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Förord 

Vi vill tacka de företagare som har ställt upp på de intervjuer vi genomfört och som bidragit 

med sina åsikter beträffande revision och därmed gjort vår undersökning möjlig. Vi vill även 

tacka vår handledare Thomas Carrington som bidragit med bra handledning samt slutligen våra 

opponenter som gett oss konstruktiv kritik i uppsatsarbetet.  

Uppsala, 17 januari 2013 

Christian Hagnell och Daniel Carlsson  
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Sammandrag 

Sverige var det näst sista landet i den Europeiska Unionen med att avskaffa lagstadgad 

revisionsplikt för mindre aktiebolag. Denna lagförändring trädde i kraft den 1 november 2010 

som en reaktion på förslaget presenterat i Statens Offentliga Utredningar 2008:32. 

Förändringen innebar att små aktiebolag som inte överskrider mer än ett av tre gränsvärden 

ställs inför ett val som tidigare inte varit möjligt, vilket är om de ska anlita en revisor som 

granskar de årliga räkenskaperna eller ej. Syftet med denna studie är att utreda vad 

småföretagarna anser att en revision bidrar med för värde till ett företag. Hur resonerar 

småföretagare när de gör detta val samt vilka skäl har haft en avgörande roll i deras beslut? Och 

hur upplever de att deras val har påverkat bemötandet från omgivningen? 

Ett försök till att få en mer träffsäker aspekt av problemet var att endast undersöka företag som 

var aktiva innan lagförändringen, då de borde har mer insikt om vad revisionen tillför ett 

mindre företag eftersom de har en referenspunkt sedan tidigare att utgå ifrån. Tre företagare 

som har valt att behålla sin revisor, samt sex företagare som har valt bort revisorn intervjuades. 

Respondenternas svar analyserades med hjälp av agentteorin, intressentmodellen samt tidigare 

forskning. Intressentmodellen användes för att definiera intressenterna till företaget samt hur 

de påverkas av en revision. Därefter analyserades svaren från respondenterna med hjälp av 

agentteorin som menar att revisorns roll som försäkrare till intressenterna anses vara den 

viktigaste. Resultatet som framkommit i denna undersökning har dock visat på något annat.   

 

 

 

 

Nyckelord: revisionsplikt, avskaffad revisionsplikt, agentteori, intressentmodell, attityd, 

attitydförändring, värde av revision, små aktiebolag, agency theory, stakeholder theory, 

företagare.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Syftet med en revisor är att denne ska fungera som en oberoende länk mellan kunden 

(företaget) och dess intressenter. Revisionen som skrivs under av revisorn ska uppfattas som en 

kvalitetsstämpel för tredjepart. I revisorns uppgift ingår det att se till att kunden följer de 

redovisningsprinciper som finns samt att ge råd för att förbättra kundens rutiner för att se till 

att företagets resultat och ekonomiska ställning redovisas på ett korrekt sätt. På så sätt ska det 

skapas en större trygghet för bolagets intressenter. I och med att kravet på revisor försvann 

2010 förändrades även revisorns roll till att bli mer konsultinriktad (Regeringskansliet, 2010; 

FAR, 2012). 

I Europa omfattades samtliga företag i EU- medlemsstaterna av revisionsplikt fram till 1978, 

men kraven på revisionsplikt förändrades då det europeiska rådet kom ut med ett fjärde 

direktiv till medlemsstaterna 1978. Direktivet innehåller villkor som kan bevilja undantag för 

revisionsplikt i företag som inte överskrider mer än ett av tre uppsatta gränsvärden, vilka är:  

● Nettoomsättning: 2 000 000 europeiska beräkningsenheter (EUR), 

● Balansomslutning: 1 000 000 europeiska beräkningsenheter (EUR), 

● Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50 

 (78/660/EEG, 1978).  

Revision av företags årsredovisning, bokföring samt företagsledningens förvaltning blev i slutet 

av 1980-talet ett krav för alla aktiebolag i Sverige, oavsett storlek och vilken sorts aktivitet som 

bedrevs. Efter Sveriges inträde i EU 1995 blev det mer intressant att se hur revisionsplikten 

anordnades i de andra medlemsländerna. Per Thorell och Claes Norberg genomförde 2005 en 

utredning där de inte kunde styrka att mervärdet som skapades av att ha en revisor i små 

aktiebolag övervägde kostnaderna.  

Med grund i bland annat Thorell och Norbergs utredning samt det Europeiska rådets fjärde 

direktiv i beaktande lade Statens Offentliga Utredningar (SOU) 2008 fram ett förslag, SOU 

2008:32. Ett förslag på förändring i den svenska lagen gällande lagstadgad revisionsplikt för 
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mindre privata aktiebolag. Där föreslogs att små aktiebolag vilka uppfyller särskilda ekonomiska 

kriterier inte ska omfattas av revisionsplikt. I utredningen diskuteras huruvida små företag 

verkligen behöver ha en revisor eller ej och vad en revisor enligt teorin kan tillföra ett mindre 

företag. I utredningen tas det även intressentgrupper upp och vad de kan ha för intresse av ett 

företags finanser. Genom att gå igenom varje intressentgrupp var och en för sig samt hur den 

gruppen kan komma att påverkas av en ny lagstiftning.  De tar även upp agentteoretiska 

argument som behandlar hur en minimering av informationsasymmetri kan arbetas fram samt 

för vilka intressenter den spelar någon roll (SOU 2008:32)1.  

Den 1 november 2010 trädde en lagförändring i kraft och revisionsplikten för små aktiebolag i 

Sverige avskaffades. Det som beslutades var att Sverige i likhet med det Europeiska rådets 

fjärde direktiv skulle ha tre gränsvärden för små aktiebolag för att dessa inte ska omfattas av 

lagstadgad revisionsplikt. Ett företag som vill verka utan revisor får inte överskrida mer än ett av 

följande tre gränsvärden: 

● Nettoomsättning: 3 000 000 (SEK), 

● Balansomslutning: 1 500 000 (SEK), 

● Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 3  

(Regeringskansliet, 2010). 

I och med att Sverige var den näst sista nationen i Europa att avskaffa revisionsplikten för 

mindre aktiebolag hade statens offentliga utredningar många länder med olika gränsvärden att 

se till. Sveriges gränsvärden är relativt låga i jämförelse med vad det Europeiska rådets fjärde 

direktiv maximalt tillåter i medlemsländerna. Dock är det ändå omkring 250 000 svenska 

företag som inte överskrider mer än ett av de tre gränsvärdena, vilket innebär att de själva får 

välja om de vill anlita en revisor eller inte (SVD, 2010; Rydberg, 2012). Det bör även noteras att 

börsnoterade aktiebolag, finansiella bolag och försäkringsbolag fortfarande omfattas av 

revisionsplikt oavsett storlek (Ernst & Young, 2012). 

                                                      
1
 Läs mer om SOU 2008:32 i bilaga 1. 
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UC2 som tillhandahåller en stor databas med företagsinformation har i början av 2012 

genomfört en analys där de presenterar vad den avskaffade revisionsplikten i Sverige har 

medfört för konsekvenser. De menar att tre av fyra nystartade bolag väljer att inte anlita en 

revisor, vilket leder till en högre kreditrisk för dessa bolag. Bland de som å andra sidan väljer att 

anlita en revisor är förhållandet det omvända, det vill säga de erhåller en lägre kreditrisk. Vidare 

presenteras det även information i analysen som indikerar på att slopandet av revisionsplikten 

har lett till en försämring i kvalitet i boksluten (Largestcompanies, 2012).  

Tidigare forskning och litteratur har förklarat behovet av revision med hjälp av teorier som 

exempelvis agentteorin. Denna teori ämnar förklara vilken effekt en revisor ska kunna tillföra 

ett företag för värde. Agentteorin är dock svår att applicera om det inte är definierat vilka som 

är intressenter och hur de påverkas av att företaget genomför en revision. Därför kommer även 

intressentmodellen att användas i denna uppsats för att tydliggöra vilka som är intressenter. 

1.2 Problemdiskussion 

Med de konsekvenser som benämns i UCs analys i beaktande vore det intressant att se mer 

konkret hur småföretagare resonerar när de väljer om de ska genomföra en revision av de 

årliga räkenskaperna eller inte. Problemet är att småföretagare ställts inför ett val som tidigare 

ej var möjligt. Hur väl tycker de att det som en revision medför motiveras av kostnaden? Hur 

upplever de att deras val av revision har påverkat företagets bemötande från omgivningen?  

Vi tror att företag3 som startat sin verksamhet innan revisionsplikten avskaffades inför 

valmöjligheten har ställt fördelarna med en revisor gentemot nackdelarna. Detta för att kunna 

avgöra vilken grad av säkerhet för redovisningen som är den lämpligaste i deras fall, eftersom 

en reviderad årsredovisning enligt agentteorin sägs ge intressenterna en större säkerhet på 

grund av en reducerad informationsasymmetri. Avvägningen skulle kunna ha gjorts med tanke 

                                                      
2 UC AB är ett svenskt affärs- och kreditupplysningsföretag. Se mer på www.uc.se. 

3 Med ordet företag i denna uppsats syftar vi till de små aktiebolag som överskrider max ett av de tre gränsvärden som sattes upp 2010 samt att 

bolaget inte är börsnoterat, finansiellt eller ett försäkringsbolag. Således exkluderar begreppet bolag som inte är kvalificerade till att kunna välja 

bort revisorn med undantag för om något annat anges i texten. 
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på vilka intressenter som finns inom och utanför företaget samt hur de skulle kunna reagera på 

en förändring om det finns en revisor eller inte i företaget.  

Det var cirka två år sedan förändringen genomfördes, vilket innebär att företagare nu tydligare 

bör kunna börja urskilja om de upplever några effekter, antingen positiva eller negativa. Dels de 

rent ekonomiska effekterna, men även om de upplever att det har skett några 

attitydförändringar hos intressenter i och med det aktiva valet av att behålla eller välja bort 

revisorn. Vi tror att företagarna som aktivt har valt att ha kvar eller valt bort revisorn efter den 

avskaffade revisionsplikten bättre kan utröna om för- och nackdelarna. Det borde vara tydligare 

för de företagare som tidigare har varit omfattade av revisionsplikt då de har en referenspunkt 

att jämföra med. Eftersom det har förflutit nära på precis två år sedan lagförändringen trädde i 

kraft tror vi att företagarna har vant sig vid den nya situationen och därmed även kan ge en mer 

rättvisande bild av hur de upplever den. Därför borde de lättare kunna utvärdera hur valet av 

att ha en revisor, eller inte, har påverkat dem.  

Två antaganden fanns initialt i denna undersökning. Det första antagandet var att företagare 

var mest intresserade av revisorns roll som granskare. Det andra antagandet var att 

intressenternas attityd till en viss del skulle ha upplevts förändrad gentemot företagen, då 

främst till de som valt bort revisorn. 

Den specifika frågeställningen som studien syftar till att besvara är:  

Vilka skäl har varit avgörande i företagarnas beslut i frågan om de ska genomföra en revision?  

Hur upplever företagarna eventuella skillnader i attityd hos ägare, kreditgivare, anställda med 

flera efter lagförändringen 2010? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att mer ingående förklara hur företagare, i Sverige, som valt att ha 

kvar respektive valt bort revisorn tänker och om deras resonemang överensstämmer med de 

teoretiska argument som återfinns i den teoretiska ansats vi har valt att tillämpa i denna 

uppsats. Likaså undersöker vi om de upplever någon förändring i attityd hos intressenterna 
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efter sitt val. Resultaten syftar till att ge bidrag till forskningen inom området genom att ge en 

bättre förståelse för revisorns betydelse för mindre företag såväl kostnadsmässigt som hur 

företagarna resonerar i valet av revision för bolagets årliga räkenskaper. Detta är intressant 

eftersom tidigare litteratur och undersökningar till stor del handlar om hur revisorer och andra 

intressenter som kreditinstitut och liknande upplever läget efter den slopade revisionsplikten. 

Det som vi tycker saknas är en beskrivning av hur företagare tänker i valet av revision och hur 

de själva uppfattar situationen samt om de anser att de upplever några förändrade attityder 

hos intressenterna. Vidare kommer resultaten även att indikera på hur väl agentteorin 

överensstämmer med vad de intervjuade företagarna anser vara det viktigaste som en revisor 

bidrar med till deras företag. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka de företag som var aktiva innan revisionsplikten 

avskaffades och därefter troligen gjort ett aktivt val om de vill göra en revision av företagets 

årsredovisning. Det strikta urvalet grundar sig i att dessa företag sedan tidigare har erfarenhet 

av revision och vad det kan ha tillfört. Detta anser vi bör innebära att de bättre kan urskilja 

konsekvenserna av den valda redovisningsmetoden. Likaså bör de kunna resonera kring hur de 

upplever att deras intressenters attityder gentemot företaget påverkats då de har en 

referenspunkt sedan tidigare.  

Vi avser i denna undersökning att enbart se till hur företagarna upplever den nya situationen 

och inte undersöka huruvida intressenterna faktiskt har förändrat attityden eller inte. 

1.5 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen inleds med en bakgrund till ämnet som sedan mynnar ut i en problemformulering 

och frågeställning. Därefter presenteras den teoretiska referensramen tillsammans med 

tidigare forskning inom området. Dessa fungerar som utgångspunkt för studien och vidare 

används teorierna för att analysera empirin. Därefter följer ett metodavsnitt där studiens 

karaktär och val av metod presenteras samt motiveras. I empiriavsnittet redovisas resultatet 

från själva undersökningen för att sedan i analysen knyta samman det som framkommit i 

empirin med teorierna. Svaren från företagarna analyseras med hjälp av agentteorin, 
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intressentmodellen samt tidigare forskning. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats, 

diskussion och kritik av studien samt förslag till vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Sammanfattning till val av teorier 

Det empiriska materialet kommer att analyseras med hjälp av de agentteoretiska argument 

som används som möjlig förklaring till varför företag ska använda en revisor. Den teori som 

primärt kommer att användas under analysen är agentteorin4, vilken förklarar vilket värde en 

revision förväntas bidra med till ett företag och varför det ur företagets perspektiv finns ett 

behov att genomföra en revision. 

Intressentmodellen kommer att användas för att identifiera vilka organisationer eller personer 

som är intressenter till ett företag för att kunna tillämpa agentteorin på ett mer träffsäkert sätt. 

Detta eftersom intressentmodellen tydliggör vilka som är intressenter till företagen samt vad de 

har för relation till företaget och varför de skulle ha intresse av en revision. Slutligen 

presenteras även tidigare forskning på området samt hur utvecklingen i andra europeiska 

länder som avskaffat revisionsplikten har sett ut. 

2.2 Agentteorin 

Limperg (1932) är upphovsman till the theory of inspired confidence som tar hänsyn till både 

efterfrågan och utbudet av revisionstjänster. Teoretiskt sett uppstår behovet av en revision på 

grund av utomstående parter till företaget. Om de ska vara villiga att investera i företaget vill de 

erhålla en motprestation, på grund av ledningens möjlighet att snedvrida informationen de får 

ta del av uppstår ett krav på en revision.  

Dassen menar att theory of inspired confidence kan ses som en tidig influens till dagens 

agentteori. De båda teorierna påminner mycket om varandra även om den senare blivit mer 

välanvänd av forskare (Dassen refererad genom Duits, 2012). 

                                                      
4 Begreppet agentteori i denna uppsats används som en sammanslagning av agentteorin, lending credibility theory samt theory of inspired 

confidence. Teorierna påminner om varandra och används därav gemensamt när de nyttjas i analysen. Det är dock viktigt att alla tre finns med i 

teoriavsnittet då det tillförs viktiga argument från samtliga teorier som förbättrar helhetsuppfattningen kring hur agentteori förklarar behovet 

av en revisor i ett företag. 
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Enligt agentteorin finns det inom företag en agent (ledningen) och olika principaler (bland 

annat de olika intressenterna som återfinns i intressentmodellen). Ett av agentens mål är att 

erhålla investeringar från principalerna som denne kan förvalta. I teorin kan ett problem uppstå 

med detta, vilket sker då den företagsinformation som agenten har kan snedvridas. Agenten 

kan undgå att ge principalerna tillgång till viss information om företaget och därmed skapa 

asymmetri av företagsinformation mellan de båda parterna. För att principalerna ska bli 

tillfredsställda krävs det att den information som de får tillgång till är rättvisande och sånär 

likadan som den agenten också har. Eftersom agenten har större kunskap om verksamheten än 

principalerna samtidigt som principalerna kan vara osäkra på hur väl agenten tjänar deras 

intresse gör att behovet av en revision uppstår. Denna ska försäkra principalerna om att 

informationen som agenten lämnat är tillförlitlig och att ingen information av större intresse 

har utelämnats (Jensen & Meckling, 1976).  

I lending credibility theory beskrivs hur en revision ökar trovärdigheten för aktieägare, 

kreditgivare och den offentliga sektorn till årsredovisningen. Teorin bygger enligt Hayes et al. 

(2005) på antagandet att den primära funktionen med revision är att skapa en större 

trovärdighet till årsredovisningen. Den förbättrade trovärdigheten innebär i sin tur att tilltron 

till företaget blir större hos banker, kunder och andra intressenter (Hayes et al., 2005). 

Agentteorin är den mest dominanta teori som finns inom den företagsekonomiska forskningen 

och enligt Daily et. al (2003) finns det två anledningar till detta. Den första, och kanske främsta, 

anledningen är att teorin är väldigt enkel att förstå då den är baserad på två parter; agenten 

och principalen. Den andra anledningen är uppfattningen om att människor handlar i eget 

intresse och generellt sett är ovilliga att ge upp sina personliga intressen för andras anses vara 

vedertagen och vida spridd. På grund av detta uppstår ett behov av en revisor för att se till att 

agenten inte snedvrider informationen alltför mycket. Agentteorin ger enligt Eisenhardt (1989) 

ett empiriskt beprövat och trovärdigt perspektiv till hur ledning (agent) och intressenter 

(principaler) agerar. 

Olika studier har genomförts som ger stöd till agentteorin. Bland annat genomförde Seow en 

undersökning i England 2001, som då hade gränsvärdet 350 000 £ i nettoomsättning för att 
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omfattas av frivillig revision. Hans urvalsgrupp hade en årlig omsättning av 90 000 £ som var 

gränsvärdet i England 1994. Han fann stöd i sin undersökning för agentteorin. Då det finns 

aktieägare och styrelseledamöter som inte är involverade i den dagliga verksamheten är 

sannolikheten större att företaget genomför en revision, eller om företagets långivare har 

specifika krav på det (Seow, 2001). 

Chow (1982) genomförde en studie i USA där han också kunde dra slutsatser till stöd för 

agentteorin; att en stor anledning för företagen att anlita en revisor var för att försöka minska 

intressekonflikten mellan ledning, aktieägare och kreditgivare. Det som spelade stor roll i om 

företagen väljer att ha revisor var företagets storlek och hur många lån företaget har eller hur 

många långivare som är involverade i företaget. De drar också slutsatsen att om en hög andel 

av aktierna ägs av företagsledningen verkar detta också minska intresset av att genomföra en 

revision (Chow, 1982). 

2.3 Intressentmodellen 

Intressentmodellen, som utformades av Edward Freeman 1984, har sin utgångspunkt i att 

företag vill ha en god relation till sin omgivning, vilken består av intressenter till företaget 

(Freeman, 2010). Företagen och intressenterna är beroende av varandra och de insatser som 

intressenterna bidrar med till företaget bör vara mindre än vad företaget presterar i motsatt 

riktning för att en investering ska vara attraktiv. Det innebär att företagens mål är att 

tillfredsställa intressenterna (Ax et al., 2009). 

Flertalet intressenter återfinns i och omkring ett företag enligt Freeman (2010) vilka borde bli 

påverkade i stor utsträckning av att revisorn väljs bort från ett företag, dessa är:   

● Leverantörer som säljer material och tjänster, vilket innebär att de har en fordran på 

företaget och måste veta om de senast på fakturans förfallodag kan betala för varor och 

tjänster som levererats. 

● Kunder som förväntar sig att företaget levererar produkten eller tjänsten de förvärvat 

under överenskomna villkor inkluderat garantivillkor och eventuella andra framtida 

förpliktelser. 
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● Banker är intresserade av företagets ekonomi om de ska vara villiga att låna ut pengar 

för att de därmed kan se om företaget har förmåga att betala avtalade räntor och 

amorteringar. De vill bli försäkrade om att ekonomin är granskad och godkänd av en 

revisor. 

● Aktieägare som vill erhålla en god avkastning på det investerade kapitalet i företaget 

och därmed även vara övertygade om att räkenskaperna är i sin ordning. 

● Anställda som har intresse i företaget då de själva är verksamma inom det, vilket 

innebär att deras arbete kan stå på spel om det uppstår problem kring redovisningen. 

● De offentliga myndigheter som kan ha intresse. Speciellt Skatteverket, som vill fastställa 

slutlig skatt och beskattningsunderlag, och Ekobrottsmyndigheten eftersom en revisor 

granskar och ser till att det inte finns några större oegentligheter i räkenskaperna. 

(Freeman, 2010; SOU 2008:32) 

 

Donaldson och Preston (1995) menar att intressentmodellen kan användas till att förklara det 

förflutna, nuvarande samt framtida tillståndet mellan företag och deras intressenter. Vidare 

anser författarna att det finns stor tillgång av bevis inom litteraturen som styrker 

intressentmodellens deskriptiva förmåga. Enligt Fassin (2008) finns det två faktorer som 

bidragit till modellens framgång inom litteraturen; att den är lätt att förstå samt den visuella 

styrkan som finns inneboende i modellen.   

2.4 Tidigare forskning 

Tre år innan SOU 2008:32 lades fram genomförde Thorell och Norberg (2005) på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv en undersökning vars syfte var att reda ut vilka för- och nackdelar en revision 

medför i ett mindre aktiebolag. Deras definition av ett litet aktiebolag var att det hade en 

nettoomsättning på högst 3 000 000 SEK. Undersökningen visade att kostnaden för revision, då 

enbart själva granskningen och inga andra tjänster för ett mindre aktiebolag inkluderade, 

uppgår till omkring 10 000 SEK. Thorell och Norberg drar slutsatsen att bevis saknas för att 

kunna påstå att fördelarna med en revision överväger kostnaderna i ett mindre aktiebolag. 

Collis undersökning från 2003 fann att det i England kunde kosta runt 1 000 £ för ett företag att 

genomföra en revision, vilket är en snarlik kostnad som den Thorell och Norberg presenterade i 
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sin undersökning. Det var dock inte helt klart hur mycket företagsledningen bland de 

undersökta företagen upplevde att de egentligen sparade på att inte genomföra en revision. 

Studien utfördes i England som vid tidpunkten utnyttjade hela EU-direktivet för företag som fick 

välja revision själva (Collis, 2003).  

Thorell och Norberg (2005) punktar även upp olika aspekter kring vilken nytta revisionsplikten 

tillför intressenter till företag. De menar att i ett litet aktiebolag är ägaren till företaget ofta 

samma person som bolagsledningen, vilket gör att värdet av en revision minskar sett ur ett 

agentteoretiskt perspektiv då ingen informationsasymmetri finns mellan dessa parter. Vidare 

presenterar Thorell och Norberg (2005) banker som intressenter och hur de påverkas av en 

reviderad årsredovisning. Författarna anser att en reviderad årsredovisning inte har samma 

betydelse i dagens samhälle som tidigare då bankerna numera förlitar sig på information från 

kreditupplysningsföretag. Thorell och Norberg (2005) är även tveksamma till vad en 

revisionsplikt bidrar med som en frivillig revision saknar. De menar till exempel att 

skattefuskare ändå finner andra sätt att kringgå systemet när revisionsplikt lyder, vilket gör den 

aspekten av revisionsplikten något uddlös. Dock bedömer de att Skattemyndigheten uppskattar 

att räkenskaperna är i god ordning. Men de är samtidigt osäkra på om kvaliteten på företagens 

årsredovisningar verkligen förbättras när de är reviderade eftersom de tycker att de inte funnit 

tillräckliga bevis för att kunna styrka detta påstående (Thorell & Norberg, 2005). 

I SOU 2008:32 diskuteras det kortfattat vad som har förändrats, och hur tankebanorna går, i 

andra europeiska länder som avskaffat revisionsplikten. I Danmark har avskaffandet lett till att 

fler stickprovskontroller görs från Skatteverket som granskar företagens årsredovisning. 

Resonemanget som förs i Nederländerna efter att landet avskaffat revisionsplikten är att 

företag som missköter sin bokföring med största sannolikhet inte kommer att överleva ändå. 

Dessutom finns det inte tillräckliga bevis som stödjer att revision motverkar skattebedrägerier. 

Det engelska Skatteverket är av uppfattningen att det är mest intressant att få uppgifter om 

vem som har utfört bokföringen och skrivit under skattedeklarationen (SOU 2008:32).  

Collis fann 2010 i en jämförande studie av Danmark och England efter avregleringen bevis för 

att det kan vara inflytande från bank och långivare som är den viktigaste faktorn för om företag 
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har revisor i Danmark medan det i England är det leverantörer och kreditgivare som tycks vara 

de viktigaste intressenterna för en revision. Lennox och Pittman (2011) undersökte företag i 

England som valt att behålla sin revisor efter avskaffandet av revisionsplikten. Deras resultat 

visade att kreditbetygen förbättrats för många av de undersökta företagen som hade kvar sin 

revisor då det sänder ut en positiv signal till kreditgivare och låneinstitut när företagarna själva 

väljer att behålla revisorn även fast det inte längre är obligatoriskt.  
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Enligt Saunders et. al (2009) är syftet med en undersökning en viktig aspekt i valet av metod. Då 

studiens syfte är att erhålla en djupare kunskap kring hur företagare resonerar i det aktiva valet 

av revisor passade det bättre med en kvalitativ studie relativt sett till en kvantitativ studie, 

vilket var anledningen till att undersökningen genomfördes kvalitativt.  

Studien som genomfördes är av en deskriptiv och jämförande karaktär vilket innebar att 

intervjuer var en lämplig metod för att samla in det empiriska materialet hos företagare. Vidare 

menar Saunders et. al (2009) att den vanligast förekommande metoden vid en deskriptiv studie 

är semistrukturerade intervjuer. Det är en bra intervjuform eftersom följdfrågor kan ställas till 

de svar som erhålls från respondenten under intervjuns gång, vilket är anledningen till att vi 

använde den typen av intervjuer i vår undersökning. 

I valet av intervjuform ansåg vi att det fanns två rimliga alternativ, vilka var personintervju samt 

telefonintervju. Vår första ambition var att genomföra personliga intervjuer med företagare i 

Uppsalaområdet, men på grund av bristande intresse hos de vi fick kontakt med utökades 

området även till Stockholmsregionen. Sedermera insåg vi att den begränsade mängden med 

tid till att genomföra studien och därmed även en begränsad tidsram till att samla in det 

empiriska materialet skulle kunna skapa problem vid personintervjuer. Detta då det 

konstaterades att det skulle krävas flera timmar av transport till och från intervjuplatserna 

eftersom företagen vi har upprättat kontakt med och intervjuat har sitt verksamhetssäte mellan 

norra Uppsala- och södra Stockholmsområdet. Därför föll valet istället på telefonintervjuer.  

Telefonintervjuer har dock vissa begränsningar. Ett exempel är att det är svårare att bygga upp 

ett förtroende till respondenten, vilket i sin tur kan leda till kortare och mer begränsade svar. 

Detta kan medföra en reducerad tillförlitlighet i svaren. Det bör dock påpekas att dessa 

begränsningar är mest relevanta då det är känsliga frågor som ställs respondenten (Saunders 

et. al, 2009).  Även om tidigare forskning indikerar på att personliga intervjuer är mer givande 

vad gäller helhetsuppfattningen kring intervjun än telefonintervjuer menar dock Bryman & Bell 
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(2007) att telefonintervjuer idag kan klassas som nästintill lika representativa.  Vi ansåg det vara 

av större vikt att ha fler intervjuade företagare i undersökningen för att på så sätt få mer 

tillförlitliga resultat och trovärdigare slutsatser i studien. En sista anledning till att valet föll på 

telefonintervjuer var att vi är av uppfattningen att personintervjuer troligtvis inte skulle ha 

medfört något större mervärde i studien då de frågor vi ställde är formulerade på ett sådant 

sätt att kroppsspråk och liknande inte skulle ha avslöjat något extra av påtaglig betydelse.  

3.2 Intervjuguide 

För att få en bra frågegrund att stå på när vi skulle genomföra de semistrukturerade 

intervjuerna var vi i behov av en intervjuguide. Intervjuguiden utformades genom att studera 

frågor som vi kunde finna i vetenskapliga artiklar med liknande syfte. Även tidigare skrivna 

uppsatser användes för att hjälpa till med att bygga en stabil frågegrund till vad vi verkligen ville 

utreda och få svar på. Intervjuguiden utformades genom att inledas med ett antal frågor 

angående respondentens personliga information, det vill säga namn, vilken position som den 

har i företaget och så vidare. Därefter fanns det ett antal väsentliga parametrar som 

undersökningen skulle täcka in, vilka arbetades fram utifrån den teoretiska bakgrund som 

fanns. Det viktigaste för studien var varför företagarna valt att behålla alternativt valt bort 

revisorn samt om de upplevt några förändrade attityder hos intressenterna. Dessa frågor 

kompletterades sedan med andra som var av stor vikt för undersökningen såsom om företagen 

ansökt om några krediter och vad företagarna ansåg rent allmänt om den avskaffade 

revisionsplikten. Teorierna som presenterats tidigare, det vill säga agentteorin och 

intressentmodellen låg i fokus vid framställningen av frågorna för att underlätta bearbetningen 

av det empiriska materialet vid analysen och jämförelsen med teorierna. Grunden för 

intervjuguiden, det vill säga utan följdfrågor eftersom dessa skiljer sig mellan intervjuerna, 

återfinns i Bilaga 2. 

3.3 Val av intervjuobjekt 

Företagarna som gick med på att intervjuas hade aktivt valt att antingen ha kvar eller valt bort 

revisorn efter lagändringen 2010. Företagens säten ligger inom Uppsala- eller 

Stockholmsområdet. Vidare överskrider företagen inte mer än ett av de tidigare tre 
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presenterade gränsvärdena5, vilket innebär att företagarna själva kan besluta om huruvida de 

vill anlita en revisor eller inte. 

Den databas vi använde oss av för att hitta företagen var www.121.nu. Det är en databas där 

samtliga svenska företag finns registrerade med lättöverskådlig information om företagsform, 

antal anställda, balansomslutning, nettoomsättning, vilket år bolaget registrerades samt om de 

har en registrerad revisor i bolagsordningen eller inte. Detta för att vi skulle kunna sortera ut 

lämpliga intervjuobjekt som vi sedan kontaktade via telefon eller mail. För att hitta företagen 

på www.121.nu sökte vi med avgränsning till företag som hade 0-3 stycken anställda, att de var 

startade innan 2010-07-30 samt att de inte var inaktiva eller avregistrerade. Vi hade initialt 

ambitionen att göra personintervjuer varför en lokal avgränsning gjordes till Uppsala- och 

Stockholmsområdet. Därefter såg vi ingen anledning till att ändra avgränsningen då målet med 

studien inte är att skapa en generell bild av vad företagare har för åsikter inom området, utan 

snarare ge indikationer om hur dessa upplever betydelsen av en revision.  

Av de bolag som kontaktades ställde nio stycken företagare upp på att bli intervjuade. Sex av 

bolagen hade valt bort revisorn och de resterande tre hade valt att behålla den. Tre av 

intervjuerna var av kortare tidsomfång då de tillfrågade respondenterna antingen inte ville eller 

hade möjlighet att tala någon längre tid med oss. De var heller inte villiga att boka in en tid för 

intervju men vi erhöll snabba svar på de frågor vi hade. Vi hann dock inte ställa så många 

följdfrågor som vi gjort i de inplanerade intervjuerna. Vi anser ändå att vi hann få med det 

väsentligaste i svaren och har därför valt att använda oss av dem i analysen. De resterande sex 

intervjuerna genomfördes mer utförligt på inbokat datum och tid. Vi ansåg att nio stycken 

respondenter var tillräckligt för att bygga den empiriska grund som sedan används i analysen, 

detta då åsikterna som erhölls från respondenterna var snarlika.  

                                                      
5 Ett företag som vill verka utan revisor får inte överskrida mer än ett av följande tre gränsvärden: Nettoomsättning: 3 000 000 (SEK), 

Balansomslutning: 1 500 000 (SEK) och Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 3.  
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3.4 Trovärdighet i uppsats 

Trovärdigheten i det empiriska materialet är av stor vikt vid bedömningen av de slutsatser som 

dras i studien (Saunders et. al., 2009). För att stärka trovärdigheten i det empiriska materialet 

valde vi att spela in telefonintervjuerna i de fall som respondenten godkände det. Detta 

eftersom vi då inte bara behöver förlita oss på anteckningar från intervjuerna utan också kan gå 

tillbaka och lyssna mer ordagrant på vad de sagt ifall tveksamheter i anteckningarna skulle 

finnas. 

Agentteorin och intressentmodellen som denna uppsats har sin utgångspunkt i är välanvända 

inom företagsekonomisk forskning och kan således betraktas som trovärdiga. Vidare har vi i 

empirin börjat med en presentation av de intervjuade företagarna och sedan i den löpande 

texten valt att göra dem anonyma varför vi benämner dem Respondent A, B, C och så vidare. 

Detta för att vi dels lovat respondenterna att det inte ska gå att se vad de svarat enskilt, men 

även på grund av att det är deras åsikter som är intressanta för studien och inte vilken enskild 

individ som givit ett visst svar.  

3.5 Bearbetning av empiriskt material 

Det empiriska material som insamlats från intervjuerna med företagarna kommer att analyseras 

med hjälp av den teori som tidigare har presenterats. Svaren kommer att ställas mot de utvalda 

teorierna för att se hur väl de överensstämmer eller inte. Den intervjuguide som har tagits fram 

för att genomföra undersökningen har sin grund i teorierna och det bör därmed underlätta 

själva analysarbetet av det empiriska materialet. 

3.6 Metodkritik 

Som tidigare nämnts i Val av metod användes telefonintervjuer för att erhålla primärdata i 

studien. Vi är väl medvetna om att en personintervju kunde tillföra andra aspekter vid en 

intervju som till exempel hur respondenten agerade när frågor ställdes i både kroppsspråk och 

uttal. Vi anser dock att kroppsspråket är av olika stor betydelse beroende på studiens karaktär 

och hur frågorna är utformade. I denna studie bedömde vi att det inte skulle påverka det 

empiriska resultatet nämnvärt och därför ansågs telefonintervjuer fungera lika bra. Vi är även 

medvetna om att en generalisering av det empiriska resultatet kan bli något begränsad på 
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grund av urvalets storlek. Syftet med studien är dock inte att få en generell bild av samhället 

utan att ge en bredare grund att stå på när det kommer till vidare forskning inom ämnet.  

Tidsperioden som förflutit sedan lagförändringen kan eventuellt vara för kort för att kunna 

urskilja för- och nackdelar med företagens val. Det finns också en risk att resultatet kan ha blivit 

snedvridet på grund av att företagen valt att inte berätta hela sanningen eller missat att berätta 

om väsentliga faktorer som påverkat deras val. Vidare finns det en viss risk att innehållet 

omedvetet kan förvrängas vid en selektiv återgivning av det empiriska materialet från 

intervjuerna. Dock har vi vid resultatframställningen haft detta i åtanke, vilket borde ha 

minimerat snedvridningen av det empiriska materialet.  
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4 Empiri 

4.1 Företagare som har valt bort revisorn 

Vi har intervjuat sex stycken företagare som är involverade i hur redovisningen sköts. Samtliga 

företag är startade innan lagförändringen 2010 trädde i kraft, vilket gör att de har haft en 

revisor tidigare. De personer vi gjorde lite snabbare intervjuer med var Pavel Starec på 

Isolerglas Reklar AB, vilket är ett företag som arbetar med rekonditionering, installation samt 

försäljning av olika fönstertyper. Karin Olsson på Redovisningstjänst Karin Olsson AB som 

bedriver bokförings- och redovisningsverksamhet samt Mike Ramezani på Civilekonomernas IT 

redovisning i Uppsala AB vars ändamål är som namnet anger att bedriva it-redovisning. 

De något djupare och mer ingående intervjuerna genomfördes med Monica Alsén på Nesla 

Konsult AB, vilket är ett företag som bedriver konsultverksamhet inom ledarskap, it samt 

medicin. Peter Larsson på Simplean Consulting AB, vilket är ett företag specialiserat på 

konsultverksamhet inom it-systemutveckling, coachning samt företagsutbildningar. Den sista 

företagaren som intervjuades var Jörgen Elfving på FINGI Konsult AB, vars företagsändamål är 

att bedriva konsultverksamhet inom utbildnings-, säkerhets-, informations- samt it-området. 

 
Företag 

Nettoomsättning 
(tkr SEK) 

Balansomslutning 
(tkr SEK) 

 
Antal anställda 

Isolerglas Reklar AB - 458 - 

Redovisningstjänst Karin 
Olsson AB 

396 962 1 

Civilekonomernas IT 
redovisning i Uppsala AB 

882 217 1 

Nesla Konsult AB 625 587 2 

Simplean Consulting AB 1906 570 2  

FINGI Konsult AB 493 746 1 

Tabell 1. Företagsinformation från respektive företags senaste bokslutsår (www.121.nu) 
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Vilken var den främsta anledningen till att ni har valt bort revisorn? 

På frågan om varför revisorn valdes bort svarade samtliga att det var en kostnad som var för 

hög i förhållande till vilka fördelar det till gav företaget. De hade olika anledningar till varför de 

tyckte att de kunde minska ner revisionskostnaden. En huvudanledning som uppgavs av hälften 

av respondenterna, var att de antingen själva var revisorer eller ansåg att de hade tillräcklig 

kompetens inom redovisningsområdet alternativt att de var närstående till en som var utbildad 

inom ämnet.  De andra tre respondenterna anlitade redovisningsbolag som hjälpte dem med 

den löpande bokföringen varför de ansåg att revisionen enbart var en onödig extrakostnad. 

Jag är ekonom i botten och har jobbat med bokslut och redovisning tidigare. Så vad vi har 

haft revisorerna till förut har egentligen varit för att det är tvunget, så jag har ju gjort allting 

själv. Alla bokföringar, alla redovisningar alla bokslut alla papper sen har man fått dem 

underskrivna och skickade till myndigheten. Så jag känner att de pengarna har jag inte 

behov av att betala ut längre. Det kostar ju 20000 eller ja 15000. – Respondent H 

Saknar du något som revisorn tillförde? 

Ingen av respondenterna saknade något som revisorn tillförde, men Respondent H kom på att 

när denne skulle ställa upp årsbokslutet själv de första gångerna inte visste riktigt hur 

företagets ekonomiska papper som skulle skickas in till Skatteverket skulle hanteras. Det vill 

säga vilka papper som skulle vara med och vilka som skulle vara original samt i vilken ordning de 

skulle ligga. Det fick dock denne hjälp med av revisorn första gångerna. Detta var egentligen 

bara någonting som Respondent H hade behövt lära sig en gång och inte något som revisorn 

tillförde årligen eftersom denne kunnat göra det själv de senaste åren. 

Då var det bra, jättebra. Men sen har det inte vart något mer för det var ju bara formalia 

som skulle göras. När jag då hade fått den informationen om hur formalian skulle göras så 

var det ju bara att göra likadant nästa år. – Respondent H 
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Har du märkt av några förändrade attityder hos kunder, leverantörer eller Skatteverket? 

Ingen av respondenterna hade märkt av någon attitydskillnad från vare sig staten, leverantörer 

eller kunder. Det var ingen som hade kontaktats av Skatteverket efter bortvalet av revisorn och 

ingen av dem hade blivit det tidigare heller.  

Nej, ingenting. De har aldrig hört av sig innan och inte efter heller. – Respondent E 

På grund av att det är småföretag trodde Respondent F att de kunder som, ändå mot förmodan, 

skulle kolla om företaget hade revisor skulle ha överseende med det på grund av företagens 

storlek. 

Har företaget ansökt om kredit, banklån eller dylikt sedan lagförändringen? 

Ingen av respondenterna hade ansökt om banklån eller krediter på annat sätt och på grund av 

detta kunde de inte uttala sig om kreditgivarnas eller bankernas attityd hade påverkats heller. 

Respondent E hade leasat en bil till sitt företag och då hade leasingföretaget bett om att få se 

på den senaste årsredovisningen. Även om årsredovisningen inte var signerad av en revisor var 

det inget problem att få leasa bilen ändå men företaget som leasade bilen gjorde en 

kreditupplysning. 

Tror du att en reviderad årsredovisning har betydelse vid kreditbedömningen? 

Samtliga respondenter ansåg att en reviderad årsredovisning kan spela in positivt om företaget 

vill låna pengar eller liknande. Respondent J lade dock till att det i framtiden kanske kommer att 

krävas att företaget har någon form av redovisningstjänst eller ”lättare form” av revision 

eftersom det ännu är relativt nytt i Sverige att alla företag inte behöver ha revisor. Respondent 

C var av uppfattningen att sättet företag genomför sin årsredovisning på skulle gå mer mot att 

företagare har handledare hos Skatteverket istället. Handledarna skulle se till att företagarna 

fick den hjälp som behövdes med företagens redovisning vid årsbokslut och liknande. 
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Vad tycker du om den slopade revisionsplikten? 

Samtliga av de intervjuade personerna tyckte att det var positivt med möjligheten att det nu 

gick att välja om företaget skulle ha revisor eller inte. Tre av respondenterna ansåg att de hade 

den kompetens som behövdes för att upprätta företagets ekonomiska ställning själva och de 

andra anlitade någon form av redovisningstjänst. De intervjuade företagarna menade att 

revisorn endast hade belastat deras företag med en obligatorisk kostnad som kunde tas bort 

helt i och med revisionspliktens bortfall. Respondent F påpekade dock att det kunde leda till att 

fler oseriösa företag skulle kunna visa sig på marknaden som utnyttjar den nya situationen, men 

att det troligtvis skulle komma att visa sig på annat sätt ändå. 

4.1.1 Argumenten hos de som har valt att inte ha kvar revisor 

 Som främsta anledning till varför respondenterna har valt bort revisorn har samtliga 

intervjuade svarat att de anser att det var en för stor kostnad att bära för företaget.  

 Det fanns främst två saker som var avgörande i valet av revision; deras eget kunnande 

eller att de anlitade en extern redovisningsfirma.  

 Tre av företagarna anser att de har tillräcklig kompetens själva för att bedriva företagets 

ekonomiska verksamhet och ser därför inte att kostnaden för en revision är försvarbar 

för företaget. 

 De tre andra företagen anlitar utomstående redovisningsbolag och ser därför inte 

anledningen till att de ska betala för en revisor som bara går igenom räkenskaperna som 

redovisningsbolaget har gjort. 

 Samtliga respondenter har också uppgivit att de inte har något behov av lån eftersom de 

inte bedriver den sortens verksamhet som är kapitalintensiv och skulle kunna vara i 

behov av lån. 
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4.2 Företagare som har valt att ha kvar revisorn 

Vi har intervjuat tre stycken företagare som har valt att ha kvar revisorn i bolaget.  Det var Jens 

Larsson på Formgivarna i Skandinavien AB, vilket är ett företag som erbjuder tjänster inom 

reklam och marknadsföring, grafisk design, webbutveckling samt fotografisk verksamhet. Lars 

Lindberg på Lars Lindberg Konsult AB som sysslar med projekt inom datorsystem för 

produktutveckling inom teknikföretag samt Karl Fredriksson på Regina Konsult AB, ett företag 

som arbetar med konsultativ förlagsverksamhet, författarverksamhet samt översättningar av 

böcker. 

Företag 
Nettoomsättning 
(tkr SEK) 

Balansomslutning 
(tkr SEK) Antal anställda 

Formgivarna i 
Skandinavien AB 1872 343 5 

Lars Lindberg 
Konsult AB 825 1882 2 

Regina Konsult 
AB 408 754 1 

Tabell 2. Företagsinformation från respektive företags senaste bokslutsår (www.121.nu) 

Känner du till den slopade revisionsplikten?  

Redan i början av intervjun ställdes frågan om de kände till att lagen hade förändrats till att de 

inte längre behövde ha en revisor i mindre aktiebolag. Både Respondent D och G kände till den 

förändrade lagstiftningen men hade båda valt att ha kvar revisorn. Respondent B kände inte till 

det nya valet av frivillig revision som företaget ställdes inför 2010.   

Vilken var den främsta anledningen till att ni har valt att behålla revisorn? 

Den främsta anledningen till att revisorn inte hade valts bort från företagen var i Respondent G 

fall att denne och revisorn hade arbetat tillsammans under en längre tid och byggt upp en god 

relation till varandra. Respondent G tog i princip hand om bokföringen själv men kunde alltid 

kontakta revisorn när det uppstod behov för det vilket var väldigt behändigt.  
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Ja, det är väl egentligen att vi har haft en revisor under en lång tid och har en bra relation 

med vår revisor. Det är väldigt praktiskt att kunna få hjälp i allehanda ekonomiska och 

skattetekniska frågor. Så det var väl primärt varför som jag valde att behålla revisorn.            

– Respondent G 

Respondent D berättade att den främsta anledningen var att denne ansåg sig själv inte ha 

tillräcklig kompetens inom redovisning. Respondent D hade försökt sig på det men det hade 

inte gått något vidare bra, vilket inneburit att denne nu istället såg till att få så mycket hjälp 

som möjligt av revisorn för att bokföringen skulle bli skött på ett korrekt sätt. 

Men eftersom jag själv är så dålig på sånt här så är det fullständigt självklart att fortsätta 

med revisor. Förr i världen har jag själv gjort bokföringen då och matat in konton i sånt här 

ekonomiprogram. Men jag var så pass dålig på det där så att revisorn tyckte att det var lika 

bra att de tog hand om det istället så att de slipper ändra en massa saker som jag har gjort. 

Jag är kort sagt inkompetent på det området helt enkelt och jag skulle aldrig i livet kunna 

göra ett sånt där företagsbokslut som han gör. Jag har aldrig ens drömt om att vara utan 

revisor. – Respondent D 

Har du märkt av några förändrade attityder hos kunder, leverantörer eller Skatteverket? 

Det var inte någon av de intervjuade företagarna som hade upplevt någon förändring i attityd 

hos kunder eller leverantörer gentemot företagen. Respondent G trodde att kunderna sällan 

kollar upp om företaget har revisor eller inte. Respondent G menade också att företaget ofta 

blev anlitat på rekommendation från gamla kunder som spred ordet, vilket Respondent G antog 

kunde ha betydelse för om kunderna kollar upp företaget eller inte innan de anlitar det. 

Samtliga ansåg ändå att om det skulle vara någon som var intresserad av att kolla upp företaget 

så skulle det knappast vara till någon nackdel att de hade kvar revisorn. Ingen av 

respondenterna hade heller upplevt någon attitydskillnad hos staten eller kommunen. 

Skatteverket hade inte begärt att få granska några papper under hela verksamhetstiden och så 

verkade det även fortsätta. 
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Har företaget ansökt om kredit, banklån eller dylikt sedan lagförändringen? 

Ingen av respondenterna hade heller ansökt om banklån eller krediter eftersom det enbart var 

tjänsteföretag som inte var i behov av någon dyr utrustning eller tillverkningsmaskiner. Men om 

de skulle bli intresserade av att ansöka om ett banklån trodde de att det skulle vara till deras 

fördel att de hade kvar en revisor i företaget som skrev på årsboksluten. 

Vad anser du om nyttan av att ha en revisor med avseende till kostnaden? 
 
Respondent B tyckte helt klart att nyttan de fick av revisorn vägde upp kostnaden eftersom 

Respondent B då kunde fokusera på sitt jobb och göra det som denne är betydligt bättre på och 

inte sitta med ekonomiska redovisningsuppgifter. Respondent D hade inte ens reflekterat över 

om det var värt kostnaden med att ha kvar revisorn eftersom denne ansåg att det inte fanns 

något annat val på grund av sina bristfälliga kunskaper i redovisning. Utan revisorn skulle det 

bara leda till att Respondent D skulle få sitta med redovisning istället för att fokusera på det 

som denne egentligen var bra på. 

Ja, jag kan ju egentligen bara uttala mig för min egen verksamhet och dem jag har varit 

inblandad i och där har det varit en väldig fördel att ha någon som kan ekonomi och 

skattelagstiftning och allting sånt så man kan fråga. – Respondent G 

Vad tycker du om den slopade revisionsplikten? 

Samtliga intervjuade tyckte att det var positivt att de numera finns ett val där företag har 

möjlighet att välja om de vill ha revisor eller inte i sitt företag eftersom det, enligt Respondent 

G, kan vara en ganska stor kostnad för ett mindre företag att ha en revisor.  

Jag tycker att ett fritt val alltid är bra. Jag känner flera företag som av vår storlek som kan 

hantera sånt där själva. – Respondent D 

4.2.1 Argumenten hos de som har kvar revisorn. 

 De två som kände till att de inte behövde ha kvar revisorn hade ändå valt att behålla 

denne och ansåg att revisorn bistod med mycket hjälp i den löpande bokföringen och 

kunde alltid bli tillfrågad när det fanns några i oklarheter i vad som skulle göras.  
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 Samtliga respondenter, då den som inte visste om den nya lagstiftningen ändå skulle 

välja att ha kvar revisorn, tyckte ändå att de hade hjälp av revisorn med bokföringen så 

kunde de också fokusera mer på jobbet istället. 
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5 Analys 

5.1 Anledningar hos företagarna till att behålla eller välja bort revisorn 

Enligt intressentmodellen finns det ett flertal aktörer som har intresse av att ett företag, med 

hjälp av en revisor, genomför en revision av årsredovisningen. Dessa intressenter är 

leverantörer, kunder, banker, aktieägare, anställda samt offentliga myndigheter (exempelvis 

Skatteverket). Principalerna eller intressenterna ska enligt agentteorin försäkras av en revision 

för att på så sätt känna en större tillförlitlighet till företaget och dess årsredovisning. De ska 

därmed känna att den ekonomiska information som företaget presenterar är rättvisande och 

speglar verkligheten väl. Något som var tämligen intressant ur det resultat som framkom ur 

undersökningen var hur flera av företagarna var av uppfattningen att revisionen i sig inte 

skapade ett tillräckligt stort mervärde för att motivera kostnaden. Detta tankesätt 

överensstämmer med det resonemang som Thorell & Norberg (2005) för; att bevis saknas för 

att kunna påstå att fördelarna med en revision överväger kostnaderna i ett mindre aktiebolag. 

Bland de företag som hade valt att behålla revisorn var det snarare den kompetens som denne 

bidrog med till den löpande bokföringen och i skattetekniska frågor som av störst intresse. 

Detta överensstämmer inte riktigt med agentteorin som menar att rollen som granskare är den 

viktigaste. Dock kan detta vara ett resultat av utvecklingen inom professionen då det blivit mer 

konsultinriktat. En företagare menade att en god relation hade byggts upp till revisorn, vilket 

var en stor anledning till att företagaren valt att behålla denne. Detta är något som kan knytas 

till agentteorin då revisorn ska se till att det inte finns någon informationsasymmetri mellan 

ledningen (agenten) och intressenterna (principalerna). Valet att behålla revisorn skulle då 

kunna vara på grund av att de har jobbat tillsammans en längre tid och byggt upp en god 

relation, samtidigt som myndigheter och liknande inte har hört av sig. Detta kan göra att 

företagaren upplever att redovisningen är av god kvalitet och företagaren med andra 

intressenter kan känna att redovisningen är av hög tillförlitlighet. 

En anledning till att företagen valt bort revisionen är att de är relativt små, vilket leder till att 

mindre informationsasymmetri mellan företaget och dess intressenter finns. Detta gäller främst 

mellan ägare, ledning och anställda. Därmed minskar också behovet av revision ur ett 
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agentteoretiskt perspektiv. Detta styrks av Thorell och Norberg (2005) som menar att 

företagsledning och ägare i mindre företag ofta är samma person och därför finns ingen eller 

väldigt liten informationsasymmetri. Seow (2001) och Chow (1982) kom också fram till att desto 

större aktieinnehav som finns i ledningen desto mindre sannolikhet är det att företaget väljer 

att genomgå en revision. 

5.2 Upplevda attitydförändringar hos intressenter  

Ingen av de intervjuade företagarna hade märkt av någon attitydförändring hos intressenterna, 

varken bland de som hade valt bort revisorn eller bland de som behållit denne. Efterföljden av 

den avskaffade revisionsplikten i Danmark ledde exempelvis till fler stickprovskontroller från 

Skatteverket, detta var dock inte något som någon av respondenterna råkat ut för.  

En förklaring till de upplevda oförändrade attityderna kan vara på grund att ingen av 

företagarna som intervjuades hade ansökt om något banklån eller krediter. Enligt Collis (2010) 

är det dessa intressenter (bank och långivare) som i Danmark kan ha störst inflytande i valet av 

revision. Att ingen av respondenterna hade upplevt några attitydförändringar skulle således 

kunna förklaras genom att de inte varit i kontakt med den intressentgrupp som i Danmark ska 

ha störst intresse av en revision. Det kan även förklaras genom det som Thorell och Norberg 

(2005) hävdar i sin utredning; att revision av räkenskaperna har minskat i betydelse hos 

bankerna då de exempelvis kan göra en kreditupplysning som avslöjar eventuella 

betalningsanmärkningar. Ett exempel på detta var då en av respondenterna uppgav att 

företaget utan problem hade leasat en bil med en årsredovisning som inte var reviderad, men 

det gjordes en kreditupplysning på företaget som skulle leasa bilen.  

I England så är, enligt SOU 2008:32, Skatteverket av uppfattningen att det är mest intressant att 

få uppgifter om vem som har utfört företagets bokföring och skrivit under skattedeklarationen. 

Detta kan förklara den upplevda oförändrade attityden hos de som valt bort revisorn då tre av 

företagen arbetade med redovisning eller revision och de andra tre anlitade 

redovisningstjänster som tog hand om bokföringen. Dessa företag skulle av Skatteverket kunna 

anses ha redovisningar som är tillförlitliga och genomförda av kunniga personer inom området. 
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Detta kan vara en anledning till att företagen inte blivit närmare granskade av Skatteverket 

sedan de valt bort revisorn från bolaget. 

Det som Lennox och Pittman (2011) kom fram till i sin artikel var att kreditbetygen blev bättre 

för företag som hade kvar revisorn. Så skulle det kunna vara i de större företag som 

undersöktes i England som inte omfattades av revisionsplikt. Det verkar tveksamt att de 

svenska företagen vi har undersökt skulle ha någon större nytta av det. Då de undersökta 

företagen inte var verksamma inom någon kapitalintensiv bransch är med stor sannolikhet inte 

ett högt kreditbetyg något som överväger kostnaden av att genomföra en revision. Samtliga 

respondenter var ändå av uppfattningen att kunna tillhandahålla en reviderad årsredovisning 

skulle vara något positivt vid ansökan om lån.  

5.3 Konsekvenser av den avskaffade revisionsplikten 

I Sverige väljer tre av fyra nystartade aktiebolag att inte anlita sig av en revisor. Enligt en analys 

av UC finns det indikationer på att företag som använder sig av en revisor erhåller ett högre 

kreditbetyg. Detta påstående styrks även av den studie som Lennox & Pittman (2011) 

genomförde i England sedan landet avskaffat revisionsplikten och där resultatet visade på att 

kreditbetygen hos de företag som valt att behålla revisionen förbättrats. Vidare presenteras det 

i UC-analysen att det går att urskilja en försämring i kvalitet på bokslut hos företag sedan 

revisionsplikten avskaffades. Detta kan bli ett problem och Respondent J trodde att det i 

framtiden skulle kunna bli ett krav att företag har någon form av redovisningstjänst eller 

”lättare form” av revision. Respondent C var av uppfattningen att företag skulle kunna få en 

handledare hos Skatteverket som ser till att företagarna får den hjälp som behövs vid 

årsbokslut och den löpande redovisningen. Båda dessa förslag skulle förmodligen bidra till att 

kvaliteten på boksluten förbättrades igen.  

En av respondenterna menade dock att flera oseriösa företag eventuellt skulle kunna gå in på 

marknaden, men påpekade också att de troligen skulle visa sig på andra sätt än att de inte har 

revisor. Detta överensstämmer med det resonemang som förs i Nederländerna vilket är att de 

företag som sköter sin bokföring oseriöst inte kommer att överleva länge ändå (SOU 2008:32). 

Dock kommer dessa oseriösa företag utan revisor troligtvis indirekt påverka de seriösa företag 
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som har valt bort revisorn eftersom de företag som valt bort revisorn till exempel får lägre 

kreditbetyg eller dylikt.  

6 Slutsatser 

De resultat som framkommit ur undersökningen tyder på att revision av de årliga 

räkenskaperna inte verkar vara den primära anledningen bland de intervjuade företagarna till 

att anlita en revisor, alltså rollen som granskare, vilket agentteorin förespråkar.  

Baserat på de svar som erhölls från respondenterna som valt att behålla revisorn är det 

revisorns kompetens i rollen som rådgivare och sakkunnig inom redovisning som är de mest 

eftertraktade egenskaperna. Resultaten visar på att företagarna som antingen hade närstående 

eller som ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att sköta redovisningen själva valde bort 

revisorn. De ansåg då revisorn enbart som en onödig utgift och tyckte att denne inte skapade 

ett tillräckligt stort mervärde för att motivera kostnaden vilket var i linje med var Thorell och 

Norberg kom fram till 2005.  

Intressenternas attityd upplevdes hos de intervjuade företagarna som oförändrade efter deras 

val av revision. Möjliga förklaringar till detta kan vara att företagen inte är verksamma inom 

någon kapitalintensiv bransch där dyr utrustning krävs. Det kan också bero på att revisionens 

betydelse för vissa intressenter har minskat tack vare de alternativa sätt att inhämta 

information om företagen som finns tillgängliga i dagens läge, som till exempel 

kreditupplysning. 
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7 Diskussion och kritik av studien 

Målet med denna studie var att se hur ett urval av företagare resonerar kring valet av att 

genomföra en revision eller inte. Det bör påpekas att dessa åsikter som slutsatserna i studien 

baseras på endast representerar ett fåtal företagare som alla är verksamma inom 

tjänstebranschen, vilket gör att resultatet inte ger en branschöverskridande generell bild över 

företag i Sverige. Det går ändå att urskilja en trend i resonemangen rörande revision bland 

företagarna som är verksamma inom tjänstesektorn; att nyttan med en revision inte motiveras 

av kostnaden. Då undersökningens urval av företagare var relativt begränsat skulle detta kunna 

vara en anledning till att inget av företagen blivit kontaktade av Skatteverket eller upplevt några 

andra förändringar i attityder från andra intressenter. 

Metoden som användes för att genomföra undersökningen var telefonintervjuer. Denna metod 

anses av många vara något mer begränsad i hur mycket information som erhålls från själva 

intervjun. Ett exempel är tolkning av kroppsspråket som helt försummas av denna typ av 

intervju. Visserligen hade det möjligen kunna bidra med relevant information, men samtidigt är 

vi av uppfattningen att frågorna som ställdes inte är speciellt kontroversiella och därmed menar 

vi att telefonintervjuer var en väl fungerande metod. Det var även det två personer, som hade 

valt att ha kvar revisorn, vilka vi bokat tid för intervju med som inte svarade när vi ringde till 

dem. Detta är klart ett problem vid utförandet av telefonintervjuer i och med att respondenten 

kan välja att inte svara när man ringer till dem. 

En positiv aspekt med valet av telefonintervjuer är att respondenterna med stor sannolikhet 

befann sig i sin naturliga miljö och på så sätt även borde ha känt sig mer trygga under själva 

intervjun. Ingen påverkan från de som genomförde intervjun borde heller ha ägt rum. För att 

sammanfatta hade resultatet från undersökningen troligtvis blivit detsamma med reservation 

för någon mindre avvikelse om personliga intervjuer använts istället för telefonintervjuer. 

Teorierna som undersökningen har sin utgångspunkt i lämpade sig väl för denna studie. I 

efterhand hade eventuellt andra eller fler teorier kunnat användas för att genomföra denna 

studie, men vi anser att de vi valde ut passade bra för det som vi ville utreda och få svar på. 
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8 Förslag på vidare forskning 

I denna studie har fokus legat på företagarna och deras åsikter. Intressant för framtida 

forskning vore att även inkludera intressenter till företagen. Genom att intervjua dessa kan en 

djupare och mer ingående förståelse för deras attityder erhållas, vilket kan skilja sig från hur 

företagarna uppfattar situationen. Det skulle även vara intressant att se hur företagare som har 

valt bort revisorn och som är aktiva inom en mer kapitalintensiv bransch resonerar kring värdet 

av en revision. Det skulle vara intressant med en större enkätundersökning som kan ge en 

bättre helhetsbild över hur läget upplevs hos samtliga svenska företag. 
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Bilaga 1 SOU 2008:32, Förslaget på borttagen revisionsplikt i 

Sverige 

Den utredning, SOU 2008:32, som genomfördes av den Svenska staten inför avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag resulterade i ett antal olika förslag på kriterier för de företag 

som ej längre skulle omfattas av revisionsplikten. Utredningen föreslog först och främst att 

enbart cirka fyra procent av de aktiebolag som finns i Sverige (ca 13 000st) bör omfattas av 

revisionsplikt 2012. Detta skulle uppnås genom att Sverige utnyttjar de fullständiga gränsvärden 

som enligt EU:s fjärde direktiv kan tillåtas. Utredningen lade fram ett förslag på tre gränsvärden 

(Nettoomsättning: 3 000 000 svenska kronor, Balansomslutning: 1 500 000 svenska kronor, 

Antal anställda: 3st) som skulle vara ett första steg i en gränsvärdestrappa. Detta första steg 

beräknades kunna bespara företagens kostnader för revision med totalt 5,8 miljarder kronor 

om året och de bolag som skulle bli av med förvaltningsrevision skulle spara totalt omkring 300 

miljoner kronor. 

De länder som redan 2008 utnyttjade hela det fjärde EU direktivet var Storbritannien, Tyskland 

och Holland och eftersom Sverige ska sträva efter att bli mer internationellt konkurrenskraftigt 

för företagare ansåg utredningen att det skulle vara positivt om revisionslagen förändrades. Det 

uttrycktes i utredningen att de ville att Sverige skulle följa andra länders agerande om 

avskaffande av revisionsplikt. Det skulle på så sätt bli mer attraktivt att starta bolag i Sverige 

genom att det inte krävs att en kostsam revision ska genomföras om det är ett mindre företag 

som startas upp. Dessutom fanns det 2008 ett relativt stort antal inaktiva företag i Sverige, 

omkring 70 000 stycken, som låg i “dvala” och inte ansågs ha något behov alls av en revision. 

Men eftersom alla aktiebolag gick under samma lagstiftning var de dock tvingade till att 

genomgå en revision. 

Utredningen menar ändå att de vill uppmuntra de aktiva bolagen att behålla revisorn eftersom 

det, enligt dem, finns många nyttiga aspekter av att ha en revision. De tar upp de fördelar som 

även återfinns i de teorier som vidare anses vara relevanta för studien, vilka borde uppstå hos 

intressenterna om en revision genomförs. 
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Med de gränsvärden som föreslogs 2008 skulle ca 95 000 aktiebolag omfattas av revisionsplikt, 

vilket då var cirka en tredjedel av det totala antalet omkring 260 000 aktiva aktiebolag i Sverige. 

Detta skulle medföra att 165 000 aktiva aktiebolag och 70 000 inaktiva aktiebolag skulle få välja 

om de ska ha kvar revisorn. 

I korthet föreslog de också att förvaltningsrevisionen skulle avskaffas, att revisorn inte längre 

skulle vara skyldig att anmäla brott i revisionsklientens verksamhet, att mandattiden för en 

revisor skulle förkortas ner till ett år samt att revisorn skulle kunna väljas av bolagsstämman 

utan stöd i bolagsordningen. (SOU 2008:32) 

  



40 
 

Bilaga 2 Intervjuguider 

Intervjuguide till företag utan revisor 
Vi börjar med att ta reda på om vi får spela in intervjun? och namn på den som vi intervjuar på företaget 
och företagets namn, sedan följer intervjufrågorna. 
1. Vad har du för arbetsuppgifter inom företaget? 
2. Samtycker du att jag använder ditt namn; och företagsnamn i vår studie? inte i att vi nödvändigtvis 
kommer att ange specifikt i texten men att vi anger att vi har intervjuat dig och ditt ftg. 
3. Anledningar till att revisionen valdes bort? Vilken var den främsta? 
4. Anlitar du någon redovisningstjänst eller liknande idag eller görs redovisningen helt själv? 
5. Har du märkt av någon omfördelning av kostnader inom företaget sedan bortvalet av revision? Om ja, 
på vilket sätt? 
6. Är det någonting revisorn tillförde som du saknar idag? 
7.(ställs som tre frågor) har du märkt av någon förändring i attityd hos dina; 
(a)leverantörer? 
(b)kunder? 
(c)från & stat kommun (typ myndigheter som skatteverket eller dyl.)? 
8. Har du sökt krediter hos banker? Om ja; 
a) Vilka handlingar hade Ni som underlag till ansökan? Fick Ni komplettera? 
b) Tror du att en reviderad årsredovisning skulle kunna ha betydelse vid kreditbedömningen? 
9. Blev din ansökan beviljad av banken? 
10. Vad anser du om nyttan av att ha en revisor med avseende till kostnaden? 
11. Vad tycker du om den slopade revisionsplikten? 
12. Har du andra synpunkter att tillägga? 
 
Intervjuguide till företag med revisor 
Vi börjar med att ta reda på om vi får spela in intervjun? och namn på den som vi intervjuar på företaget 
och företagets namn, sedan följer intervjufrågorna. 
1. Fråga om de känner till den slopade revisionsplikten? 
Vad har du för arbetsuppgifter inom företaget? 
2. Samtycker du att jag använder Ert namn; och företagsnamn i vår studie? inte i att vi nödvändigtvis 
kommer att ange specifikt i texten men att vi anger att vi har intervjuat dig och ditt ftg. 
3. Anledningar till att revisionen inte valdes bort? Vilken var den främsta?  Är det någonting specifikt 
som revisorn tillför enligt dig? 
4. Anlitar du någon redovisningstjänst eller liknande idag eller görs redovisningen helt själv? 
5. Vad tror ni att era intressenter tycker om att ni genomför en frivillig revision? 
(a)leverantörer? 
(b)kunder? 
(c)från & stat kommun (typ myndigheter som skatteverket eller dyl.)? 
6. Har du sökt krediter hos banker? Om ja; 
a) Vilka handlingar hade Ni som underlag till ansökan? Fick Ni komplettera? 
b) Tror du att en reviderad årsredovisning har betydelse vid kreditbedömningen? 
7. Blev din ansökan beviljad av banken? 
8. Vad anser du om nyttan av att ha en revisor med avseende till kostnaden? 
9. Vad tycker du om den slopade revisionsplikten? 
10. Har du andra synpunkter att tillägga? 
 


