckning har nytta av revisionen då de via PRV får årsredovisningar och vet att den är 
godkänd enligt de lagar som finns.  
 
Aktören anser att revisionsplikten ska vara kvar, med anledningen att den är en trygghet mot 
borgenären, ett borgenärsskydd. Henriksson tycker själv att det ger ett kompletterande skydd när 
han tittar på ett företag och ser att revisorn har yttrat sig om skatter och avgifter. Skulle plikten 
slopas är den stora frågan vilket som blir alternativet, aktiebolagslagen kommer inte att släppas 
helt säger Henriksson. Han menar vidare att han inte kan tänka sig att kontrollen försvinner helt. 
Lekmannarevisorer kan möjligtvis vara ett alternativ men dessa måste då ha krav på sig från 
exempelvis organisationer som FAR.  
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Revisorn är en person som folk har respekt för och vet att denne har mandat att göra vissa saker, 
menar Henriksson, en person folk litar på. Risker med ett slopande av revisionsplikten är att 
boksluten och årsredovisningarna inte stämmer och det finns möjlighet att fuska mer, framförallt 
med skatter och avgifter. Förbjudna lån, att ägaren tar ut pengar från bolaget på ett otillåtet sätt är 
en annan aspekt som aktören tar upp. Han menar att när de själva är väldigt seriösa och vill då 
inte att konkurrenterna ska ta fördel av att åka snålskjuts genom att inte följa lagar. Henriksson 
menar att om vi har lagar så ska vi följa dem.    
 
Vid utebliven revision skulle intressenternas syn definitivt påverkas, menar Henriksson. 
Bankerna skulle behöva engagera sig mer i företagen, exempelvis genom att ha en egen 
representant som genomför kontroller av bolagets räkenskaper. Henriksson vet att bankerna idag 
har stort intresse av företag och kontinuerligt försöker få kompletterande upplysning om 
verksamheten och vilken styrelse man har. Han är säker på att detta kommer bli ännu hårdare om 
plikten försvinner. 
 
4.4.3 Styrelsen 
Henriksson är VD och sitter med i styrelsen. De har idag inte någon extern person med i 
styrelsen, men han anser ändå att detta är viktigt, oavsett revisionsplikten, eftersom en oberoende 
person kan se verksamheten med andra ögon. Styrelsen bör ha olika kompetenser utifrån, kanske 
en person med ett stort kontaktnät som är duktig på markandsfrågor och som inte är hemmablind, 
menar Henriksson. De arbetar med detta och ambitionen är att ta in en sådan person i styrelsen 
inom en snar framtid.  
 
Styrelsearbetet på J Petterssons Chark kommer troligtvis inte att förändras om revisionsplikten 
slopas, däremot kommer det att ställas andra krav på ansvar. Styrelsens uppgift är att se att 
företaget går med vinst och att de säljer rätt produkter, detta kommer det även att fortsätta med 
vid ett eventuellt slopande av plikten. Det som, enligt Henriksson, kan inträffa är att styrelsen är 
den ansvariga utåt och kanske kommer att få ännu större ansvar. Detta eftersom man inte kan 
säga att revisorn har godkänt revisionen och det leder till ännu större ansvar om det skulle vara 
något fel. VD: n kommer även han att få ett större ansvar eftersom denne redan idag har ansvar 
för att förvaltning sker i enlighet med ABL. Sammanfattningsvis tror han att det blir större ansvar 
för styrelsen och framför allt större ansvar för VD: n i företagen om revisionsplikten slopas.  
 
4.4.4 Organisationsförändringar 
J Petterssons Chark AB genomgick en förändring när Henriksson övertog posten som VD. 
Förändringarna upplevdes som positiva. Aktören framhåller att det är nyttigt med förändringar, 
att rationaliseringar måste ske hela tiden. Man ska dock komma ihåg att förändringar även är 
någonting svårt och något man måste vara försiktig med när det tas upp med anställda. Det är 
oftast en trygghet att ha det som det alltid varit och det krävs bra argument gentemot personalen 
och implementeringen måste ske på ett bra sätt. Aktören tror inte att det i den närmsta framtiden 
kommer att uppstå några större organisationsförändringar i företaget. Det beror på att Henriksson 
själv sköter allt ifrån bokföring, avtal och deklarationer till årsredovisningar. Han har ett förflutet 
från ekonomibranschen och kommer även fortsättningsvis att göra detta arbete.  
 
De organisatoriska förändringar som Henriksson tror att skulle bli följden vid ett avskaffande av 
revisionsplikten, är att kontrollen av företag skulle behöva utvecklas internt. Detta genom att en 
eller flera ekonomer eller lekmannarevisorer anställs eller utbildas inom företaget. Den 
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nuvarande revisorn skulle aktören välja att utnyttja mer som en konsult och dennes kunskaper 
inom redovisning och revision skulle på detta sätt ändå stanna i verksamheten. 
 
4.5 Optilens 
Optilens AB ägs och drivs ensam av Christina Olsson. Hon är även VD, verksamhetsansvarig 
samt legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet. Bolaget hade vid bokslutet 2004-08 tre 
anställda och omsatte drygt 2,7 miljoner. Bolaget ska bedriva handel med kontaktlinser, glasögon 
och optiska tjänster samt därmed förenlig verksamhet. 
 
4.5.1 Revisorn 
Christina Olsson börjar med att framhålla att hon försöker ha så få kontakter med sin revisor som 
möjligt eftersom dennes tjänster är dyra. Hon har proffsig kontakt på vänskapsplanet som hon 
ofta frågar vid behov. Det är vid inventering och bokslut som den mesta kontakten med revisorn 
sker, inte vid hennes egna avstämningar. Hon säger dock att hon vill ha kvar kontrollfunktionen 
som revisorn har men att detta inte behöver genomföras av en auktoriserad revisor, hon 
efterfrågar ett billigare alternativ. Dock tycker hon inte det vore lämpligt om någon vän genomför 
granskningen, hon vill ha det på en högre nivå, gärna med dokumenterad kunskap. Hon gör en 
liknelse med att idrottare och artister skyller på sina rådgivare om något går snett och menar att 
hon vill vara ytterst ansvarig för bolaget själv och ha en verkligt professionell rådgivare, dock 
behöver det inte vara någon person som från början är avsedd för stora företag. Ytterligare ett 
skäl till att ha kvar revisorn är att det i hennes bransch är ett stort informationsflöde, både 
gällande nya produkter och för henne som yrkesutövare. Aktören menar därför att det inte finns 
någon möjlighet för henne att läsa in sådant som har med förändringar i ekonomiska regelverk att 
göra. Hon menar därför att det är bra att anlita någon som redan har dessa kunskaper. 
 
4.5.2 Revisionen och revisionsplikten  
Aktören anser att kostnaden för revisionen idag är alltför hög. Att betala minst en 
försäljningsmånad netto till revisorerna anser hon vara oskäligt. Men hon menar ändå att någon 
med kvalitetsstämpeln bör utföra revisionen eftersom dokumenten skulle vara värdelösa om till 
exempel grannen gjorde dem. De främsta intressenterna framhåller hon vara bankerna eftersom 
de har intresse av att se var utlåningen går och om de har chans att få tillbaks den. Hon tror dock 
inte att hennes leverantörer har så stor nytta av hennes revidering eftersom de har chans att få 
uppgifter från PRV och Kronofogdemyndigheten om att bolaget sköts ordentligt. 
 
Om revisionen kunde bytas mot enklare regler, anser Olsson, att detta skulle passa små företag, 
som hennes, bättre. Hon skulle då välja ett billigare alternativ men ändå ett alternativ med god 
kontroll och som kan kvalitetssäkra räkenskaperna på ett säkert sätt. Hon menar att om 
ekonomikunskaperna inte finns i företaget så måste den tjänsten köpas in, men inte på den högsta 
ribban. Hon tror inte att ett avskaffande av revisionsplikten skulle leda till mer fusk än det som 
förekommer i dagsläget. 
 
4.5.3 Styrelsen 
I styrelsen sitter i dagsläget Olsson och en suppleant. Hon har tidigare haft en extern part i 
styrelsen, en väninna till henne som är civilekonom och som ofta agerar som bollplank och 
samtalspartner. Väninnan är inte styrelsemedlem nu eftersom det var billigare för företaget att 
enbart ha två styrelsemedlemmar men hon fungerar fortfarande som stöd i ekonomiska frågor, 
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hon har mycket mer kontakt med henne än med revisionsbyrån. 
  
Olsson menar att aktiebolag är den rätta associationsformen för hennes bolag. Hon framhåller 
dock att hon, om hon skulle starta ett företag idag, skulle välja att göra det som egen firma 
eftersom kostnaderna till revision och annat som inte en enskild företagare har, är alltför stora. 
Hon menar att det på hennes nivå av företag inte är någon stor skillnad mellan ett aktiebolag och 
en enskild firma då hon vid lån går in som personlig borgenär och att styrelsen via 
aktiebolagslagen är personligt ansvarig för felaktiga beslut. 
 
4.6 Hotell Avenyn 
Hotell Avenyn AB ägs av Birgitta Åström, hon är VD och ordinarie ledamot i styrelsen. 
Företaget heter Hotell i Luleå Birgitta Åström AB på affärsdata. Bolaget hade vid det senaste 
bokslutet en omsättning på cirka 2,3 miljoner och två anställda. Bolaget ska bedriva 
hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet. 
 
4.6.1 Revisorn  
Revisorns roll på företaget Hotell Avenyn går till stor del ut på att granska och göra bokslut, samt 
att hjälpa till med deklarationer. Kontakten med revisorn sker inte så ofta, detta är praktiskt taget 
enbart vid bokslut. Emellanåt ringer Åström och frågar om råd utöver det revisorn gör, men det 
förekommer inte ofta. Aktören ser kontakterna med revisorn som värdefulla trots att det enbart 
sker ett fåtal tillfällen per år.  
 
Åström upprättar all bokföring själv men vill trots allt ha någon som granskningar att det blir rätt. 
Vissa perioder är mer stressigt att vara företagare och vid sådana tillfällen uppstår ofta fel. 
Aktören anser att det vid dessa tillfällen är bra med en revisor då denna hittar felen. Hon hänvisar 
till aktiebolagslagen som ställer ett krav på att varje aktiebolag ska ha minst en auktoriserad 
revisor. Hon menar att det finns möjlighet att underlätta det kravet men ändå ha någon som 
kontrollerar att räkenskaperna är riktiga. Åström menar vidare att revisorn är ett bra stöd, en 
pelare, för företagare när det gäller att hålla isär regler som ska följas.  
 
4.6.2 Revisionen och revisionsplikten  
Den största nyttan med revision är att veta att man gör rätt. Det skulle annars uppstå följdfel om 
deklarationen blir fel och det i sin tur till fel hos skattemyndigheten. Det är en trygghet med 
revisionen säger Åström. Kostanden för revisionen anser hon vara svår att uppskatta då hon inte 
har något att jämföra med. Revisionen har en relativt hög debitering per timme, men hon är 
medveten om att det är mycket att gå igenom inför en revision. Aktören menar med detta att 
kostanden kan anses vara för hög, men att det inte finns något att sätta det i relation med, hon kan 
aldrig kontrollera hur många timmar en revisor lägger ner eftersom pappersarbetet inte sker på 
hennes kontor. De intressenter som har störst nytta av ett reviderat företag är 
skattemyndigheterna, alla granskanings nämnder och naturligtvis bankerna, anser Åström. 
 
Åström vill ha kontroll av företaget, men tycker att den kan förändras och bli en mer förenklad 
version för de mindre aktiebolagen. Huvudsaken är att det sker någon form av granskning av 
räkenskaperna. Aktören anser att hon troligtvis skulle tjäna på om revisionsplikten slopas. I det 
fall revisionsplikten skulle slopas behövs likväl kontrollen, den är mycket värdefull anser 
respondenten. Om plikten slopades blir det troligtvis större grad av fusk, det finns många 
branscher som skulle stoppa mycket pengar i egen ficka och inte följa regelverken som finns. En 
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annan nackdel kan vara att man som företagare blir mer slarvig och skjuter upp pappersarbetet 
som blir liggande länge. Att reda ut saker och ting långt efteråt är aldrig kul, menar Åström.  
 
4.6.3 Styrelsen 
Åström är VD och ordinarie suppleant i styrelsen. Det är bra att ha en utomstående person med i 
styrelsen, oavsett om plikten uteblir eller inte. En utomstående person kan komma med många 
goda tips och råd. I synnerhet blickar en extern part längre fram och ser på faktorer i 
omgivningen som man lätt missar som egen företagare. Tankarna finns att ta in någon 
utomstående person i styrelsen för att få in den potential och kunskap som är viktig för 
överlevnad.  
 
4.7 Sammanfattning 
 
4.7.1 Revisorn 
De fyra större företag som blivit tillfrågade anser att revisorn har en viktig roll i deras företag och 
de tycks även vara eniga om att revisorn är deras trygghet och säkerhet och att de har ett stort 
stöd genom denne. Med detta menar aktörerna att det är revisorns profession och yrkesutövning 
som speglar tillförlitligheten och inte revisorn som person. De två mindre företagen anser inte att 
revisorn är lika viktig som de större och har endast kontakt med denne vid tidpunkten för 
bokslutet. De fyra större företagen har kontinuerlig kontakt med sin revisor, minst en gång per 
månad och ibland oftare än så. Genomgripande kan dock sägas att alla företagen vill behålla den 
kontroll trygghet som revisorn medför. De mindre bolagen anser dock att de inte behöver 
revideras av en revisor, att de inte bör omfattas av samma regler som de större bolagen. Stora 
informationsflöden och svåra regelverk är anledningar till att revisionen bör vara kvar. 
 
4.7.2 Revisionen och revisionsplikten 
Nyttan med revisionen ligger, enligt respondenterna, i att den medför en trygghet för företagen. 
De vet att räkenskaperna är riktiga och att de följt de svåra och ständigt förnyande regelverken. 
När det gäller nyttan av revisionen anses, förutom företagen själva, bankerna, leverantörer, 
konkurrenter samt andra myndigheter, ha den största nyttan. Bankerna och leverantörerna är de 
med störst nytta eftersom de är de största kreditgivarna till företagen. Endast två av de tillfrågare 
aktörerna ansåg att priset för revisionen är skäligt, detta var Kontore och J Petterssons chark. 
Aktören för J Petterssons chark menar att denna åsikt ofta beror på okunskap från företagens sida, 
de vet inte hur mycket tid revisorn lägger ner på revisionen och vilket ansvar de har. Tre av de 
fyra aktörerna som ansåg revisionen vara för dyr, menar dock att de gärna betalar för denna då 
den är en trygghet för dem. 
 
Tre av de fyra större företagen samt de två minsta anser att revisionsplikten ska vara kvar men att 
den skulle kunna lättas upp för de allra minsta företagen. Alla företag anser att det bör finnas 
någon form av kontroll, dels för deras egen skulle men även för att det inte ska förekomma så 
mycket fusk. Skulle plikten i dagsläget avskaffas skulle de stora bolagen välja att revidera som 
tidigare medan de mindre istället skulle välja ett billigare alternativ. 
 
4.7.3 Styrelsen 
I samtliga företag består styrelsen av samma personer som äger och leder företaget. Samtliga 
aktörer har endera haft eller är på väg att rekrytera en utomstående person till styrelsen. Alla 
anser att detta är mycket viktigt att ta in en extern part i företaget för att någon på så sätt ska 
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kunna se företaget annorlunda och göra andra reflektioner än de som annars blir hemmablinda. 
De fyra stora företagen anser att VD och styrelsens arbete skulle påverkas genom att dessa får 
större ansvar vid ett slopande av revisionsplikten. Det vardagliga arbetet skulle dock inte 
förändras nämnvärt, detta tycks alla vara överens om. När det gäller de mindre företagen 
påverkas inte styrelsens arbete då detta inte är särskilt omfattande hos dessa. 
 
4.7.4 Organisationsförändringar 
När det gäller organisationsförändringar menar aktörerna att ett slopande av revisionsplikten inte 
medför några större förändringar. De tror dock att styrelsen och VD skulle få ett utökat ansvar, 
vilket orsakar förändringar på ledningsnivå genom att ägarna kräver mer kontroll då säkerheten 
revisionen medför försvinner. Några av aktörerna kan se en intern förändring i företagen genom 
att revisorn kan ges en roll som konsult och rådgivare. De nämner även interna förändringar 
genom att ekonomer anställs eller utbildas inom företaget till att utföra någon form av intern 
kontroll. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel sammanfattas det empiriska material som presenterades i föregående kapitel, samt 
kopplas till den referensram som lagts fram i kapitel tre. När vi arbetat med analyskapitlet har vi 
kontinuerligt blickat tillbaks på analysmodellen för att lägga fokus på det vi avsett att undersöka. 
 
5.1 Revisorn 
Respondenterna framhåller att det är viktigt att revisorn skapar trygghet och säkerhet för dem. J 
Petterssons Chark, som är ett av de större företagen vi intervjuat, kan tänka sig att själv sköta allt 
som revisorn gör och därmed istället använda revisorn som en oberoende konsult. De andra tre 
större företagen vill fortsättningsvis ha en revidering som sker idag oavsett om revisionsplikten 
skulle slopas eller inte. De två mindre företagen framhåller att de vill ha kvar kontrollen som 
revisionsplikten medför, men att det inte behövs en auktoriserad revisor för att göra denna 
kontroll. Detta går i linje med Karapetrovic och Willborn (2000) som diskuterar revisorns 
position i företaget och att deras arbete bidrar till att företagen upprätthåller ett gott förtroende till 
omvärlden. Kontore ser det som en fördel att i framtiden kunna använda revisorn som rådgivare 
och J Petterssons Chark kan tänka sig att använda revisorn på konsultnivå. Detta är i dagsläget 
inte möjligt, på grund av reglerna om jäv, vilket både Karapetrovic och Willborn (2000) och 
Moberg (2003) framhåller, men detta kan ses som möjlighet i framtiden.  
 
Kontakten med revisorn sker relativt olika, de större företagen har en regelbunden kontakt minst 
en gång i månaden eller mer. I de mindre företagen sker kontakten mer sällan, endast då det är 
nödvändigt, såsom vid bokslut och deklaration. Alla har möjligheten att ta kontakt med revisorn 
för att rådfråga om det uppstår några problem. De mindre företagen väljer, trots detta att inte göra 
det på grund av de höga kostnaderna som den extra kontakten medför. Aktören vid Arne 
Lundqvist Måleri menar att småföretagen bör utnyttja revisorns breda kompetens och inte endast 
se denne som en kostnad. I likhet med detta menar Nielsen & Lekvall (1999) att revisorn har 
kunskap att fungera som rådgivare, framförallt till småföretagsledare då dessa ofta är ensam 
under sina beslutsfattanden. En revisor har även kännedom att bedöma och identifiera risker, 
menar de.  
 
5.2 Revisionen och revisionsplikten 
Samtliga respondenter anser i likhet med Edenhammar och Thorell (2004) att revisionen kan ses 
som en garanti på att räkenskaperna och årsredovisningen är upprättad på ett korrekt sätt enligt 
rådande lagar och regler. De anser att detta är en trygghet för dem som företagare. 
 
Karapetrovic och Willborn (2000) diskuterar att det alltid finns en risk att revisorn accepterar en 
felaktig uppgift. Denna så kallade revisionsrisk anses av respondenterna vara lägre än de risker 
om fel som skulle kunna uppstå vid utebliven revision då de alla vill behålla någon form av 
kontroll. De mindre företagen är dock inte främmande för att revideras på ett mindre 
regelomfattande sätt än vad som görs i dagsläget då de anser att regelverken är komplicerade.  
 
Ser man på kostnaderna för vad revisionen medfört för de olika företagen råder det en delad 
mening. Det är i synnerhet det mindre som tycker det är dyrt med revision. Det är även de som 
främst anser att revisionen skulle kunna avskaffas eller lättas upp för dem. Båda dessa 
respondenter anser dock att någon form av lättare kontroll ska vara kvar. De större företagen har 
en större förståelse för kostnaden. Forsberg menar till exempel att de betalar för tryggheten och 
tycker att priset därför är värt detta, att det är skäligt, trots att det handlar om ganska stora 
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summor. Att revisionen är dyr, anser Levander (2004), beror på att reglerna i aktiebolagslagen är 
skrivna för storföretag och efter omfattande företagskriser är det småföretagen som får vara med 
och betala för deras misstag. Cassel (1996) menar i sin tur att revisionen av stora företag inte är 
tillämplig på små företag. 
 
Berglund menar att alla företag bör omfattas av samma regelverk för att ingen otillbörlig 
konkurrens ska uppstå, de företag som inte vill betala för revisionen har istället chans att byta till 
annan bolagsform, menar han. Men när det gäller detta finns en tydlig enighet mellan alla 
tillfrågade då de anser att aktiebolag som bolagsform är det bästa för dem. Inte heller ägarna till 
mikroföretagen ser någon annan bolagsform som en möjlighet. Detta beror troligtvis på att de 
endast vill satsa aktiekapitalet i bolaget och inte bli personligt ansvariga. Personligt ansvariga är 
de ändå genom att de sitter med i styrelsen då de ska se till att skatter och avgifter betalas och att 
företaget försätts i konkurs om det går dåligt. Ansvaret är dock ett annat vid ett sådant tillfälle än 
om de väljer en annan bolagsform. Det finns dock valmöjligheter för företagaren genom antingen 
en friare verklighet i handelsbolag, kommanditbolag eller enskild firma men då under större 
risktagande. Ett mindre risktagande får man i aktiebolag men detta till en mer omfattande kostnad 
när det gäller plikten att revidera företaget. Aktiebolagslagen är skriven för att begränsa det 
personliga risktagandet och det kan därför anses vara skäligt med en hårdare granskning av 
företaget.  
 
De intervjuade respondenterna är eniga om att det är framförallt bankerna, leverantören och i viss 
mån även konkurrenterna som har mest nytta av att företagen har kravet på revisionsplikt. Den 
reviderade årsredovisningen har stor betydelse vid kreditbedömning, då den genomgått en 
opartisk granskning och är sakligt utformad enligt de lagar som styr revisionen. Som vi tidigare 
nämnt är väsentlighet och risk av stor betydelse i revisorns arbete för att följa god 
redovisningssed. Faller revisorns roll bort, är det företaget självt som blir ytterst ansvarig för 
verksamheten och den kontroll och säkerhet som revisorn utgör idag försvinner. 
 
Respondenten på Quadro AB menar att revisionspliktens framtida existens beror till stor del på 
företagets storlek. Mikroföretagen har lättare att ha en helhetsbild över sin verksamhet och har 
inte samma behov av revision som större företag, en revidering av företag vart femte år skulle 
vara ett möjligt alternativ till mikroföretagen enligt respondenten. Per- Olof Andersson (2005) 
menar att för intressenterna spelar revisionsplikten en stor roll, exempelvis har bankerna stor 
nytta då de inte behöver lägga ner lika stora resurser på ett reviderat företag jämfört med om 
revision saknas. Han framhåller andra viktiga intressenter som leverantörerna. Våra respondenter 
är i denna mening mycket eniga med Andersson. Det är enligt artikel 51.1 i det fjärde 
bolagsdirektivet som föreskriver om undantagsregler för småföretag från revisionsplikten. Våra 
respondenter var inte medvetna om att andra länder hade denna konkurrensfördel. De ansåg trots 
detta att revisionsplikten bör vara kvar, dock med mildrare regler för de allra minsta 
aktiebolagen. Tre av de större företagen menar att de skulle välja att revidera bolaget på ett 
liknande sätt som de idag gör om revisionsplikten i framtiden försvinner. Hos Henriksson finns 
däremot en tanke på att kunna sköta det mesta som revisorn idag gör internt och istället använda 
denne som en oberoende konsult i verksamheten. Att Henriksson har denna inställning beror 
troligen på att han själv har erfarenhet från revisionsbranschen och anser sig kunna handskas med 
detta medan de andra företagen i dagsläget inte har denna kompetens i företaget. Våra egna 
erfarenheter visat att individer gärna, om de har möjlighet, väljer det billigaste alternativet. Även 
om de tre andra större företagen i dagsläget inte är ovillig att betala vad revisionen kostar att köpa 
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in, kan det mycket väl visa sig att de i framtiden istället väljer att anställa eller utbilda en ekonom 
med de kompetenser en intern kontroll kräver. De två mindre företagen skulle vid ett avskaffande 
välja en inte fullt så konstnadskrävande kontroll som dagens revision. De flesta av 
respondenterna tror att ett mer utbrett fusk kan bli följden av ett slopande av revisionsplikten. De 
tar självklart stort avstånd mot detta och vi anser att det skulle kunna vara en bidragande faktor 
till att de alla tycks vara motståndare till att slopa den lagstadgade plikten att revidera sitt bolag. 
 
5.3 Styrelsen 
Enligt Nilsen (1999) ska styrelsen för ägarens räkning sköta bolagets angelägenheter och 
självständigt fatta beslut som bolagets VD sedan ska genomföra. Sammansättning av de 
intervjuade företagens styrelse består dock av samma personer som innehar en ledningsfunktion i 
företaget. Detta medför att Susslands (2005) diskussion angående styrelsens uppgift om att verka 
som coach och samverka med ägarna för att de ska förstå företaget till viss del kan speglas i dessa 
företag. Detta gäller de fyra företag vi intervjuat som är att betrakta som medelstora företag. I de 
två mindre bolagen består styrelsen, i likhet med det Henning påpekar att ofta är fallet, endast av 
en ledamot och en suppleant och något vidsträckt styrelsearbete existerar inte. 
 
Samtliga respondenter i de sex intervjuade företagen anser det viktigt att styrelsen har en extern 
part utan personlig anknytning till företaget. En sådan person ser företagets möjligheter och risker 
från ett annat perspektiv samt blickar mer långsiktigt när det gäller framtiden. Av det 
respondenterna framhållit samt vad teorin säger angående värdet av oberoendeskapet, anser vi att 
detta kan få ännu större betydelse vid ett eventuellt slopande av revisionsplikten. De ser redan 
idag att det är viktigt med en oberoende part, vilket revisorn är. Försvinner plikten att revidera 
och företagen väljer att inte göra detta på samma sätt som idag, kommer denna oberoende person 
försvinna och behovet av detta blir troligen efterhand större.  
 
Vi ser det personliga ansvaret som åligger styrelsen som en anledning till att de fyra större 
bolagen i dagsläget skulle välja att revidera, även om det inte finns något tvång till detta. I de 
mindre företagen har ägarna total insyn i verksamheten och därmed anser att de istället skulle 
välja en annan form av revidering om denna möjlighet fanns, då det medför lägre kostnader. 
Styrelsen är, enligt Henning (2005), personligt ansvarig för att upprätta kontrollbalansräkning i 
tid. Vidare menar han att skatter och avgifter ska betalas fortlöpande och styrelsen är ytterst 
ansvarig om felaktiga beslut fattas. Detta går i linje med de större bolagens beslut att revidera 
även om revisionsplikten avskaffas.  
 
Respondenterna har sedan tidigare ingen kunskap angående debatten gällande revisionspliktens 
framtida existens. De har därför inte reflekterat över vilka förändringar ett slopande av 
revisionsplikten skulle innebära för styrelsemedlemmarna. De menar därför att ingen förändring 
av arbetet skulle ske men säger att VD och styrelse får ett större ansvar om ingen revisor granskar 
bolaget. Genom detta anser vi att det ändå kommer ske vissa förändringar i styrelsens arbete. 
Eftersom de är ytterst personligt ansvarig för felaktiga beslut och även har ansvaret för att skatter 
och avgifter betalas, anser vi att de troligen kommer bli mer försiktig i frågor som berör 
verksamheten. 
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5.4 Organisationsförändringar 
Aktören på J Petterssons Chark framhåller att det är nyttigt med förändringar men att detta är 
något svårt. Företagsledningen bör vara försiktig när förändringen introduceras för personalen. 
Den främsta anledningen till detta är att det är en trygghet för de inblandade att jobba efter gamla 
invanda rutiner. Detta kan kopplas till hur Moran & Brightman (2001) ser på en förändring. De 
manar att en förändring kan ses som ett delat ansvar, från botten till toppen i organisationen, och 
att hela personalstyrkan måste dra åt samma håll för att förändringen ska bli lyckad.  
 
Utifrån analysbilden vi presenterat i teorikapitlet, har vi vävt samman de organisations-
förändringar aktörerna visat med vad de anser om styrelsens och VD förändrade ansvar vid ett 
slopande av revisionsplikten.  En förändring kommer att ske inom företagen, främst inom 
ledningsgruppen om revisionsplikten försvinner. Vi drar även paralleller till Burnes (1997) och 
kan konstatera att den förändring som kommer att ske i dessa företag, kommer vara intern. Dock 
speglar aktörernas svar att dessa är omedvetna om de organisationsförändringar som troligtvis 
kommer som följd om revisionsplikten slopas. De tillfrågade företagen ger ett nekande svar när vi 
ställer en direkt fråga om de tror att det kommer att ske en organisationsförändring om 
revisionsplikten försvinner. Det vi dock kan tyda är att ansvaret som revisorn idag har skulle falla 
på styrelse och VD, då exempelvis ägarna ställer ökade krav på kontinuerlig kontroll till dem. 
Detta torde medföra vissa förändringar i VD och styrelsens sätt att arbeta. Köps inte 
revisionstjänsten in externt måste detta skötas internt då samtliga aktörer är överens om att de vill 
ha någon form av kontroll. Även detta borde medföra vissa organisatoriska förändringar då det 
endera kräver utbildning av personal eller nyanställning. Görs en investering i en förändring 
måste denna åtföljas av parallella investeringar i utbildning menar Bolman & Deal (1997), detta 
genom att exempelvis ekonomer behöver utbildas eller nyanställas. En aktör menar att han önskar 
att revisorn kunde få en mer rådgivande roll i företaget, vilket genom ett slopande av 
revisionsplikten kan bli möjligt. Även en andra aktör menar att han skulle använda revisorn som 
konsult om han hade den möjligheten. Detta visar att revisorn, även om dess roll i företaget inte 
är tvingande, ändå fortsättningsvis skulle inneha en betydande roll i företaget.  
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6 SLUTSATSER 
Här presenterar vi de slutsatser samt egna reflektioner vilka framkommit genom analysen. 
 
Kontakten med revisorn skiljer sig mellan de intervjuade företagen. Slutsatser som kan dras av 
detta är när de större företagen har en bredare förståelse för det arbete revisorn gör att de därmed 
även har en större förståelse för den kostnad revisionen medför än vad de mindre företagen har. 
Därför har de större förtagen en tätare kontakt med revisorn. De fyra större företagen i studien ser 
revisorns profession och revisionen som en stor trygghet och använder därmed dennes tjänster 
mer än de mindre företagen.  
 
Slutresultatet av snittmängden som vi har haft för avsikt att fånga i analysbilden visar på att 
aktörerna i de fyra större bolagen inte vill se ett avskaffande av revisionsplikten i Sverige. De två 
mindre kan tänka sig ett enklare regelverk. Våra respondenter är inte insatt i debatten kring ett 
slopande av revisionsplikten. Vi ser detta som en anledning till att samtliga hade en något negativ 
inställning när vi framhöll att revisionsplikten i framtiden möjligtvis kan komma att avskaffas. 
De efterfrågar hård kontroll av alla aktiebolag, men vissa menar att regelverken för 
mikroföretagen kan lättas upp. Detta anser de trots att vi förklarar att företag av deras storlek i 
Europa har enklare regler och därmed har en konkurrensfördel gentemot de själva. Det finns 
troligtvis många anledningar till att de ser negativt på ett avskaffande. En anledning tycks ändå 
vara att de tror detta skulle komma att medföra att de företagare som är beredd på att vara oärliga 
i sitt handlande, får större möjligheter att vara det om ingen kontinuerlig kontroll finns av 
bolagen. Rättvisan i samhället försvinner samtidigt som de utan revision inte kan känna samma 
trygghet att räkenskaperna stämmer och att verksamhetens förvaltning skötts på ett bra sätt. 
 
När det gäller organisationsförändringar vid ett slopande av revisionsplikten, utföll resultatet att 
respondenterna vid en direkt fråga inte ansåg att detta skulle påverkas nämnvärt. På följdfrågor 
kring detta blev svaret ett annat då de ansåg att styrelsen och VD skulle få ett större ansvar för 
räkenskaperna och verksamheten. Ägarnas risk blir vid ett slopande större om revisorns 
yrkesmässiga och professionella ställning försvinner och de får ett större behov av kontroll av 
verksamheten. Styrelsens ansvar utökas och de blir mer försiktig då de är personligt ansvarig för 
företaget och vet att ingen revisor granskar företaget. Detta påverkar i sin tur organisationen 
genom att de kommer att arbeta på ett annorlunda sätt. VD och styrelsens arbete vävs samman 
med de organisationsförändringar som ett slopande av revisionsplikten kan komma att medföra 
genom att den största förändringen kommer att bli ett utökat ansvar för dem som redan idag har 
ett stort ansvar. Finns det ingen lag om att ha en revisor menar tre av de större företagen att de 
ändå skulle välja att köpa in tjänsten externt medan den fjärde kan tänka sig att sköta denna bit 
internt. De mindre skulle välja ett billigare alternativ då de anser att revisionen kostar för mycket 
för dem.   
 
6.1 Avslutande diskussion 
Revisionspliktens slopande kommer fortsättningsvis att kvarstå som ett debatterat ämne tills 
något beslut fattas i frågan. Det skrivs kontinuerligt nya inlägg i olika ekonomiska tidskrifter. 
Under den tid som vi har jobbat med denna uppsats har det skrivits ett antal olika åsikter om 
revisionspliktens fortsatta existens i Sverige och huruvida denna fråga förhåller sig ute i Europa. 
Vi leker med tanken att våra respondenter innan vi gjorde intervjuerna hade tagit del av rapporter 
från länder där revisionsplikten slopats och där det fungerat på ett tillfredsställande sätt. Vi tror 
att vi då fått andra svar från våra respondenter när det gäller om revisionsplikten ska förbli som 
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den är idag, hur styrelsens arbete skulle förändras vid ett slopande och hur organisationen i övrigt 
skulle förändras. Då ägare och ledning ofta är samma person i de minsta företagen, kan det 
ifrågasättas om revision verkligen behövs för att öka trovärdigheten då ägaren redan har full 
insyn i verksamheten. I större företag med många aktieägare har revision en större betydelse för 
att öka trovärdigheten. Ur ett samhällsperspektiv kan man dock tänka sig att revision för de 
mindre företagen ändå är av stor vikt då det är en del av det interna kontrollsystemet. Vi kan även 
tänka oss att företag emellan ser positivt på en tvingande revision eftersom det är ett bevis på att 
ingen undkommer regler, vilket skulle kunna skapa otillbörliga konkurrensfördelar. 
 
6.2 Förslag till fortsatt undersökning 
Som vi nämnde tidigare anser vi att det hade varit intressant att låta respondenterna ta del av 
material angående att revisionsplikten slopats för små företag i Europa samt att ge dem möjlighet 
att läsa svenska tidskrifter gällande pliktens för- respektive nackdelar. Vi skulle därefter tycka det 
vara intressant att se vad resultatet skulle bli om en liknande undersökning genomfördes på 
liknande företag. Tyvärr hade vi själv inte denna möjlighet då vi hade begränsad tid till att 
genomföra vår studie samt att våra respondenter var mycket upptagna under tiden för uppsatsens 
genomförande. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Bakgrund 
1.  Namn, befattning, företag? 

 
2. Om företaget?  
 
Revisorn  
3. Vilken roll tycker Ni att revisorn har i ert företag?  

 
4. Hur ofta har Ni kontakt med revisorn? Värdet av innehållet i kontakterna? Behöver Ni 

dessa delar om revisionsplikten kommer att slopas? Hur förändrar den situationen? 
 

5. Skulle Ni anlita en revisor för att granska räkenskaperna eller skulle detta falla på en 
intern ekonom på företaget?   

 
6. Är revisorn viktig för ert företag? Som exempelvis stöd, bollplank, samtalspartner? 

 
7. En revisor är en oberoende person som objektivt ska granska bolagets bokslut och 

årsredovisning. Hur tror du ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka att den som 
istället ska sköta revisorns uppgift inte innehar samma oberoende ställning och inte är 
objektiv i sina bedömningar? 

 
 Revisionen  

8. Vilken är den största nyttan för Ert företag med revisionen? 
 

9.  Hur stor är årskostnaden för revisionen? Är denna för hög, varför/varför inte?  
 

10. Vilka anser Ni har den största nyttan av revisionen?  
 

Småföretagande  
11. Anser Ni att aktiebolag är en bra företagsform för just ert företag? Varför/varför inte? 

 
12. Är ett alternativ att driva bra övergångsregler från aktiebolag till annan företagsform 

istället för att slopa revisionsplikten?  
 
Revisionsplikten 
13. Tycker Ni att revisionsplikten för SME-företag ska vara kvar, slopas eller förändras? 

Varför, varför inte? 
 

14. Om revisionsplikten avskaffades skulle Ni ändå välja att revideras på samma sätt som 
idag?  

 
15. Vad tror Ni skulle hända om revisionsplikten slopas?



16. Vilka risker ser Ni med ett avskaffande av revisionsplikten? 
 

17. Revision kan ses som en kvalitetsstämpel på att någon utomstående har godkänt 
företagets räkenskaper. Hur tror du utebliven revision skulle påverka hur intressenterna 
ser på företaget? 

 
Styrelse och ledning 
18. Innehar VD: n en styrelsepost i företaget?  
 
19. Anser Ni det vara lämpligt att ha någon utomstående person med i styrelsen som inte har 

någon personlig anknytning till företaget om revisionsplikten uteblir? 
 
20. Vilka delar i företaget faller bort vid slopandet av revisionsplikten? Vad får styrelsen 

täcka upp och vad blir de mer ansvariga för?  
 
21. Ledningens roll i Erat företag idag? Hur skulle denna roll förändras om revisionsplikten 

skulle slopas? 
  

Organisationsförändringar   
22. Har företaget genomgått någon stor organisationsförändring? Hur har detta i så fall 

påverkat företaget? Hur ser Ni på förändringar? 
 
23. Om revisionsplikten försvinner och företag väljer att inte revidera, kommer troligtvis en 

intern förändring att uppstå, hur skulle ert företag handskas med detta? Hur skulle 
slopandet av revisionsplikten påverka arbetet i organisationen?  

 
Övrigt 
24. Har Ni något att tillägga om revisionsplikten som vi har missat att fråga om? 

 
 
 

Tack för Er medverkan! 
 

Pia & Caroline 
 


