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Sammanfattning 
 

Examenstitel: Revisorns roll i ett aktiebolag – sett ur företags samt revisorers perspektiv. 

Seminariedatum: Den 3 juni 2010. 

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

Författare: Daniel Bengtsson, Fredrik Damberg, Jesper Lejdström. 

Handledare: Kent Trosander 

Nyckelord: Revisorns roll, ägarledda aktiebolag, agentteori. 

Problemformulering: Hur används en revisor i ett aktiebolag, som en nödvändig granskare 

eller som en extern tillgång för rådgivning? Skiljer sig synsättet på revisorns roll mellan 

revisorer och företag samt finns det någon skillnad på synsättet mellan mindre och större 

företag? 

 Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra revisorns roll i mindre och större ägarledda 

aktiebolag. Vidare undersöks om synsättet på revisorn skiljer sig åt mellan mindre och större 

företag samt revisorer.  

Metod: Uppsatsen grundar sig på den kvalitativa forskningsansatsen där det empiriska 

materialet bygger på intervjuer med både företag och revisorer. För att kunna stärka eller 

försvaga teorin används den deduktiva forskningsansatsen. 

Slutsats: En revisor i ett ägarlett aktiebolag används både som granskare och rådgivare. 

Graden av hur mycket företaget använder sin revisor begrundar sig på vilken 

redovisningskompetens som finns inom företaget, samt om företaget själva sköter sin 

redovisning. Resultatet av uppsatsen är att synsättet på revisorns roll inom ett aktiebolag 

inte skiljer sig speciellt mycket mellan revisorerna och företagen. Båda parter anser att 

revisorns huvuduppgift är att granska företagets redovisning och förvaltning. När det gäller 

synsättet på revisionens omfattning är det en skillnad mellan större och mindre företag. Det 

större företaget anser att revisionens omfattning är rimlig medans de mindre företaget 

menar att revisionen för mindre företag är för omfattande.



   

 

 

Abstract  

Title: The auditor’s role in a corporation – in companies and auditor´s perspective. 

Seminar date: 3: rd June 2010. 

Level: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 university credits. 

Authors: Daniel Bengtsson, Fredrik Damberg, Jesper Lejdström. 

Advisor: Kent Trosander. 

Keywords: Auditor’s role, privately owned companies, agency theory. 

Problem formulation: How is an auditor used in privately owned companies? Is the 

approach on the auditor's role different between auditors and companies, and are there any 

differences in the approach between smaller and larger companies? 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe the auditor's role and consider whether 

there are any differences between smaller and larger privately owned companies in the 

auditor´s role. 

Methodology: The thesis is based on a qualitative research approach where the empirical 

materials are based on interviews with both companies and auditors. To support or overturn 

the theory, the deductive research approach has been used in this thesis. 

Conclusion: An auditor of an owner-led company is used both as auditor and adviser. The 

grade of how much the company is using its auditor is based on the accounting competence 

whish exists in the company, and if they manage their own accounts. The approach to audit 

coverage differs between small and large companies. The larger company in this thesis 

thinks that the audit grade is reasonable while the smaller companies feel that the audit 

grade is to extensive. The result of the thesis is that the approach to the auditor's role in a 

corporation does not differ that much between auditors and companies. Both parties believe 

that the auditor's main task is to control the companies accounting and management. 

 

 

 

 



   

 

 

Tackord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår uppsatshandledare Kent Trosander som varit till stor hjälp och 

bidragit med åsikter samt förbättringsförslag under arbetets gång. Vi vill även tacka alla 

respondenter som har lagt ned tid och ställt upp på de intervjuer som genomförts. 

 Ett stort tack riktas också till våra opponentgrupper som hjälpt till att förbättra uppsatsen under 

dess gång.  

 

Daniel Bengtsson Fredrik Damberg Jesper Lejdström 

 

  Västerås, den 3 juni 2010 
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1. Inledning 
I denna del av uppsatsen presenteras bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 

syfte samt avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt svensk lag är alla aktiebolag skyldiga att utse en revisor för granskning och kontroll av 

företagets årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning. Anledningen till 

att företagen har en revisionsplikt är för att tillgodose företagets alla intressenter med en 

rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. För att uppnå det krävs det att revisorn 

är helt oberoende och inte har något egenintresse i företaget. Revisorns granskning 

resulterar i en revisionsberättelse som tillsammans med övrig årsredovisning säkerställer 

beslutsunderlaget för företagets intressenter. 

 

Redan på mitten av 1600-talet i Sverige utfördes granskningar av organ och 

sammanslutningars räkenskaper och förvaltning.  Under industrialiseringen bildades allt fler 

aktiebolag. Utomstående finansiärer bidrog med riskkapital till bolagen och fick i gengäld 

investeringarna bevakade. Detta låg till grund för 1895 års aktiebolagslag (ABL) då det 

infördes krav på revision. Sedan dess har lagen om revisionsplikten utvecklats med bland 

annat införandet i 1910 års ABL med krav om en oberoende revisor. Det riktades senare 

kritik mot 1910 års ABL efter Kreugerkraschen 1932, på grund av att revisorerna inte var 

oberoende samt deras brist på yrkeskompetens. Detta bidrog till ett krav om Auktoriserade 

revisorer i större aktiebolag i 1944 års ABL. Sveriges medlemskap i EU bidrog till en 

anpassning av EG:s direktiv och 1995 infördes det en särskild revisionslag för att uppnå en 

grundläggande kompetensnivå inom hela EU. (Diamant 2004, s 34-40) 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

En revisors arbetsuppgifter bygger på lagar, rekommendationer och normer som 

tillsammans utgör god revisionssed (Far förlag 2006, s 107). Däremot kan det företag som 

anlitar revisorn ha andra uppfattningar och förväntningar gällande revisorns arbete hos 

företaget, vilket leder till ett så kallat förväntningsgap (Far förlag 2006, s139). De normer och 

rekommendationer som revisorer grundar sitt arbete på utvecklas och förändras ideligen. Då 

företagen inte är lika insatta i detta kan det bidra till olika synsätt på revisorns roll. 

En annan bidragande orsak till att det finns olika synsätt på revisorn i ett aktiebolag kan vara 

de dubbla roller som en revisor kan besitta. Både som oberoende granskare men även som 

rådgivare i företaget. Dessa olika roller kan då påverka den objektiva granskningen som ska 

ske av företaget vid revisionen. Kan det även vara så att revisorns roll påverkas av den 

relation som finns mellan företagen och revisorerna? Hur viktigt är det att det finns en 
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hållbar och långsiktig relation mellan dessa parter samt hur påverkas revisorns oberoende av 

en sådan relation? 

Företagens syn på revisorn tros kunna skilja sig åt beroende på om det är ett mindre eller 

större företag. Anledningen är att mindre företag för det mesta inte har lika stor 

utsträckning av kunnig personal inom ekonomi som större företag har. Kan det leda till att 

de mindre företagen kan få en felaktig bild av revisorns roll?  

1.4 Problemformulering 

 

Hur används en revisor i ett aktiebolag, bara som en nödvändig granskare eller också som en 

extern tillgång för rådgivning? Skiljer sig synsättet på revisorns roll mellan revisorer och 

företag samt finns det någon skillnad på synsättet mellan mindre och större företag? 

1.5 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att klargöra revisorns roll i mindre och större ägarledda 

aktiebolag. Vidare undersöks om synsättet på revisorn skiljer sig åt mellan mindre och större 

företag samt revisorer.  

1.6 Avgränsning 

 

I uppsatsen har vi valt att geografiskt avgränsa oss till företag som ligger i Västerås regionen. 

Intervjuerna i uppsatsen har avgränsats till två revisorer och tre företag. Anledningen till 

valet att intervjua flera företag än revisorer beror på att företagens syn på revisorerna kan 

skilja sig mer än revisorernas syn på sin roll i företagen. Uppsatsen har avgränsats till ett 

stort företag samt två mindre för att kunna besvara syftet om det finns skillnader mellan 

större och mindre företag. Anledningen till att enbart intervjua ett större företag beror på 

tidsramen för uppsatsen. Företagen har avgränsats till mindre och större ägarledda 

aktiebolag. Med ägarledda aktiebolag menas företag som ägs och kontrolleras av ett fåtal 

personer eller deras familjer som dessutom är verksamma i ledningen inom företaget 

(Johansson, Lewin. 1992, s förord). 

För att förtydliga undersökningsföretagen och vad som menas med mindre eller större 

företag kommer här en definition:  

 - Medelantalet anställda i företaget har uppgått till mer än 50. 
- Företagets redovisade balansomslutning har uppgått till mer än 25 mkr. 
- Företagets redovisade nettoomsättning har uppgått till mer än 50 mkr. 

För att uppnå definitionen av ett större företag krävs det att minst två av ovanstående 
punkter uppfylls samt att dessa ska ha uppnåtts de två senaste åren. För att uppfylla 
definitionen för ett mindre företag så får maximalt ett av kriterierna ovan vara uppfyllt. (Far 
srs komplett) 
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2. Metod 

I denna del av uppsatsen beskrivs vilka forskningsmetoder och ansatser som använts samt 

hur införskaffningen av olika informationskällor har genomförts.   

2.1 Undersökningsmetod 

 

Det finns två olika typer av forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa 

metoden grundar sig på information som personer har sagt eller skrivit. Det handlar om att 

tolka, analysera och komma fram till slutsatser utifrån de studerade personernas åsikter. 

(Lundahl, Skärvad 1999, s 101,111) Den kvantitativa metoden går ut på att samla in data som 

sedan kan användas i statistisk form och tillämpas för att utföra olika hypotesprövningar 

(Nationalencyklopedin, 12 april, 2010). Jämfört med den kvalitativa metoden är den 

kvantitativa lättare att bearbeta på det sätt att den insamlade data inte har lika utförliga och 

djupgående svar. Det går även att genomföra enkäter med öppnare frågeställningar, men 

som innebär större arbetsbörda både för respondenterna som ska svara och för den som ska 

bearbeta samt analysera svaren. Med denna typ av enkäter finns det även stor risk för större 

svarsbortfall.(Lundahl, Skärvad 1999, s 170 – 174) 

I uppsatsen har vi valt att intervjua företag och revisorer i en undersökning, därför lämpar sig 

den kvalitativa forskningsmetoden bäst för vår frågeställning. Fördelen med att använda sig 

av den kvalitativa undersökningen är att det ges möjlighet till mer information och djupare 

inblick i respondenternas egna åsikter. Genom personliga intervjuer finns det även möjlighet 

att ställa följdfrågor för att få bättre förståelse om vad personen faktiskt grundar sitt svar på. 

Nackdelen med den metod vi har valt är att urvalet inte blir lika stort som vid en 

enkätundersökning. Det är något som vi inte anser har någon större betydelse för 

uppsatsens undersökning då det viktigaste är att få en djupare förståelse för relationerna 

mellan företag och revisor.  

2.2 Forskningsansats 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt inom forskning för att dra slutsatser och uppnå ett 

resultat mellan teori och empiri. För att förklara detta används begreppen induktiv 

respektive deduktiv ansats. Induktiv metod utgår från empirin för att sedan bygga upp en ny 

teori. Det används när de redan befintliga teorierna inte är trovärdiga och användbara. 

(Artsberg 2005, s 32) Den deduktiva metoden uttrycks även som den hypotetiska metoden.  

Den innebär att utgångspunkten är en tidigare teori som sedan testas för att förstärka, 

försvaga eller utveckla den redan befintliga teorin.  Denna metod syftar till att förklara eller 

förutsäga verkligheten. (Artsberg 2005, s 31). I denna uppsats kommer den deduktiva 

ansatsen att användas då vi studerar olika teoretiska referensramar och jämför dessa med 

vår empiriska studie. Resultatet av studien används för att förstärka eller försvaga teorin. 
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2.3 Informationskällor  

 

För att kunna beskriva en teoretisk bakgrund för vår frågeställning har vi försett oss med 

sekundär data i form av material från böcker, publicerade artiklar samt elektroniska källor. 

Dessa informationskällor behandlar revisorns roll och betydelse för både företagen själva 

och andra tänkbara intressenter. De källor som används i uppsatsen anses ha hög 

tillförlitlighet då de är hämtade från olika organisationer och vetenskapliga studier. Även de 

elektroniska internetkällorna är tillförlitliga då de är hämtade från seriösa organisationers 

hemsidor.  

Det empiriska materialet vi använt oss av består av primärdata, det vill säga den information 

som vi själva samlat in kommer från intervjuer. För att kunna jämföra svaren i de intervjuer 

vi har gjort har vi valt att använda två olika standardiserade intervjuer vilket innebär att vi på 

förhand bestämt frågor som sedan ställs till revisorerna och företagen var för sig.(Arbnor, 

Bjerke 1994, s 243). 

Det har inte tagits hänsyn till vilken specifik branschtillhörighet företagen har i uppsatsens 

undersökning. Anledningen till det är att revisorns arbetsuppgifter och roll i aktiebolag är 

densamma oavsett vad det är för typ av företag. 

Intervjuerna vi valt att genomföra kommer att bestå av två stycken Auktoriserade revisorer, 

två mindre företag och ett större företag. 

Revisorer:  

 Lars Kjellström, Auktoriserad revisor, KPMG 

 Christer Segebladh, Godkänd revisor, Segebladhs revisionsbyrå AB 

Företagen:  

 Rederi Mälarstaden AB, mindre företag, omsättning 5,8 Mkr 

 Pluto matsal bar AB, mindre företag, omsättning 14,5 Mkr 

 MPA Måleriproduktion AB, större företag, omsättning 122,5 Mkr 

Urvalet av företagsrespondenter har gjorts genom att utnyttja våra personliga kontaktnät. Vi 

anser dock inte att det finns någon jävsituation mellan oss och företagen på grund av den 

personliga kontakt som finns sedan tidigare. Anledningen till att det inte finns någon 

jävsituation är att vi inte har något intresse i företagen. Vid urvalet av revisorer har det 

skickats intervjuförfrågningar via e-post som sedan accepterades vilket gjorde att kontakt 

med andra revisorer inte bedömdes som nödvändigt för uppsatsen. 
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2.4 Validitet & Reliabilitet 

 

Vid undersökningar finns det två olika sätt som kan användas för att kunna bedöma kvalitén 

på resultatet, det är validitet samt reliabilitet. (Ejvegård 2003, s 70)  

Validiteten mäter överensstämmelsen mellan vad undersökningen ville mäta och vad den 

faktiskt mätte (Lundahl, Skärvad 1999, s 150). Validiteten mellan de intervjuade personerna i 

vårt fall kommer att bli förhållandevis hög eftersom frågorna kommer att vara 

standardiserade. Även fast respondenterna kan tolka frågorna på olika sätt så finns det vid 

en personlig intervju möjlighet att utveckla och förklara frågan. Validiteten från intervjuerna 

som gjorts stämde bra överens med de förväntningar som fanns innan.  

Reliabiliteten fastställer tillförlitligheten samt hur användbar informationen är av ett 

mätinstrument (Ejvegård 2003, s 70). Intervjuerna med revisorerna bör ha relativt hög 

reliabilitet då det finns lagar och regler som ligger till grund för revisorernas arbete, vilket 

medför att avvikelsen i svaren inte antas vara särskilt stor mellan olika revisorer. I vår 

undersökning har vi valt att intervjua revisorer som inte har någon anknytning till de företag 

som ingår i studien. Detta bör leda till att reliabiliteten stärks genom att revisorerna är 

opartiska gentemot de undersökta företagen. När det gäller intervjuerna med företagen bör 

reliabiliteten bli densamma även fast företagens syn på revisorns roll kan skilja sig mellan 

företagen.    

2.5 Utförandet och Genomförandet 

 

Frågeformuläret till intervjuerna baseras på den teoretiska referensram som finns i arbetet, 

för att kunna uppnå syftet med uppsatsen. Innan intervjuerna genomfördes införskaffades 

relevant information om både respondenternas yrke samt information om företagen. 

Genom den teoretiska del som finns i uppsatsen om revisorns roll och arbetsuppgifter har vi 

fått kunskaper som användes i intervjuerna samt i empiridelen.  

Samtliga intervjuer skedde genom ett personligt möte med respektive respondent på deras 

kontor i Västerås. Samtliga intervjuer antecknades och spelades in på mobiltelefon för att på 

ett lättare sätt få med allting som sades men också för att kunna bearbeta allt i efterhand.  

Intervjuernas längd varade i cirka 35-45 minuter och ägde rum efter avtalad tid och datum. 
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3. Teoretisk referensram 

I denna del av uppsatsen beskrivs teorier och beskrivningar som är relevanta för vår uppsats.  

3.1 Agentteori 
 

Agentteorin uppkom under 1970-talet i syfte att förklara olika redovisningslösningar och 

regleringar inom redovisning. Teorin utgår från olika aktörer i ett företag, agent och principal 

samt en revisor. Agenten är företagsledningen och principalen är normalt sett aktieägare. 

(Artsberg 2005, s 83-85) Principal och agentmodellen bygger i grunden på en relation om 

riskfördelning mellan dessa två. Normalt sett brukar agenten vara mindre riskbenägen vilket 

resulterar i att agenten enbart tar emot de resurser som principal tillför och därmed tas 

risken enbart av principalen. (Garth Silvers. R, 2005, s 1) Båda aktörerna är rationella och 

nyttomaximerade vilket gör att relationen mellan aktörerna är konfliktartade. Agenten vill 

öka sin nytta på bekostnad av principalen, det gör att agenten väljer en redovisningsform 

som gynnar sig själv. Principalen kommer därför att anlita en revisor som tar tillvara på 

dennes intresse, detta så länge nyttan överstiger kostnaderna för revisionsarvodet. (Artsberg 

2005, s 83-85) 

De två aktörerna vill alltså använda den redovisningsmetod som gynnar dem själva. För att 

uppnå detta försöker de övertyga redovisningsreglerare genom olika teorier som ger önskat 

resultat från anlitade professorer och respekterade redovisare. Aktörernas behov av olika 

teorier gör att det finns ett utbud och en efterfrågan av olika teorier, vilket innebär att 

agentteorin är anti-normativ på grund av den stora oenigheten mellan aktörerna. (Artsberg 

2005, s 83-85) 

Agentteorin kan även förklaras i två olika dilemman som kan uppstå i en relation mellan 

principalen och agenten. Det första problemet rör agenten som kan uppstå när principalen 

och agenten har olika avsikter eller mål. Detta kan då bli både komplicerat och kostsamt för 

principalen att ta reda på om agenten verkligen uppfyller principalens målsättning. Detta blir 

då ett problem för principalen att verifiera att agenten utfört allt på ett korrekt och lagligt 

sätt. Det andra problemet gäller riskdelningen som kan uppstå om principalen och agenten 

har olika attityder vad det gäller risken. Problemet blir då att principalen och agenten 

föredrar olika åtgärder beroende på vilka riskpreferenser de har. (Kathleen M. Eisenhardt, 

1989, s58) 

Agentteorins intressekonflikt mellan företagsledningen och intressenterna gällande olika 

redovisningssätt visar ett stort behov av en oberoende revisor i ett företag. (Artsberg 2005, s 

83-85)  
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3.2 Revisorns roll och syftet med revision 

 

Revision ska med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Allt detta hör ihop och kan delvis utföras 

samtidigt. Det finns dessutom olika typer av revisioner, t.ex. extern och intern revision, 

statlig och kommunal revision, miljörevision samt statlig taxeringsrevision. (Far:s 

revisionsbok. 2004. s13) 

I denna uppsats behandlas externrevision av företag. Den som utför revisionen är en revisor 

och den benämningen ingår i de lagskyddade titlarna Auktoriserad revisor samt Godkänd 

revisor (Far:s revisionsbok. 2004. s13). En revisor kan ingå i många olika sammanhang och 

kan beskrivas som en person som ägnar sig åt revisions- och redovisningsfrågor och är vald 

revisor i ett bolag, förening eller annan sammanslutning. (Far:s revisionsbok. 2004. s13) 

Ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kan medföra en förändring av revisorns roll i 

ett aktiebolag. I regeringens vårproposition 2010 presenterades det slutliga förslaget till 

slopad revisionsplikt. Detta innebär att av alla aktiebolag i Sverige kan 72 procent av dessa 

välja om de vill genomföra en årlig revision (www.far.se). Ett liknande förslag har redan 

genomförts i Danmark, där valde ändå 93 procent av de berörda bolagen att frivilligt behålla 

den årliga revisionen. Detta som en sorts kvalitetssäkring för både företaget men också mot 

utomstående intressenter (www.soliditet.se).  

Det finns olika varianter av revisorer men de två vanligast förekommande är Auktoriserad 

respektive Godkänd revisor och för dem två finns det lagar för vad som krävs för att kunna 

bli något av dem. (Far:s revisionsbok. 2004. s97) 

3.2.1 Auktoriserad och Godkänd revisor 

Kraven för att kunna bli Auktoriserad revisor är universitets- eller högskoleutbildning på 

minst 240 högskolepoäng med företagsekonomi som huvudområde och minst fem års 

praktik. Dessutom krävs en högre revisorsexamen som fås vid godkänt genomfört test som 

är upprättat av revisorsnämnden. (Far:s revisionsbok. 2004. s98)  

Kraven för att kunna bli Godkänd revisor är universitets- eller högskoleutbildning på minst 

180 högskolepoäng med företagsekonomi som huvudområde samt minst tre års praktik. 

Dessutom krävs det att ett slutgiltigt prov genomförs för att erhålla en revisorsexamen. 

(Far:s revisionsbok. 2004. s98)  

Uppställda krav för möjligheten att bli Auktoriserad eller Godkänd revisor:  

 Är bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i Schweiz 

 Varken är i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare 

 Yrkesmässigt utövar revisionsverksamhet 

 Har den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamheten 

http://www.far.se/
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 Har avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden (RN) 

 Under de fem år som närmast föregår har utövat revisionsverksamhet omfattande 

minst 1 500 timmar. 

 Är pålitlig och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet 

(Revisorsnämndens hemsidor) 

3.2.3 Revisorns dubbla roller  

Ibland talas det om revisorns dubbla roller. Vad som menas med det är att revisorn kan 

uppträda i olika roller, den vanligaste rollen är framförallt som granskare men även som 

rådgivare till företagen. Med granskning menas det att revisorn på grund av lagar och andra 

föreskrifter ska granska förvaltningen samt den ekonomiska informationen i ett företag. 

Efter att en granskning har skett ska revisorn lämna en rapport av granskningen som gjorts. 

Den andra rollen som en revisor kan ha är rådgivare och den föranleds av iakttagelser som 

gjorts i granskningsuppdraget. Den typen av verksamhet är ganska hårt styrd av 

lagbestämmelser och yrkessed. En revisor kan även ägna sig åt fristående rådgivning vilket 

innebär rådgivning som har ett naturligt samband med revisionsverksamhet. Det är något 

som oftast styrs av uppdragsgivarens individuella behov. Även den fristående rådgivningen 

är begränsad och det finns lagar och god sed att följa. En revisor kan även ägna sig åt 

fristående rådgivning i ett företag som inte är klienter i revisionsverksamheten då finns det 

inga inskränkningar. (Far:s revisionsbok. 2004. s107,108).  

3.2.4 Lagar 

Det finns många olika lagar, regler och diverse riktlinjer som revisorn ska följa.  

Aktiebolagslagen tar upp vad den valda revisorn i bolaget ska göra och inte får göra. 

Revisorslagen, revisorsförordningen och Revisorsnämndens föreskrifter tar upp vad som 

gäller för Godkända och Auktoriserade revisorer. Far srs yrkesestetiska regler anger vad 

organisationernas ledamöter ska och får göra. Allmän civilrättslig lagstiftning tar upp vilka 

skyldigheter och rättighet en revisor har vid utövandet av verksamheter som inte regleras i 

någon av de ovan nämnda författningarna. (Far:s revisionsbok. 2004. s108,109). 

Mellan en revisor och företagsledare i det företag revisorn är vald måste det alltid finnas 

klara regler för hur ansvaret fördelas. En revisor får aldrig vara med och fatta beslut utan 

bara lämna råd och synpunkter. Råden och synpunkterna som ges ska utföras av styrelsen 

och den verkställande direktören som även poängteras i årsredovisningen. Där framgår det 

även att revisorns ansvar är att uttala sig om årsredovisningen och förvaltningen. (Far:s 

revisionsbok. 2004. s110). 

Med revisionen som grund och revisorns fastställande av årsredovisningen ger det en 

trovärdighet för företags finansiella information. Det är många olika parter som är i behov av 

att få riktigt information om företagets finansiella ställning vilket gör att revisionen är ett 

villkor för att samhälle och näringsliv ska upprätthålla sin funktion. Det är inte bara ägarna 
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som är intresserade av hur det går för företaget utan även anställda, kunder, leverantörer, 

kreditgivare samt stat och kommun. Dessa intressenter är tacksamma över den typ av 

revision som finns idag. Revisionens intressenter illustreras i figur 3.1 nedan. Intressenterna 

behöver veta om de kan lita på företaget eller inte, annars skulle egna kontroller behöva 

genomföras. (Far:s revisionsbok. 2004. s14) 

  

 

 

 

Figur 3.1 – Olika intressenters nytta av en revision (www.farkomplett.se) 

 

3.3 Revisionsprocessen 
 

Revision innebär att revisorn måste planera sin revision av bolaget genom att först sätta sig 

in i företagets verksamhet och situation, därefter granska och slutligen rapportera om 

eventuella fel. (Far förlag 2005, s 15) 

 

3.3.1 Planering och informationsinsamling 

Planeringen är en viktig del av en revision, det är i detta skede som revisorn ska besluta vilka 

delar av företaget som ska granskas samt vilken metod som ska användas.  För att kunna 

göra detta krävs goda kunskaper om företaget, vilket revisorn skaffar sig genom 

informationsinsamling. Varje företag måste granskas utifrån dess specifika förhållanden, 

vilket innebär att revisorn skapar sig en bild av företaget utifrån både interna och externa 

förhållanden. (Far förlag 2005, s 21-22) 

En bra informationsinsamling ger en bild av företagets situation som medför att revisorn kan 

planera granskningen till de områden där risken för väsentliga fel är störst. Tidsaspekten är 

även viktig, det går inte att granska alla företagets räkenskapsposter och leta efter mindre 
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avvikelser som är ointressanta.  Vad som är väsentligt fel måste revisorn bestämma på 

förhand för att inrikta sig på rätt område i bolaget.  Ett väsentligt fel bedöms utifrån om det 

påverkar bilden av företagets ställning och resultat. (Far förlag 2005, s 22-23) 

Revisorn måste även bedöma och göra en analys av olika risker, inneboende risk, kontrollrisk 

samt upptäcktsrisk som tillsammans påverkar revisionsrisken. Denna revisionsrisk ska 

förhindra att revisorn ska göra ett felaktigt uttalande i revisionsberättelsen. Inneboende risk 

innebär risken för fel i redovisningen eller att det är brister i förvaltningen.  Risker som inte 

upptäcks av företagets interna kontroller kallas kontrollrisk, och upptäcktsrisken är risken för 

att väsentliga fel inte upptäcks vid revisionen. (Far förlag 2005, s 24-25) 

3.3.2 Granskning 

 

När planeringen är klar utförs själva granskningen av företaget i den omfattning som god 

revisionssed kräver, främst på de områden där väsentliga fel är som störst vilket framkom i 

planeringsstadiet. (Far förlag 2005, s 42)  

Vid en granskning använder revisorn sig av olika granskningsmetoder beroende på hur bra 

intern kontroll företaget har. Det finns två olika metoder, substansgranskning och 

granskning av kontroller, vanligast är att båda används i olika omfattningar. Granskning av 

kontroller innebär att revisorn verifierar att företagets interna kontroller är tillförlitliga. 

Interna kontroller i ett företag kan vara kontroller för att bokföringen är riktig och fullständig 

och att lagar och policy följs i bolaget. Revisorn granskar de interna kontrollerna genom 

interjuver med ansvarig personal och följer upp det med att granska dokumentationen kring 

det, samt iakttar hur kontrollerna utförs. (Far förlag 2005, s 32, 42-44) 

När ett företag har bristfälliga interna kontroller måste en substansgranskning ske. Det 

innebär att revisorn måste granska olika poster i räkenskaperna samt de transaktioner som 

hänför till dessa. Substansgranskning kan innebära att revisorn granskar saldon och stämmer 

av mot kvitton och fakturor, gör en inventering av lager m.m. (Far förlag 2005, s 45)  

3.3.3 Rapportering 

 

Revisorns mål efter en granskning av företagets årsredovisning, bokföring samt dess 

förvaltning är att göra ett uttalande i en revisionsberättelse. Detta är den formella och 

offentliga rapporteringen av revisorn. Men revisorn avlägger även interna rapporter direkt 

till företagets ledning eller styrelse. Det kan vara kritiska synpunkter och åtgärdsförslag som 

måste åtgärdas, detta för att revisorn ska kunna upprätta en ren revisionsberättelse. (Far 

förlag 2005, s 87-88) 

En revisionsberättelse utan anmärkning upprättas enligt en standardutformning där det 

framgår att: resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att vinsten (eller förlusten) 
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disponeras enligt förvaltningsberättelsen samt att styrelseledamöterna och Verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet. (Far förlag 2005, s 88) 

En ren revisionsberättelse utan anmärkning är inte en garanti för att allt är korrekt i 

företaget. Det kan alltid finnas fel som inte upptäcks, men revisorn har i rimlig grad försäkrat 

att det inte finns några väsentliga fel som visar en felaktig bild av företagets ställning och 

resultat. Revisionsberättelsen är ett viktigt dokument vilket gör att företaget inte får 

publicera sin årsredovisning utan att revisionsberättelsen är med. (Far förlag 2005, s 88-89) 

 

3.4 God revisorssed 

 

God revisorssed grundar sig på två begrepp, förtroende och oberoende. Revisorn måste 

skapa sig ett förtroende för att kunna göra en oberoende granskning. Generellt kan revisorns 

arbete ses som ett förtroendeuppdrag där också uppdragsgivarens förtroende för revisorn är 

lika betydelsefullt. För att uppnå dessa två begrepp måste revisorn göra det genom ett 

yrkesetiskt perspektiv på sitt uppdrag. ( Filip Cassel 1996, s 62)  

För att revisorn skall kunna uppfylla god revisorssed måste revisorn genomföra sitt uppdrag 

utan att på något sätt äventyra sin professionalitet genom ett tvivelaktigt oberoende till sin 

klient. Professionalitet hos revisorn måste ständigt vara bestående även fast 

uppdragsgivarens avsikt eller vilja är en annan. Kvaliteten och oberoendet på arbetet måste 

hela tiden vara högt oavsett under vilka omständigheter som råder. Eftersom revisorns 

arbete skall uppfylla flera olika intressenters förtroende. Det finns dessutom krav från Far:s 

regler som säger att en revisor inte får bedriva affärsverksamhet eller annan verksamhet vid 

sidan om sitt arbete som kan vara skadligt för personens plikter till en oberoende revision. ( 

Filip Cassel 1996, s 62)  

För att se till att dessa yrkesetiska regler efterlevs av alla revisorer används Far:s regler samt 

Revisorsnämndens tillsynsverksamhet som vägledning till dessa regler. (Far förlag 2006, s 24)  

Det finns även ett annat begrepp som är viktigt för att kunna uppfylla god revisorssed, det är 

tystnadsplikten hos revisorer. Tystnadsplikten för revisorer är lagstadgad och finns i ABL. 

Som säger att ”revisor får ej till enskild aktieägare eller utomstående lämna upplysningar om 

sådana bolagets angelägenheter som han fått kännedom om vid fullgörande av sitt uppdrag, 

om det kan lända till förfång för bolaget.” ( Cassel 1996, s 117)  

 

3.5 God revisionssed 

 

Innebörden av god revisionssed handlar om hur en revision ska genomföras. Det bygger på 

kunskap, erfarenhet och ett professionellt omdöme. (FAR Förlag 2006, s24) 

För att gå djupare in på vad god revisionssed handlar om så finns det enligt Cassel två 

grundbegrepp, risk och väsentlighet. Dessa två begrepp är den grund som revisorn använder 
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som underlag till sina uttalanden i revisionen tillsammans med professionella 

revisionsmetoder. Förklaringen av begreppet risk och väsentlighet innebär att om revisorn 

uppfyllt god revisionssed skall risken för väsentliga fel i revisorns uttalade slutsatser och 

bedömningar av revisionen vara låga. ( Cassel 1996, s 65,66)  

Redan under planeringen av en revision är det viktigt att väsentligheten av granskningen 

bedöms så att revisorn inte granskar fel delar och inte missar andra viktiga delar som borde 

vara med. Detta skall göras i tid av revisorn för att kunna hitta fel som väsentligen kan 

påverka bilden av årsredovisningen och förvaltningen. Gränsen för beloppen vid väsentliga 

fel beror på revisorns omdöme men också storleken på företaget.( Far förlag 2006, s 36) 

Riskerna tillsammans med väsentligheten utgör vad som skall granskas i en revision. En 

analys av riskerna gör det lättare att hitta fel i bokföringen men också inom den interna 

kontrollen i företaget. (Far Förlag 2006, s 37) 

 

3.6 Olika synsätt på revisorn 
 

Företagen som anlitar en revisor kan ha olika förväntningar som överstiger vad revisorn 

faktiskt ska göra enligt god revisionssed. (Far förlag 2006, s 139) Vissa klienter och 

intressenter tror att revisorn ska styra i bolaget och agera mot styrelsen, inte bara påpeka fel 

och brister, samt att revisorn ska granska alla detaljer i ett företag. (Balans nr 2 2008) 

Det inkommer cirka 120 anmälningar varje år till Revisorsnämnden från olika intressenter, ca 

60 % av fallen avskrivs direkt där Revisorsnämnden anser att det inte finns några brister i 

revisorns arbete, samt att det är utfört enligt god revisionssed. Detta tyder på bristande 

kunskaper hos intressenterna vad revisorns arbetsuppgifter faktiskt innebär.                 

(Balans nr 2 2008) 

 

3.7 Revisorns oberoende 

 

Ända sedan uppkomsten av revision har det även funnits intresse och diskussioner om 

revisorns oberoende. I och med att näringslivet utvecklats och blivit alltmer avancerat så har 

även intressenters och kapitalplacerares efterfråga på tillförlitlig information också ökat. Den 

tillväxten har i sin tur lett till en ökning av både revisorer samt små och stora revisions 

företag. (Far förlag 2006 s, 112) Syftet med revisionen är att tillhandahålla en granskning av 

informationen samt att se till att den är trovärdig, det är på dessa grunder som intressenter 

av stor betydelse vill att revisionen utförs av revisorer som är helt oberoende (Moberg,s79). 

Frågan om revisorers oberoende har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren från 

tillsynsmyndigheter, forskare och andra verksamma runt om i världen på grund av de 
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uppmärksammade revisionsskandalerna. Detta är något som inte är speciellt förvånande 

med tanke på att det är företagen som betalar revisorernas lön. (Hope, OK. Langli, CJ, s 1) 

Inom revision talas det dock inte om ordet oberoende så mycket eftersom innebörden av 

det ordet betyder att revisorns skulle vara helt självständig i förhållande till någon annan, 

t.ex. mot företaget (svenska akademins ordbok, enligt Diamant s, 29). Det som istället 

används och som står i revisorslagen är att en revisor ska utföra sina uppgifter med 

opartiskhet, självständighet samt agera objektivt vid sina bedömningar (Revisorslag 

2001:883 § 20. S, B1503).  

Ett användande av de krav som ställs enligt lagen i form av opartiskhet, objektivitet samt 

självständighet kan sättas ihop under ett enda begrepp, nämligen oberoende(Diamant, s30-

31). 

För att uppnå oberoende måste en revisor vid varje nytt revisionsuppdrag och vid nytt 

revisionsår pröva om det finns omständigheter som kan rubba oberoendet. Ifall det skulle 

finnas sådana omständigheter måste revisorn avsluta uppdraget. (Far förlag 2006, s 111). 

Det finns två olika tillvägagångssätt för en revisor att testa sitt oberoende på, det första är 

att se om revisorn bryter mot de jävsregler som finns i ABL. Det andra alternativet är att 

använda sig av analysmodellen som innebär att revisorn undersöker huruvida han eller hon 

kan genomföra sina uppdrag utan att vara partisk eller osjälvständig (Moberg 2006, s92). 

 

3.8 Jävsregler 

 

Det finns ett antal omständigheter som är till för att garantera en objektiv granskning. Dessa 

omständigheter finns i aktiebolagens bestämmelser om jäv för revisorer (ABL 9kap, 17§) och 

de utgör hinder för en revisor att få utföra revision i ett visst företag. (Moberg 2006, s79) 

Med jävig menas alltså att en revisor inte får anlitas som revisor för företaget som den har 

ett intresse i. En revisor är jävig om denne har aktier i företaget eller inom koncernen. 

Revisorn får dessutom inte hjälpa till i företaget vid bokslutsarbete, inte vara delaktig i 

ledningen av företaget och inte vara anställd av företaget. En annan sak som inte är tillåtet 

är olika typer av släktförhållanden samt att företaget inte får ha någon slags fordran på 

revisorn. (ABL 9kap 17§) 

3.9 Analysmodellen 

 

Analysmodellen finns med i EU:s åttonde direktiv och Sverige var det land som var först med 

att lagstadga analysmodellen. Syftet med analysmodellen är att leda revisorn i ett enskilt 

uppdrag till att agera på ett sätt som inte gör att hans uppgift förefaller som hotad (Diamant, 

s264). 
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Innan en revisor påbörjar ett nytt uppdrag ska han eller hon pröva om det finns 

omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller 

självständighet. Ifall det finns sådana grunder som rubbar förtroendet ska revisorn avböja 

eller avsäga sig uppdraget. (Revisorslag 2001:883 § 21) Undantaget från den regeln är att 

revisorn inte behöver avsäga sig uppdraget ifall han vidtagit åtgärder som inte kan 

ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. Vilket betyder att varje vald revisor för 

varje år ska pröva uppdraget samt dokumentera om det finns omständigheter som kan 

rubba förtroendet hos intressenterna. (Far förlag 2006, s 114) I figur 3.2 nedan visas hur 

analysmodellen är uppbyggd samt i vilken ordning revisorn ska följa den. Exempel på 

omständigheter som kan rubba förtroendet hos intressenterna är vänskap, självgranskning, 

egenintresse, skrämsel och partställning (Far förlag s, 114). 

 

Figur 3.2 - Visar flödesschemat som kan användas i ett beslutsunderlag för analysmodellen. 

(www.farkomplett.se). Finns i större format som bilaga. 
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3.10 Etikregler 

Uppgiften inom redovisning och revisionsbranschen är att bidra till ett förbättrat förtroende 

för den ekonomiska information som publiceras av företagen, myndigheter och andra slags 

organisationer. Detta förtroende är viktigt att bibehålla mot dessa olika intressenter för att 

tillexempel företag ska ha en möjlighet att införskaffa riskkapital som kan vara nödvändigt. 

Men förtroendet är också nödvändigt för att olika transaktioner skall kunna göras utan några 

större kontrollåtgärder. Genom revision får företaget en slags kvalitetsstämpel på sin 

ekonomiska redovisning. (Far srs, yrkesetiska regler, s 4) 

För att kunna bibehålla samt förstärka detta förtroende finns det etikregler för hur revisorer 

skall utföra sitt arbete.  Därför har Far srs: s styrelse upprättat yrkesetiska regler för samtliga 

medlemmar. Far srs är en förening öppen för revisorer, redovisningskonsulter och andra 

specialister. Kravet som finns för att vara med är att personen i fråga accepterar och är villig 

att följa dessa yrkesetiska regler. (Far srs, yrkesetiska regler, s 5) 

Dessa regler riktar sig till de som är medlemmar i Far srs och är till för att underlätta samt ge 

vägledning för det som rör god yrkessed inom revision och redovisningsbranschen. Reglerna 

har delats upp i tre olika avsnitt: 

 Integritet, objektivitet, opartiskhet samt självständighet. 

 Tystnadsplikt och upplysningsplikt. 

 Kompetens och yrkesutövning.  

Dessa regler är inte till för att lösa alla problemfrågor i medlemmarnas dagliga verksamhet 

och är därmed inte fullständiga. Dessutom finns olika kompletterande rekommendationer 

och uttalande för att tydliggöra vad god yrkessed innebär.  Det finns även vägledningar för 

hur analysmodellen skall tillämpas vid prövning av revisorns självständighet och opartiskhet. 

(Far srs, yrkesetiska regler, s 5) 

Det finns särskilda rekommendationer utöver de andra regler vad det gäller 

bestyrkandeuppdrag.  Vad som menas med bestyrkandeuppdrag är sådant arbete som 

revisorn undertecknat och godkänt. Detta är reglerat genom den svenska lagstiftningen som 

baserar sig på EG:s åttonde bolagsrättsliga direktiv. Vilket innebär att revisorn skall hålla sig 

till god revisorssed. Dessa uppdrag ska genomföras med opartiskhet och självständighet. (Far 

srs, yrkesetiska regler, s 5) 

Vid rådgivningsuppdrag där revisorn inte är inblandad i kundens revision utan enbart vad det 

gäller redovisnings rådgivning är det viktigt att sätta kundens intresse som första prioritet. 

Däremot skall de yrkesetiska reglerna alltid beaktas och finnas som vägledning. Vid 

rådgivningsuppdrag som görs av en person som är verksam inom samma revisionsbyrå där 

uppdraget riktar sig emot en revisionskund. Den som utför uppdraget ska göra det på ett 

sätt där ingen kan ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet. (Far srs, yrkesetiska 

regler, s 5)



   

16 

 

4. Empiri 

I denna del av uppsatsen redogörs informationen från intervjuerna med företagen och 

revisorerna. Det ges även en kort presentation av företagen och respondenterna. 

4.1 Presentation revisorer 

4.1.1 KPMG  

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och 

rådgivning. Genom deras globala nätverk är de ett av världens ledande kunskapsföretag med 

140 000 specialister i 146 länder. I Sverige har de en stark lokal förankring med 1 500 

medarbetare på 60 orter. ( www.KPMG.se)   

Lars Kjellström började på Bolins revisions byrå 1975 i Örebro. Sedan blev han anställd på 

KPMG i Västerås, där han arbetade mellan åren 1982-2000. Under 2000-talet har han även 

arbetat några år i Stockholm men är nu tillbaka i Västerås. Lars Kjellström har varit 

Auktoriserad revisor sedan 1980. (personlig intervju, Lars Kjellström) 

4.1.2 Segebladhs Revisionsbyrå AB 

I Segebladhsgruppen ingår de helägda dotterbolagen: Företagarnas Redovisningsbyrå i 

Västerås AB, Företagstjänst i Västerås och Företagstjänst i Köping AB.  

Deras vision är att vara marknadens främsta partner inom revision, redovisning och skatter 

för ägarledda företag, ett område som de har specialiserat sig på.  

Kunderna är i första hand små, ägarledda företag. (www.segebladhs.se) 

Christer Segebladh är Godkänd revisor sedan 1985 (personlig intervju, Christer Segebladh). 

4.1.3 Intervju revisorer 

Empirin från intervjuerna med revisorerna har inte separerats utan presenteras istället 

tillsammans. Anledningen till valet är att slippa upprepningar då revisorerna har liknande 

svar och åsikter.   

Revisorns oberoende och analysmodellen 

För att en revisor ska vara oberoende menar Kjellström att revisorn ska vara duktig på det 

han gör och på ett vänligt och begripligt sätt följa de etiska principerna, det vill säga följa god 

revisionssed och revisorssed. På frågan om det förekommer att företagen vill ha för mycket 

hjälp för att kunna utföra en revision svarade Kjellström att det säkerligen förekommer. Fast 

det kan variera mellan olika revisorer, men att Kjellström aldrig har vart med om det. Han 

hävdade att det är viktigt att få företagen att fatta besluten själva. Segebladh nämnde 

ungefär samma sak att revisorn bara får lämna seriösa råd och att det alltid är kunden som 

ska genomföra råden. Han ansåg att det inte brukar vara några problem med det utan att 

det oftast är kunden som kommer och frågar om råd som revisorn sedan talar om ifall det är 

tillåtet att genomföra eller inte, normalt sett lyssnar kunden på det. Båda revisionsföretagen 

använder sig av analysmodellen. Segebladh berättade att den görs varje år vid 

granskningsplanen för att se om några väsentliga förändringar har skett. Sedan sa han att på 

http://www.segebladhs.se/
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mindre företag så sker det inte så stora förändringar. På KPMG så går det inte att öppna upp 

ett nytt uppdrag om det inte gjorts en analysmodell. Systemet tar upp om det finns något 

annat uppdrag eller någon konflikt som motsäger sig uppdraget. Det görs därför ett test som 

skickas ut till alla revisorer på KPMG som ska skrivas under. Kjellström nämnde att det är ett 

hinder rent administrativt med testandet av analysmodellen. Anledningen till det är att alla 

måste skriva under den vilket gör att det kan uppstå irritation när någon inte befinner sig på 

kontoret eller till exempel har semester.  

Segebladh berättade att de varje år gör en oberoende analys på varje uppdrag, framförallt 

på nya uppdrag men även varje år för att på så sätt se om det finns något jävshot. Ifall det 

finns ett jäv ska revisorn inte tacka ja till uppdraget eller förlänga det om det inte kan 

åtgärdas.  Enligt Segebladh är det oftast inte något problem då de tar ställning till det innan 

uppdraget och sedan är det inga problem. 

På frågan om de tycker att analysmodellen är komplett hävdade Kjellström att han inte 

funderat så mycket över det men anser ändå att den är komplett. Segebladh ansåg att 

analysmodellen kan vara för omfattande för små företag, att den skulle kunna minskas ner 

och att den anpassas efter storleken på företaget. Han påstod att revisionen i mindre bolag 

är betydligt mer kontrollerade till skillnad från större företag. Det är något som märks extra 

tydligt på så kallade kombiuppdrag där det är en redovisningskonsult som granskar varje 

post. För att upptäcka varje litet fel som gjorts och därmed kan rätta till det. Vid större 

företag görs det endast stickprov där de kontrollerar rutiner samt den interna kontrollen. 

Segebladh nämnde även att det i mindre företag inte finns någon intern kontroll utan att det 

är oftast samma person som styr och leder företaget samt assisterar, betalar och bokför 

fakturorna. Kjellström berättade att analysmodellen kanske är för omfattande för små 

företag men menar ändå att det sällan är något bekymmer förutom självgranskningshotet. 

Revisorns roll 

Revisorerna sa att de båda arbetar med allt ifrån enmansföretag till företag som omsätter 

flera hundra miljoner kronor. De sa att det finns skillnader på revisorns roll beroende på om 

företaget är ägarledda eller icke ägarledda. Kjellström sa att i större bolag fungerar revisorn 

mer som bara en oberoende granskare där delaktigheten i företaget inte blir särskilt stor på 

grund av att revisorn mera ses som enbart en granskare. Han påstod att det hör ihop med 

att redovisningskompetens i mindre företag inte är lika omfattande som i större företag. 

Segebladh beskrev revisorns roll i ett mindre företag mera som ett bollplank där revisorn 

måste känna till lite om mycket eftersom frågorna oftast är väldigt breda men inte så 

komplexa.  

Kjellström nämnde att i större företag blir det mera en prisfråga om vilken revisionsbyrå som 

kan genomföra revisionen till lägsta möjliga pris. Anledningen är att kompetensen oftast är 

mycket hög och att revisorn inte behövs till någon rådgivning eller kan tillföra något. Vid 



   

18 

 

rådgivning till större företag berättade Kjellström att det handlar om mer komplexa frågor, 

där ofta expertis på just detta område behövs för att kunna ge ett korrekt svar.  

Varken Segebladh eller Kjellström nämnde under intervjun att rollen som revisor har 

förändrats under åren som de har jobbat i branschen. Det var varken mer eller mindre 

rådgivning idag mot förr. 

 Vid intervjun med Kjellström berättade han att rutinen vid granskning av större bolag är 

annorlunda. Där sker det oftast bara en kontroll av till exempel varulager där revisorn 

rapporterar till den ansvarige för just varulagret. Det gör att revisorn aldrig får en relation till 

den högsta instansen inom företaget. Men i mindre företag får revisorn en helt annan 

kontakt eftersom personen i fråga jobbar direkt med företagsledningen och ägaren som 

oftast är samma person i mindre företag. Både Kjellström och Segebladh sa att det är 

oerhört viktigt att bygga upp en bra relation till sin kund. Det är viktigt att den är långsiktig 

men också att båda har samma målsättning. Detta kan ibland leda till att en revisor måste 

tacka nej till ett uppdrag då målsättningen inte är den samma. Vid ett enda misstag så kan 

den relation som har skapats försvinna. Kjellström sa dessutom att en bra relation och en 

bra revisor bygger på att stor social kompetens finns och att det handlar om att ställa rätt 

frågor. Samtidigt som personkemin mellan kund och revisor ska stämma bra överens. 

Självklart måste också kompetens finnas hos revisorn men det är sällan där problemet ligger 

utan istället vilken social kompetens revisorn har.  

Revisionsberättelse 

Att revisorerna skriver en oren revisionsberättelse är ganska ovanligt, ofta rättar företagen 

till de fel som finns före revisorn skriver revisionsberättelsen nämnde Segebladh. De 

vanligaste felen som resulterar i en anmärkning i revisionsberättelsen är att företagen har 

betalat in skatter och avgifter för sent. Ett antal poster i balansräkningen som är för högt 

värderade, t.ex. varulager och kundfodringar är också en vanlig orsak för anmärkning menar 

Segebladh. Förbjudna lån till närstående är ett vanligt fel som förekommer nästan enbart i 

mindre företag. 

I större bolag görs årsredovisningen klart och därefter lämnas den över till revisorn, då är det 

oftast försent att ändra felaktiga poster. Då kan det resultera i en anmärkning, men de har 

dock mer kunnig personal inom redovisning vilket gör att felen inte blir lika många som i 

mindre företag.  

Revisorerna har en anmälningsplikt till Ekobrottsmyndigheten om det förekommer rena 

brottsliga handlingar i förvaltningen eller i redovisningen hos ett företag. Detta är inte 

speciellt vanligt menar Segebladh som själv bara råkat ut för det tre gånger under sin karriär.  
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Avskaffandet av revisionsplikten, hur påverkar det revisorns roll. 

Lars Kjellström menar att avskaffandet av revisionsplikten inte kommer att påverka KPMG 

speciellt mycket. Kjellström tror att stora koncerner kommer att avskaffa revisorn på deras 

dotterbolag då de har en revisor i moderbolaget. I små företag är inte revisionen problemet, 

utan de vill främst ha hjälp med redovisning, bokslut, samt rådgivning. Vilket gör att de 

kommer efterfråga en revisor oavsett plikt, men med lite andra arbetsuppgifter.  

Christer Segebladh har tittat på Danmark och Finland där revisionsplikten redan har 

avskaffats, då majoriteten av de mindre företagen valde att behålla revisorn. Segebladh 

påstod att det kommer att ske en liknande utveckling här i Sverige där de flesta företagen 

behåller revisorn. Jävsreglerna kommer också att luckras upp med denna ändring, vilket gör 

att relationen mellan företagen och revisorn kommer att förbättras menar Segebladh. Han 

nämnde även att det är främst de oseriösa företagen, samt företag med en dålig relation till 

revisorn som kommer att avskaffa revisorn.  

Förväntningar 

Företagens förväntningar på revisorn mellan större och mindre företag skiljer sig inte så 

mycket ansåg Kjellström, han menade att det är mer en gradvis skillnad. Den största 

skillnaden ligger i hur stor ambition företaget har att utvecklas. Detta speglar intresset för 

redovisning och revisionsfrågor i företagen. Revisionsverksamheten har även förändrats 

genom åren till att bli mer ett företag som bedriver en professionell affärsverksamhet, förr 

var revisorn bara en person.  

Christer Segebladh menade att större företag bara vill att revisorn ska granska och sätta en 

stämpel på årsredovisningen. Medan mindre företag efterfrågar mycket rådgivning och svar 

på deras frågor, vilket ställer krav på att revisorn har en bred kompetens. Större företag har 

oftast experter, till exempel skattekonsulter inom varje område som kan lösa de problem 

och frågor som uppstår internt. Revisorn kopplas då bara in när granskningen av företagets 

redovisning och förvaltning ska ske. 

4.2 Intervjuer med företagen 

4.2.1 Pluto matsal och bar AB 

Bedriver restaurang- och nattklubbs verksamhet med inriktning på åldern 18 – 27 år i 

Västerås. Pluto har två olika lokaler, en i city och en restaurang på ön Elba. Pluto har cirka 20 

anställda och är ett väletablerat företag inom nattklubbarna i Västerås. Företaget är ägarlett 

med delägarna Patrik Redebrant (Vd), Jonas Redebrant och Mikael Söderberg. Samtliga 

delägare är också representerade i styrelsen. (personlig intervju, Patrik Redebrant) 

 

Enligt Redebrant sköter inte Pluto sin egen bokföring av den löpande verksamheten. Det 

görs istället av ett redovisningsföretag. Han berättade att anledningen till det beror på att 

ingen av ägarna har några större kunskaper inom redovisning. Dessutom nämnde han att 
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redovisningsföretaget gör arbetet både bättre och snabbare vilket innebär att de kan lägga 

all tid på att driva företaget. Pluto har haft Öhrlings som revisionsbyrå under 6 – 7 år, men 

har däremot bytt revisor inom Öhrlings några gånger. 

På frågan om revisionen uppfyller något syfte för deras företag ansåg Redebrant att för 

deras del uppfyller den egentligen inget syfte . Han berättade att eftersom de inte sköter 

redovisningen själva utan lägger ut den på ett professionellt redovisningsföretag ansåg han 

att det räcker som kontroll. Eftersom han nämnde att han litar på att de kan sin sak och gör 

det på ett korrekt och lagligt sätt. Därför anser han att revisorns kontrollfunktion egentligen 

är ganska onödig. Redebrant tycker att kostnaden för revision är för hög eftersom de som 

tidigare nämnt inte sköter redovisningen själva. Men han sa dessutom att han inte har 

kännedom om hur mycket tid och arbete revisorn lägger ner vid revisionen och därför känns 

revisionen mest som en onödig kostnad. 

Redebrant berättade att relationen med revisorn är näst intill obefintligt. De träffas oftast 

bara vid räkenskapsårets början och vid slutet när det är tid för årsbokslutet. Han nämnde 

att Pluto inte har någon närmare relation med revisorn, vilket beror på att de inte sköter sin 

redovisning själva och därför inte ser någon större funktion med revisorn.  

Redebrant ansåg att revisorns roll är att granska företagens redovisning åt staten och andra 

myndigheter. Men hade egentligen ingen annan uppfattning. När Redebrant fick frågan om 

han hade några kunskaper vad det gäller regler och lagar för revisionen ansåg han sig inte ha 

några ingående kunskaper, förutom att ett bokslut skall upprättas. Han berättade också att 

han inte har någon särskild insikt i hur revisorn går till väga när revisionen ska genomföras. 

Utan nämnde att vissa kompletterande uppgifter ska lämnas in vad det gäller varulager, 

kassaredovisning och så vidare som görs av Pluto själva. I intervjun framgick att bolaget inte 

fått några anmärkningar när det gäller den slutliga revisionen. Vilket han inte förväntar sig 

heller eftersom han litar på att redovisningsföretaget gör rätt i redovisningen. 

Under intervjun diskuterades om Redebrant kunde se deras revisor som en tillgång när det 

gäller rådgivning till deras bolag. Han hävdade då att de inte använder revisorn för 

rådgivning eller som en tillgång. Däremot berättade han att det som rör ekonomiska frågor 

hamnar hos redovisningsföretaget som i sin tur ibland skickar frågan vidare till deras revisor. 

De frågor som gick vidare kunde vara eventuella skatteplaneringsfrågor. Men någon 

personlig kontakt förekommer i princip aldrig.   

På frågan om de skulle välja att behålla revisorn ifall revisionen skulle bli frivillig för just 

deras företag svarade Redebrant att de inte skulle behålla revisorn med motiveringen att de 

anser att redovisningsföretaget gör sitt jobb på ett korrekt sätt och därför är inte revisionen 

nödvändig enligt honom. Han nämnde även att revisionskostnaden är förhållandevis stor och 

att pengarna skulle kunna användas till andra ändamål. 
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4.2.2 Rederi mälarstaden AB 

Bedriver båttrafik på mälaren i Västerås. Rederiet har flera olika passagerarbåtar som 

trafikerar olika resmål runt om mälaren. Rederiet togs över av familjen Ericsson 2007 och är 

ett ägarlett företag. I Förtaget jobbar tre stycken heltid men har under sommaren ett 15 tal 

säsongsanställda. (personlig intervju, Hans Ericsson)  

 

Eriksson berättade att Rederi mälarstaden till en början anlitade en redovisningskonsult som 

skötte all redovisning. Men efter ett tag så tyckte de att de hade fått lite stabilitet och då 

valde de att ta över och sköta lite av den dagliga bokföringen själva. De tar över den löpande 

redovisningen alltmer och tycker att det är utmanande. Eriksson nämnde att de har bytt 

revisor en gång och att det inte berodde på någon konflikt eller liknande utan mer en 

kostnadsfråga. Idag har de istället Ernst & Young som revisionsbyrå. 

På frågan till Rederi mälarstaden om de tycker att revisionen uppfyller något syfte för 

företaget svarade Eriksson att den gör det. Han ansåg att de mer eller mindre är 

Skatteverkets förlängda arm och att det kanske är det som är huvudsyftet. Eriksson drog ett 

exempel med ett större företag där han jobbade förut och menar att där var revisorerna lika 

mycket revisorer för bara ägarna. Eriksson berättade att på Rederi mälarstaden är det 

samma ägare och styrelse ”vilket gör att syftet med revisionen blir att hålla Skatteverket 

borta”. Han nämnde även att de är till för att fullfölja de regler som finns samt att ha en 

utomstående som ger någon form av stöd vid eventuella problem. Han nämnde även att de 

inte vet hur de skulle bära sig åt utan en revisor. Eriksson tyckte även att kostnaden för 

själva revisionen inte är speciellt dyr, däremot var redovisningskonsulten en stor 

kostnadsbörda för företaget. 

Eriksson menade att en bra relation med revisorn bygger på en öppen relation och att det 

inte finns några hemligheter på sidan om. Han berättade att ibland gör företaget fel och då 

är det bäst att bara erkänna det. Eriksson hävdade att det är viktigt att respektera revisorns 

roll eftersom han har en Auktorisationstitel och därmed har något att förlora. Därför är det 

viktigt att sköta sina åtaganden. Han ansåg att det är viktigt att fråga revisorn innan 

företaget gör något. På frågan om de har mycket kontakt med sin revisor nämner Eriksson 

att de har en daglig kontakt med redovisningskonsulten och det därifrån förs vidare till 

revisorn. Däremot ansåg han att de inte ska belasta revisorn med vilka småfrågor som helst. 

Eriksson berättar att revisorns roll eller arbetsuppgift är att vara ägarnas regelblock för att se 

till att bolaget sköter sina affärer och att styrelsen och ledningen gör som de blir tillsagda. 

Men även att revisorn genom sin auktorisation har krav på sig att se till så att redovisningen 

till myndigheterna fungerar, vad gäller inbetalningar av skatter och så vidare. 

Eriksson nämnde att han tyckte sig ha en liten koll på de lagar och regler som gäller för 

revision samt att det var svårt att hålla sig uppdaterad. Han tyckte ändå att revisorn var 

förhållandevis duktig på att informera om detta men sen är det en annan fråga hur mycket 

de förmår att ta till sig. 
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Erikssons uppfattning om hur revisorn går tillväga vid revisionen var att han uppfattade det 

som att assistenten och revisorn går igenom allt material och resonerar. Det görs för att 

tidigt få en tydlig bild av företaget så att synpunkter kan ges. Han berättade att de vanligaste 

synpunkterna är relaterade till regelverket och berör inte själva verksamheten. 

Eriksson påstod att han inte har någon direkt uppfattning om det finns några brister i 

revisionen. Istället menade han att revisionen kanske är mer anpassad till större företag och 

att ”det borde finnas bättre saker för mindre företag att lägga sin tid på än att grotta ner sig 

i redovisningen”. Tiden kan istället spenderas på att utveckla verksamheten. 

Eriksson berättade att eftersom de nu sköter redovisningen själva har kontakten med 

revisorn ökat och därmed ser han revisorn som en bra tillgång för företaget. Han ansåg 

därmed att revisorn gör mer nytta för företaget. 

Om revisionen skulle bli frivillig så menade Eriksson att de ändå skulle välja att behålla 

revisorn, den relation som de har till revisorn har de så stor nytta av. Han sa att det klagas en 

del på de administrativa rutinerna men menar ändå att det blir ordning på papprena på så 

sätt. Han nämnde att de inte skulle kunna sköta det själva utan att de skulle behöva hjälp. 

Eriksson tyckte även att det skulle vara bra att behålla revisionen i syfte att visa att företaget 

är seriöst. 

4.2.3 Mpa måleriproduktion AB 

Mpa måleriproduktion AB är en målerikoncern med 11 olika dotterbolag som bedriver olika 

måleriverksamheter samt fastighetsförvaltning. Koncernen har sin huvudverksamhet i 

Västerås med flera olika verkstäder men också en anläggning i Malmö. Företaget grundades 

1986 och har idag tre stycken aktieägare. Mpa måleriproduktion AB ägs till största delen av 

bröderna Stefan (VD) och Anders Jansson, resterande del ägs av Richard Larsson. Samtliga 

företräder också styrelsen. (personlig intervju, Richard Larsson)    

Intervjun genomfördes med delägaren Richard Larsson på Måleriproduktion som dessutom 

arbetar med en del administration i företaget.  

Måleriproduktion sköter redovisningen själva vilket gör att företaget behåller mycket av 

kontrollen jämfört med att anlita en extern redovisningsfirma som skulle sköta det menade 

Larsson. Han tyckte också det är smidigt med att ha den verksamheten på kontoret vilket gör 

det lätt att diskutera uppkomna redovisningsfrågor.  

På frågan om revisionen uppfyller något syfte för Måleriproduktion tyckte Larsson att den 

fyller en stor funktion för aktieägarnas intresse. Revisorn är också viktig i företagets 

verksamhet nämnde Larsson, han berättade att deras revisor är med i de flesta affärer som 

görs i företaget samt kontrollerar och ger rekommendationer. Han är en stor tillgång vid 

rådgivning enligt Larsson. Revisorn besitter kvalificerade kunskaper vilket gör att de kopplar 

in revisorn i ett tidigt skede vid till exempel fastighetsaffärer. Revisorn är också delaktig i 

redovisningen och kommer med synpunkter. Han sitter inte bara efteråt och granskar 
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redovisningen och de olika affärerna, utan han är med redan i förstadiet berättade Larsson. 

På frågan om Larsson tycker kostnaderna för revisorn är rimliga svarade Larsson att han är 

förvånad att det är så billigt med tanke på vilken tillgång revisorn är för företaget.  

Larssons uppfattningar om revisorns arbetsuppgifter vid en revision är lite sämre, han 

nämnde att de förmodligen granskar det mesta och ser att allting är rätt. Larsson ansåg att 

revisionens omfattning är bra vilket gör att revisorn har en stor förståelse för företaget samt 

att det är en garanti för att allt fungerar som det ska i företaget.  

På frågan om han ansåg att revisorn är petig vid fel i redovisningen svarade Larsson att han 

nog är petig, men tyckte samtidigt att det bara är positivt och nämnde att det är revisorns 

funktion. När det gäller relationen mellan företaget och revisorn så svarade Larsson att 

relationen är god och de kommer bra överens, vilket är en förutsättning för att det ska 

fungera enligt Larsson. På frågan om de skulle behålla revisorn om det skulle vara frivilligt 

svarade Larsson att han definitivt skulle behålla revisorn för att tillgodose sitt behov som 

aktieägare. Han nämnde också att en bra revisor ska ha ett stort engagemang i företaget 

samt för dess utveckling. 
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5. Analys  
I denna del av uppsatsen kommer analysen att presenteras, där jämförs den insamlade 

empirin med teorin. 

5.1 Revisorns roll i mindre respektive större företag 

 

Båda revisorerna arbetade med alltifrån enmansföretag till företag som omsätter flera 

hundra miljoner kronor. Därför gavs en väldigt lika beskrivning om vad som skiljer revisorns 

roll åt i mindre respektive större företag. Det som framförallt gör skillnad på revisorns roll är 

om företagen är ägarledda eller icke ägarledda. I större bolag fungerar revisorn mer som 

bara en oberoende granskare där delaktigheten i företaget inte blir särskilt stor på grund av 

att revisorn mera ses som enbart en granskare. Det hör också ihop med att i mindre företag 

är kompetensen inte alls lika stor vilket leder till att revisorns roll blir mera som ett bollplank 

som Segebladh nämnde.  

I större företag blir det istället en prisfråga om vilken revisionsbyrå som kan göra revisionen 

till lägsta möjliga pris. Detta beror på att kompetensen oftast är mycket högre och att 

revisorn inte behövs till någon rådgivning eller kan tillföra något extra. Vid rådgivning till 

större företag anförde Kjellström att det mera handlar om mer komplexa frågor, där ofta 

expertis på just detta område behövs för att kunna ge ett korrekt svar. Precis som Larsson 

förklarade i intervjun att de efterfrågar hjälp av revisorn vid stora ekonomiska beslut och 

inte vid mindre redovisningsfrågor eftersom kompetensen redan finns i företaget. Däremot 

hävdade Segebladh att i mindre företag måste revisorn ha övergripande kunskaper eftersom 

frågorna oftast är väldigt breda men inte så komplexa. Detta kan hänföras till intervjun med 

Rederi Mälarstaden som efterfrågar mer hjälp om den dagliga och grundläggande 

redovisningen. 

Samtliga intervjuade företag har uppfattningen att revisorns roll handlar om att granska 

redovisningen och se till att allting är rätt. Företagen som skötte sin egen redovisning 

hävdade att revisorn ständigt är med i början av större affärer för att bidra med både sin 

kunskap och rådgivning. Det blir härmed tydligt att revisorn inte enbart används som en 

oberoende granskare utan blir en stor tillgång för företaget och dess utveckling.  

Kjellström tyckte inte att företagens förväntningar skiljer sig så mycket åt beroende på om 

det är ett större eller mindre företag. Det överensstämmer med företagens förväntningar på 

revisorn hos samtliga företag, som påstod att revisorns huvudsakliga uppgift är att 

genomföra en oberoende granskning. Vilket också framgår i teoridelen som beskriver 

revisorns huvudsakliga syfte och arbetsuppgifter. 

Båda revisorerna trodde inte att revisorns roll och betydelse för företaget kommer att 

förändras speciellt mycket i och med att revisionsplikten avskaffas för mindre företag. Det 

som möjligtvis skulle kunna ske är att en del företag väljer att inte ha kvar revisorn i det 

syftet att granska men däremot blir revisorns roll att agera som rådgivare eller konsult i de 
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mindre företagen. Detta kan hänföras till intervjun med Rederi mälarstaden som skulle välja 

att behålla revisorn även vid ett avskaffande av revisionsplikten för att de ser revisorn som 

en stor tillgång i företaget. I och med ett avskaffande av revisionsplikten kan följdeffekterna 

bli att relationen förbättras mellan företagen och revisorn eftersom att jävsreglerna luckras 

upp enligt Segebladh. Däremot trodde Kjellström att de mindre företag som ingår i en 

koncern inte kommer att göra en revision av dessa dotterbolag, beroende på att hela 

koncernen ändå måste granskas. Eftersom det ändå i slutändan är aktieägarna i form av 

bolagsstämman som utser revisorn kan det ändå bli att de väljer att ha kvar revisorn. Detta 

kan kopplas ihop med agentteorin, eftersom principalen vill ta tillvara på sina intressen i 

företaget. 

Enligt intervjuerna med både revisorerna och företagen framkom det att fel som resulterar i 

en oren revisionsberättelse skiljer sig mellan mindre och större företag.  Revisorerna 

nämnde att de inte skriver en oren revisionsberättelse speciellt ofta. Ibland förekommer en 

del fel men dessa rättas i regel till innan det slutgiltiga bokslutet skickas in. Detta gäller 

speciellt i mindre företag som oftast har en mer daglig kontakt med sin revisor. Därför kan 

felen rättas till av revisorn, men i större företag görs oftast en årsredovisning som sedan 

skickas till revisorn och då kan det vara försent att rätta till felen. Eftersom större företag har 

egna ekonomiavdelningar med kvalificerad personal förekommer det inte lika många småfel 

som det kan göra i mindre företag.  Enligt intervjun med Segebladh är det vanligare att det i 

mindre företag förekommer en del felaktiga lån som exempelvis lån till närstående inom 

ägarkretsen, detta är något som sällan förekommer i större företag.  

Segebladh påstod att revision i mindre bolag är mycket mer omfattande i förhållande till 

storleken på företagen. Vilket även kunde bekräftas i intervjun med Ericsson på Rederi 

mälarstaden. Till skillnad från det mindre företaget så ansåg Larsson i det större företaget att 

omfattningen av revisionen var rimlig. Enligt Segebladh var revisionen för omfattande för de 

företag som använde sig av en utomstående redovisningsfirma som är professionella inom 

redovisningsområdet. Detta kan jämföras med intervjun med Redebrant på Pluto som 

menade att de inte har tillräckliga kunskaper inom ekonomi och därför har valt att anlita en 

redovisningsfirma som har kunskap och kan göra det på ett effektivt sätt. Han menade att 

det därför blir som att de kontrolleras två gånger. Därför ansåg Pluto att revisorn var onödig 

och inte direkt fyllde någon funktion för just deras företag. 

 

5.2 Revisorns relation och oberoende 

 

Både revisorerna och företagen tycker att det är väldigt viktigt med en bra relation. Nästan 

samtliga parter nämnde att en grundläggande förutsättning för en god relation är att 

personkemin sinsemellan är bra. Enligt revisorerna så är det viktigt att relationen är 

långsiktig och att båda strävar efter samma mål. Eriksson och Kjellström nämnde att det är 

viktigt med en öppen och ärlig relation, att det inte finns några hemligheter på sidan om. 
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Eriksson sa att det ibland händer att de gör fel och att det då är viktigt att erkänna det för 

revisorn. Precis som Kjellström sa kan relationen eller förtroendet som skapats sinsemellan 

lätt raseras om saker undanhålls för varandra och det är speciellt viktigt att revisorn inte gör 

några fel. 

Analysmodellen är ett EU direktiv men också lagstadgat i Sverige vilket gör att båda 

revisionsföretagen använder analysmodellen som en utgångspunkt innan ett uppdrag 

påbörjas. Detta görs för att analysera om det kan finnas omständigheter som gör att 

uppdraget inte får genomföras. Analysmodellen är inte anpassad beroende på företagets 

storlek och Segebladh tycker att den kan vara för omfattande för små företag.  

Enligt revisorerna förekommer det inte att de ger för mycket råd för att sedan inte kunna 

genomföra en oberoende granskning. I regel har kunderna en del frågor, funderingar och vill 

få rådgivning vilket revisorerna kan hjälpa till med. Däremot poängterades att det är viktigt 

att det är kunden som fattar besluten och sedan genomför dem. Enligt teorin är syftet med 

revisionen att objektivt granska informationen. Dessutom bör en trovärdighets bedömning 

göras av redovisningen för att kunna tillgodose olika intressenters behov. Det gör att 

intressenterna vill att revisorn är helt oberoende. Enligt teorin går det dock inte att få 

revisorn oberoende eftersom det betyder att revisorn skulle vara helt självständig och inte 

ha någon relation med företaget utan som det står i Revisorslagen handlar det om att 

revisorn ska vara opartisk, självständig och objektiv vid sina bedömningar.  

Enligt Ericsson på Rederi Mälarstaden förstår han att revisorns inte kan utföra vissa uppgifter 

eftersom revisorn har en yrkestitel att ta hänsyn till. Graden av oberoende och hur bra 

relationen är styrs av hur stor kompetens företaget själva har och hur mycket hjälp de 

behöver. I Plutos fall är graden av oberoende väldigt hög eftersom de inte har någon direkt 

kontakt med revisorn och inte ser han som en tillgång utan bara en nödvändig granskare. 

Men eftersom Rederi mälarstaden och Måleriproduktion sköter sin egen redovisning så 

innebär det mer kontakt med sina respektive revisorer. Därför förstärks revisorns roll i dessa 

företag och anses mer som en betydelsefull extern tillgång för företaget. Dessutom anser de 

att det är viktigt att revisorn är insatt och engagerad i företaget, det kan dock leda till att 

oberoendet kan minska om revisorn blir för insatt. 

Måleriproduktion och Rederi mälarstaden använder revisorn till andra uppdrag än enbart 

revision. Dessa uppdrag kan vara företagsförvärv, nyinvesteringar och andra ekonomiska 

beslut som har en stor inverkan för företagets utveckling. Detta gör att revisorns roll i 

företaget blir mer som en rådgivare och en del av företaget. Det här kan anknytas med det 

Kjellström sa om skillnaderna mellan mindre och större företag där han påstod att skillnaden 

inte ligger i storleken på företaget utan vilken ambition företaget har att utvecklas. Intresset 

för redovisnings och revisionsfrågor beror på vilken ambitionsnivå företaget har. Det ska 

dock poängteras enligt teorin att det är viktigt att revisorns roll som rådgivare är styrt av 

lagar, regler, god revisionssed, god redovisningssed och etikregler. Detta för att kunna 

upprätthålla revisorns oberoende gentemot principalen som beskrivs i agentteorin. 
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6. Slutsats 
I det avslutande kapitlet nedan presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen. 

Efter att ha studerat den teoretiska referensramen och genomfört vår empiriska studie samt 

analyserat det, kan därmed problemformuleringen och syftet i uppsatsen besvaras. 

En revisor i ett ägarlett aktiebolag används både som granskare och rådgivare. Graden av hur 

mycket företaget använder sin revisor grundar sig på vilken redovisningskompetens det finns 

inom företaget samt om de sköter sin egen redovisning. Företagets ambitionsnivå att 

utvecklas har också betydelse i vilken utsträckning företaget använder revisorn. Dessa olika 

faktorer blir avgörande för vilken roll revisorn får i företaget. Oavsett om företaget är mindre 

eller större ansågs revisorn som en tillgång för företaget. Både rådgivning och 

revisionsgranskningen anses nödvändiga enligt undersökningen. Undantaget i vår 

undersökning är företaget som använder extern redovisningshjälp och därmed anser att 

revisorn är överflödig. Anledningen till varför företaget anser det motiveras genom att de 

redan känner sig granskade och kontrollerade genom den professionella redovisningsfirma 

som anlitats. Det resulterar i att revisorns roll blir överflödig och anses enbart som en onödig 

kostnad i verksamheten. 

Synsättet på revisorns roll i ett aktiebolag skiljer sig inte speciellt mycket mellan revisorerna 

och företagen. Båda parter anser att revisorns huvuduppgift är att granska företagets 

redovisning och förvaltning. Granskningen är en kvalitetsstämpel gentemot både aktieägare 

och andra utomstående intressenter.  Båda anser också att rådgivning är en viktig del av 

revisorns arbete. Enligt revisorerna skiljer sig synsättet på revisorns roll i mindre och större 

företag på det sättet att i de stora icke ägarledda företagen ses revisorn normalt sett som 

enbart en granskare. Detta beror på att det finns kompetent personal inom företaget som 

sköter redovisning och rådgivningsfrågor vilket ofta saknas i mindre företag där det 

efterfrågas mer hjälp och rådgivning från revisorn. Synsättet på revisorn skiljer sig dock inte 

mellan större och mindre företag som är ägarledda i vår undersökning. Både revisorerna och 

företagen anser att relationen är en grundläggande del i samarbetet. 

Synsättet på revisionens omfattning skiljer sig mellan större och mindre företag. Det större 

företaget tycker att revisionens omfattning är rimlig medans de mindre företaget tycker att 

revisionen för mindre företag är för omfattande. Det är något som även bekräftas av 

revisorerna. 

Både företagen och revisorerna är överens om att revisionen även ska tillgodose 

intressenterna för att på så sätt undvika problematiken som beskrivs i agentteorin. 

Problematiken som finns är intressekonflikten mellan företagsledningen och intressenterna, 

vilket förstärker agentteorin med att det finns ett stort behov av en oberoende granskare i 

företaget. 



   

28 

 

6.1 Egna tankar och förslag till vidare forskning  
 

Något som gett författarna till uppsatsen en tankeställare är om revisorns roll och funktion 

är nödvändig i de företag som använder en extern redovisningsfirma. Med tanke på att deras 

redovisning redan blir granskad av en professionell firma kan revisionen framställas som 

överflödig. Skulle då enbart en kontroll av redovisningsfirman räcka för att tillgodose externa 

intressenters behov för en korrekt ekonomisk bild av företaget. Därför skulle vidare 

forskning kunna göras inom detta område för att undersöka hur olika externa intressenter 

skulle ställa sig till att enbart en redovisningsfirma skulle granska ett företags finansiella 

rapporter. Undersökningen skulle kunna utföras genom en omfattande kvantitativ metod 

där en enkätundersökning ligger till grund för resultatet från externa intressenter.  

I uppsatsens resultat väcks även en annan intressant aspekt som skulle kunna ligga till grund 

för en ny undersökning. Det är resultatet från det företag som använder en extern 

redovisningsfirma för att sköta företagets redovisning. Med tanke på den negativa 

inställning till revisorns roll och funktion som företaget hade. Något som inte var möjligt att 

genomföra med tanke på uppsatsens tidsaspekt men som skulle vara intressant är att 

undersöka om synsättet delas av andra företag som inte sköter sin egen redovisning.   

Ett annat förslag till vidare forskning skulle kunna vara att jämföra om det finns skillnader på 

synsättet på revisorns roll mellan företag med olika branschtillhörigheter. Istället för att 

jämföra företag beroende på storleken som genomförts i denna uppsats.  
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Bilaga 1- Figur 3.2 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till företag 
 

 Kan du berätta lite om företaget? 

 Vad har ni för roll i företaget?  

 Sköter ni er redovisning själva? 

 Hur länge har ni haft er revisor? Hur ofta byter ni och varför? 

 Uppfyller revision något syfte för ert företag? 

 Vad anser ni om revisionskostnaderna? 

 Vad har ni för uppfattning om revisorns arbetsuppgift? Vad förväntar ni er av 

revisorn? 

 Hur använder ni er revisor?  

 Hur ser er relation ut?  

 Anser ni revisorn som tillmötesgående vad gäller redovisningen?  

 Har ni bra kunskaper på lagar och regler vad gäller revisionen? Informerar revisorn 

om detta? 

 Har ni någon koll på hur revisorn gör revisionen av ert företag. 

 Har ni något intresse av att förstå revisorns uppdrag? 

 Anser ni att det finns några brister i revisionen? Finns det något mer ni vill att den ska 

ta upp? 

 Vad är en bra revisor enligt er mening? 

 Om revisionen skulle bli frivillig, skulle ni ändå välja att behålla revisorn?  
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Bilaga 3- Intervjufrågor till revisorer 
 

 Hur länge har du arbetat som revisor? 

 Utbildning? 

 Hur skulle du beskriv din roll/funktion som revisor i ett mindre företag? 

 Är det någon skillnad i ett större företag? 

 Ser du skillnader i redovisningen mellan mindre och större företag?  

 Är kunderna införstådda med vad revision innebär? Är det skillnader i mindre och 

större företag? 

 Vad anser du om revisorns oberoende arbete samtidigt som rådgivning till kunder 

kan efterfrågas? 

 Hur tillämpar ni Analysmodellen? Anser ni om den? 

 Hur tror du företagen uppfattar revisorns roll i deras företag som en tillgång eller 

bara en objektiv granskare som de måste betala för? 

 Vad anser du om att revisorn i ett företag agerar som rådgivare till företaget?   

 Hur ser relationerna med dina klienter ut? Hur tycker du att en bra relation ska vara 

för att uppnå både oberoende men samtidigt kundens förväntningar. 

 Påverkas företagens syn av revisorn beroende på vilken relation du har till de? 

 Hur ofta förekommer jäv situationer i ditt arbete? Hur ser ni på det? 

 Har revisorns roll/arbete förändrats under åren? 

 Har dessa förändringar medfört några negativ effekter för revisorns oberoende eller 

positiva? 

 Anlitar mindre företag oftare redovisningshjälp och kan det ha någon påverkan på 

vad de sedan förväntar sig av en revisor eller vilka förväntningar de har? 

 Tror du att revisorns roll kommer att förändras i framtiden för mindre 

företag/större? 

 Vad tror du att revisionspliktens avskaffande kommer att få för konsekvenser? 

 

 


