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Sammanfattning  

 

Titel: Avskaffandet av revisionsplikten – En studie om vilka faktorer som påverkar små 

aktiebolags val att ha kvar revisionen.  

 

Författare: Hadil Bahnam & Rawa Al Kalaf 

 

Handledare: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Nyckelord: Revisionspliktens avskaffande, Små företag, Frivillig revision, Revisor, 

Intressenter. 

 

Bakgrund: När revisionsplikten avskaffades för små aktiebolag i Sverige den första 

november 2010 har många företag valt att avskaffa revisionen. Hittills har 57 procent av 

småföretag valt att behålla revisionen, trots att de inte behöver det. Detta ledde oss till 

problemformuleringen: Vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att ha kvar revision, 

trots att möjligheten finns att välja bort den?   

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som är avgörande för små 

aktiebolag i valet att ha kvar revision, trots att revisionsplikten för dessa avskaffats. 

 

Metod: Undersökningen grundar sig på en kvalitativ studie och en deduktiv forskningsansats. 

Vi har studerat sekundärdata via böcker och artiklar samt utförts 29 telefonintervjuer med små 

aktiebolags ägare inom Sverige. Urvalet bestod av 14 aktiebolag med kreditskulder och 15 

aktiebolag utan kreditskulder där de båda slumpmässigt valts ut.  

 

Resultat: Studien har visat att det finns en mängd orsaker till varför småföretagare i Sverige 

väljer att behålla revisionen. Det visade sig att de flesta små aktiebolagen använder revisionen 

framförallt för sin egen skull och intresse men också för att undvika skatterevision. Det visade 

sig även att kreditgivarna hade en stor inverkan på små aktiebolagens beslut om revision.  

 

 

 



Abstract  

 

Title: The removal of the audit requirement – a study on the factors affecting small company 

limited choices to maintain audit. 

 

Authors: Hadil Bahnam & Rawa Al Kalaf 

 

Advisor: Bengt Lindström & Jurek Millak 

 

Key words: The abolishment of the statutory audit, Small limited companies, Voluntary 

audit, Accountant, Interested parties.  

 

Background: With the removal of audit requirement for companies in Sweden from the first 

of november 2010, a lot of companies has chosen not to keep the audit requirement. So far 57 

percent of the small companies has chosen to keep the audit, in spite of that they don´t need to 

which led us to the problem statement: Which are the factors that affect a small limited 

company to choose to keep the audit, in spite that now there is a possibility to choose not to 

use audit anymore? 

 

Purpose: The purpose of the essay is to examine why small limited companies choose to 

keep the audit, in spite that now there is a possibility to choose not to use audit? 

 

Method: This research founds itself in a qualitative study with a deductive research approach. 

We have been studying secondary data in books and articles and preformed 29 phone 

interviews with small ltd company owners in Sweden. The selection consisted of 14 

companies with credit debts and 15 companies without credit debts. In both categories the 

companies were selected at random. 

 

Results: The study has shown that there are a variety of reasons why small business owners 

in Sweden choose to keep the audit. It turned out that most small limited companies use audit 

primarily for its own sake and interest, but also to avoid a tax audit. It was also found that the 

creditors had a great impact on small companies’ decisions on audit. 
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1 Inledning  

I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund av revisionspliktens utveckling och 

avskaffande. Därefter följer en problemdiskussion som leder fram till studiens 

problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med avgränsningar och disposition.  

1.1 Problembakgrund  

Revision innebär att ett företags årsredovisning, bokföring, bokslut samt företagslednings 

förvaltning granskas av en revisor. Granskningen ska vara så grundlig och omfångsrikt som 

god revisionssed kräver. Revisorn i sin revisionsberättelse ska kunna uttala sig om hur 

styrelsen sköter sitt arbete och förvaltar företaget samt huruvida det granskade företagets 

årsredovisning ger en rättvisande bild av verksamheten. Syftet med revision är att 

tillfredsställa externa intressenter som ägare och borgenärer som har intresse av att företagets 

verksamhet drivs på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och resultat 

redovisas riktigt (Regeringen, 2010).   

 

Revisionen i ett aktiebolag kan utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor eller av ett 

registrerat revisionsbolag (Regeringen, 2010). Auktoriserad revisor innebär att revisorn ska ha 

den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet samt att han eller hon har 

avlagt revisorsexamen hos revisorsnämnden. Revisorer som saknar revisorsexamen benämns 

godkända revisorer (Revisorsnämnden, 2013).   

 

Revisionsplikten reglerades för första gången i Sverige genom 1895 års lag om aktiebolag. I 

lagen fanns då inga specifika krav på personens kvalifikationer utan alla aktiebolag fick utse 

en lämplig person som skulle granska bolagets räkenskaper (SOU 2008:32). Kravet på 

kvalificerade revisorer det vill säga auktoriserade eller godkända revisorer ställdes först upp i 

1944 års Aktiebolagslagen för företag med aktiekapital som översteg två miljoner kronor eller 

börsnoterade företag. Förarbetet till 1975 års Aktiebolagslag visade att det inte var möjligt att 

kräva kvalificerade revisorer i alla aktiebolag eftersom det inte fanns tillräckligt många att 

tillgå. Små aktiebolag kunde revideras utan att ha kvalificerade revisorer som ansågs kunna 

medföra onödiga kostnader för dessa bolag (Thorell & Norberg, 2005).   

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) ansåg att små aktiebolag var mer utsatta när det gällde 

ekonomisk brottslighet och att en effektiv och sakkunnig revision var av värde även i de små 
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aktiebolagen. För att förhindra och minska den ekonomiska brottsligheten togs en proposition 

upp år 1980 där ett förslag om en lagstiftändring var att föredra för alla aktiebolag, även för 

små aktiebolag. Propositionen ledde till en ytterligare ny lag år 1983, en förbättring av den 

gamla lagen som innebar då att alla aktiebolag skulle anlita minst en kvalificerad revisor 

(SOU 2008:32). 

 

År 2006 tillsatte regeringen en utredning för att se över reglerna om revision för små 

aktiebolag samt föreslå ändringar i regelverket för att avskaffa revisionsplikten för dessa 

bolag. Detta resulterade till att den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för vissa 

små aktiebolag, vilket innebar att de inte längre är tvingade till revision. Lagändringen 

berörde över 70 procent av Sveriges företag (Frivision, 2011).  

 

Sverige var det näst sista EU-landet som införde frivillig revision för små aktiebolag. 

Anledningen till att regeringen valde att avskaffa revisionsplikten var först och främst för att 

minska de administrativa kostnaderna för de små aktiebolagen då regeringen ansåg att 

revisionskostnader för de flesta små bolagen var betydligt högre än nyttan. Regeringen ville 

också göra det enklare, billigare och mera lönsamt att starta och driva ett företag då detta kan i 

sin tur medföra att fler arbetstillfällen skapas (Frivision, 2011). 

 

De små aktiebolag som vill utnyttja undantaget från revision måste fatta ett aktivt beslut 

genom en bolagsstämma och sedan registrera detta hos Bolagsverket. Det är endast företag 

som under två räkenskapsår i följd uppfyller minst två av följande kriterier som kan undantas 

från revisionsplikten och betraktas som små aktiebolag:  

 

 Företaget får max ha tre anställda.  

 Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor.  

 Nettoomsättning på max tre miljoner kronor (Skatteverket, 2010).  

1.2 Problemdiskussion  

Avskaffandet av revisionsplikten innebär att de små aktiebolag som uppfyller kriterierna får 

friheten att själva bedöma och välja om de är i behov och vill anställa en revisor. Små 

aktiebolag kan därmed anpassa vilka redovisnings- och revisionstjänster de behöver utifrån 

deras eget behov (Frivision, 2011). Redovisnings- och revisionstjänster är specialisttjänster 

som utförs av företag med personal som har speciella kvalifikationer för att utföra revision. 
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Avskaffandet av revisionsplikten beräknades leda till att utbudet på marknaden för 

redovisnings- och revisionstjänster skulle öka och tjänsternas priser skulle bli lägre. Detta 

skulle också leda till att de svenska företagen får bättre förutsättningar att möta konkurrensen 

från företag som inte har någon revisionsplikt eller har lägre kostnader för revisionen (SOU 

2008:32).   

 

Små aktiebolag får genom avskaffandet även spara i genomsnitt 15 000 kronor per år för 

revisionskostnader (Regeringskansliet, 2010). Forskaren Svanström (2008) anser däremot i 

sin studie att besparingen av en avskaffad revisionsplikt är svår att uppskatta eftersom 

företagen som väljer bort revision kan ha ökade behov av andra tjänster såsom till exempel 

redovisnings- och rådgivningsstöd. Därför anser han att det är enklare för de små företagen att 

anlita en revisor istället för att använda flera olika externa källor för olika behov och på så vis 

blir det även en kostnadsbesparing för företaget. 

 

Diskussionen kring revisionsplikten och vilken nytta revisionen har för de mindre 

aktiebolagen har varit aktuell under de senaste åren. Enligt Collis (2003) och Svanström 

(2008) ökar revisionen trovärdigheten för företagets redovisning samt förbättrar redovisnings 

kvalitet. Det är inte endast ägarna som har nytta av revisionen utan också företagets olika 

intressenter eftersom den reviderade årsredovisningen anses som deras viktigaste 

informationskälla vid beslutfattande (Carrington, 2010). PwC menar att när företagets 

ekonomiska information är kvalitetssäkrad av en revisor kan trovärdighet och förtroende 

skapas mellan företaget och kreditgivarna. Collis (2003) har i sin studie i England kommit 

fram till att 58 procent av småföretagarna som valde att ha kvar revision gjorde det för att öka 

trovärdigheten gentemot banker. Hon menar därmed att kreditgivarna hade ett stort inflytande 

i företagens beslut om revision då det visade sig att kreditgivarna använder finansiell 

information som grund vid kreditbedömning. En intressant fråga blir då hur kreditgivarna kan 

påverka små aktiebolags beslut till att använda sig av revision. 

 

Hon har även kommit fram till att de företag som valde att revideras trots att de inte var 

tvungna enligt lag kännetecknas av att de hade större omsättningar. Hon menar att ju större 

omsättning ett företag har desto mer är det i behov av revision. Enligt statens offentliga 

utredning (2008:32) och Thorell & Norberg (2005) kan ägarnas behov av revision variera 

stort. Enligt dem blir behovet av revisionen större för aktieägarna som inte är personligen 

insatta i bolagets verksamhet. Collis (2003) anser därmed att de företag som efterfrågade 
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revision var de som inte var helt familjeägda samt hade aktieägare som inte hade tillgång till 

internredovisning. Därför ifrågasätter vi ifall dessa ovanstående orsaker kan vara anledning 

till att små aktiebolag väljer att behålla revisionen.  

1.3 Problemformulering  

När revisionsplikten avskaffades år 2010 har många företag valt att avskaffa revision, men det 

finns fortfarande företag som har valt att behålla den, trots att de inte behöver det. Idag finns 

det totalt 390 000 aktiva aktiebolag i Sverige (Nya affärer, 2013). Enligt Brännström (FARs 

generalsekreterare) har cirka 320 000 aktiebolag möjligheten idag att välja bort revision. Av 

dem har cirka 207 000 bolag registrerats innan avskaffandet, det vill säga innan 1 november 

2010. Cirka 43 procent av de 207 000 bolagen har valt bort revision, vilket innebär att 57 

procent har valt att behålla revisionen (Danbrannstrom, 2013). Eftersom majoriteten av de 

aktiva aktiebolagen har valt att behålla revision blev vi intresserade att undersöka; 

 

 Vilka faktorer som påverkar små aktiebolags val att ha kvar revision, trots att 

möjligheten finns att välja bort den?   

1.4 Syfte  

Syftet med vår studie är att undersöka varför små aktiebolag väljer att behålla revisionen trots 

att de har möjlighet att välja bort den. Uppsatsen bidrar till att presentera vilka faktorer som är 

avgörande för små aktiebolags val att ha kvar revisionen.  

1.5 Avgränsningar 

I studien har vi avgränsat oss till att endast undersöka de aktiva små aktiebolag som 

registrerades innan revisionsplikten avskaffandes och som fortfarande använder sig av 

revisionen. Anledningen bakom valet är att dessa bolag har tidigare erfarenheter av revision 

och är medvetna om vad revisionen kan tillföra. Advokatbolag har valts bort eftersom de är 

tvingade av advokatsamfundet att anlita revisor. Vidare har aktiebolag som ingår i en koncern 

uteslutits då de kan vara tvingade att anlita revisor på grund av sitt koncernförhållande. 

Studien avgränsades först till Stockholms län då tanken var att göra personliga intervjuer, men 

sedan utökades studien till hela Sverige då den utförts genom telefonintervjuer. 
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1.6 Disposition  

För att underlätta för läsaren följer här uppsatsens disposition; 

 

 

 

 

 

Figur 1 Disposition 

 

 

 

 

Kapitel 6 Resultatdiskussion – Här redovisas samt diskuteras de slutsatser som kan 

dras utifrån resultatet av empirin och den presenterade analysen. Slutligen presenteras 

förslag på vidare forskning inom området. 

 

Kapitel 5 Analys – Här kommer empirin att analyseras utifrån den utvalda teoretiska 

referensramen som presenterades i kapitel två.   

 

 

Kapitel 4 Empiri – Här presenteras de empiriska data som vi har samlat in genom våra 

telefonintervjuer med 29 små aktiebolag inom Sverige. Kapitlet består också av en 

sammanställning av empirin som tydliggör intervjupersonernas svar på frågorna.  

 

Kapitel 3 Metod – Här presenteras forskningsansats, forskningsmetod och 

datainsamlingsmetod som har använts i studien. Vidare presenteras hur insamlingen av 

det empiriska materialet har genomförts. Slutligen görs en diskussion kring källkritiken.   

 

 

 

Kapitel 2 Teoretisk referensram – Här presenteras revisorns roll, revisionsteorier samt 

en modell som berör ämnet revision. Därefter redogörs effekterna av revisionspliktens 

avskaffande. Slutligen avslutas kapitlet med en tidigare forskning inom området. 
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2 Teoretisk referensram 

I teoretisk referensramen presenteras de väsentliga delarna som vi anser är relevanta för vår 

studie. Först presenteras revisorns roll, revisionsteorier samt en modell som berör ämnet 

revision. Därefter redogörs effekterna av revisionspliktens avskaffande. Slutligen avslutar vi 

kapitlet med en tidigare studie inom området. 

2.1 Revisorns roll  

Revisorn kan uppträda i olika roller, revisorn som granskare och/eller revisorn som rådgivare. 

Det som kännetecknar rollen som granskare är att revisorn ska vara oberoende för att kunna 

granska och bedöma hur styrelsen i ett företag sköter sin redovisning, bokföring och 

förvaltning. Med oberoende menas att revisorn skall utföra sina uppdrag med opartiskhet och 

självständighet. Detta innebär att revisorn inte ska ha någon koppling till företaget samt inte 

stå i beroendeställning till någon av intressenterna i det företag som han eller hon granskar. 

Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen (FAR, 2006).  

 

Thorell & Norberg (2005) menar att revisorn inte får sköta bolagets bokföring, upprätta 

årsredovisning eller göra bokslut, samtidigt som denne skall revidera det. Carrington (2010) 

redogör i sin bok ”revision” att revisorn är skyldig att informera företaget om de brister som 

kan upptäckas i det material som han/hon granskar. Moberg (2006) menar att i samband med 

revisionen har revisorn rätt och även skyldighet i vissa situationer att lämna råd och förslag 

till förbättringar vad gäller bolagets redovisning och förvaltning. Denna form av rådgivning 

som har detta samband med revisionen kallas för revisionsrådgivning. 

 

Som det nämndes i problembakgrunden innebär revisionen en oberoende granskning av ett 

företags årsredovisning, bokföring, bokslut samt företagslednings förvaltning. Målet med 

revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse varje år till bolagsstämman. I 

revisionsberättelsen ska revisorn uttala sig med ”hög men inte absolut säkerhet” om hur 

styrelsen har skött sitt uppdrag i företaget. Revisionsberättelsen ska innehålla uppgifter om 

hur företagets vinst eller förlust ska behandlas, uttalande om bolagsstämman bör fastställa 

balans- och resultaträkningen samt om styrelsen och VD:n bör beviljas ansvarsfrihet gentemot 

bolaget. Om revisorn upptäcker att bolaget inte har fullgjort sin skyldighet ska detta också tas 

upp i revisionsberättelsen om det är av väsentligt avseende (FAR, 2006; SOU, 2008:32; 
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Thorell & Norberg, 2005). Revisionsberättelsen fungerar som ett intyg på att årsredovisningen 

som företaget lämnar stämmer överens med verkligheten (FAR, 2006). 

 

Revisorn kan också ägna sig åt fristående rådgivning, med det menas att revisorn erbjuder 

rådgivningstjänster som inte har nära relation till revisionen såsom upprättande av bolagets 

deklaration, organisationsfrågor, skatterådgivning samt redovisningstjänster (Svanström, 

2008). Moberg (2006) menar att den fristående rådgivningen förbättrar revisorns 

kännedom/kunskap om företaget samt ger revisorn större möjlighet att identifiera problem i 

företagets redovisning. Svanström (2008) bestyrker detta och menar att rådgivningstjänster 

medför positiva effekter för revisions- och redovisningskvaliteten.  

 

Svanströms (2008) har i sin studie kommit fram till att många små företag saknar kunskap och 

kompetens kring redovisning därför anlitar de revisorer. Han kom också fram till att mer än 

hälften av företagen som undersökts i sin studie har revisionsbyrån som förstahandsrådgivare 

och en fjärdedel använder revisorn som sin enda professionella rådgivare. Revisionsbyrån 

fyller alltså en viktig roll i många små företag. 

 

Rollen som rådgivare respektive granskare kan orsaka problem då de olika rollerna kan stå i 

strid med varandra. Moberg (2006) menar att revisorn riskerar att genom den fristående 

rådgivningen bli ekonomiskt beroende av företaget samt att revisorn i revisionen kan komma 

att granska resultatet av egen rådgivning. Detta kan leda till att revisionens tillförlitlighet samt 

intressenternas förtroende för revisionen minskar.  

2.2 Revisionsteorier 

För att förstå målet med revisionen tar Carrington (2010) upp tre teorier baserade i den 

nationalekonomiska traditionen. Utöver detta tar han även upp två perspektiv på revision 

förankrade i den sociologiska traditionen.  
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Figur 2 Traditioner, teorier och perspektiv på revision (Carrington, 2010, s. 13). 

2.2.1 Revision som försäkran 

Teorin har sin utgångspunkt i agentteorin och handlar om att det finns en agent och en 

principal, där båda parterna är nyttomaximerande. Ägaren (principalen) anställer en 

företagsledare (agenten) för att styra och föra företaget framåt. På grund av företagsledarens 

nära kontroll över verksamheten har han/hon alltid ett informationsövertag gentemot ägaren, 

fenomenet kallas informationsasymmetri. Ägaren och företagsledaren är ofta separerade från 

varandra och detta gör att ägaren inte kan se hur företagsledaren styr verksamheten. Om 

ägaren anser att företagsledaren agerar för sitt eget intresse och inte sköter verksamheten 

korrekt kan han/hon minska företagsledarens ersättning. Problemet ligger därmed hos 

företagsledaren. För att lösa problemet anlitas därför en tredje oberoende part, revisorn, för att 

förebygga den informationsasymmetri som uppstår mellan ägaren och företagsledaren men 

även för att bestyrka att företagsledaren upprättar företagets finansiella rapporter på ett 

korrekt sätt. Revisorn kan genom revisionen även försäkra och bestyrka att företagsledaren 

agerar i samma riktning som ägaren önskar. På det här sättet finns det inte längre någon 

anledning för ägaren att inte betala företagsledaren det han/hon gjort sig förtjänat av. 

Revisionen utgör alltså en stor nytta genom att fungera som en försäkran för ägaren och för 

företagsledaren (Carrington, 2010).  

 

Det är inte endast ägarna som har nytta av revisionen utan också företagets intressenter. För 

att intressenterna såsom långivare, leverantörer och anställda skulle kunna förlita sig på den 

årsredovisning som företaget lämnar samt kunna använda den för sina olika behov så är det 

nödvändigt att den granskas och kvalitetssäkras av en revisor (Carrington, 2010). Thorell & 

Teorier om revision  

Nationalekonomi  

Försäkran  Förbättring Försäkring 

Sociologi 

Komfort Legitimering  
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Norberg (2005) menar att utan revision skulle intressenterna bli tvungna att granska 

årsredovisningen själva för att skapa tilltro till företagets ekonomiska information.  

2.2.2 Revision som förbättring  

I försäkransteorin hade revisorn en passiv roll då dennes uppgift var att bestyrka och försäkra 

att företagsledares påstående var rimliga och riktiga, medan i denna teori har revisorn en mer 

aktiv roll. Carrington nämner att revision som förbättring skapar kvalitet i den finansiella 

informationen som även leder till trygghet. Revisorn ska förbättra revisionen, vilket görs 

genom att lyssna till de krav olika intressenter har på revisionen. Revisorns roll i revision som 

förbättring är att medla mellan de intressenter som har ett intresse av så mycket och så god 

information som möjligt, och företag som inte vill ge ut mer information än nödvändigt. Om 

revisorn uppfyller intressenternas krav och behov genom att ge tillräckligt information, kan 

det skapas en effektivare kapitalmarknad eftersom investeringar kommer att göras i de projekt 

där de gör mest nytta, det vill säga där de ger bäst avkastning (Carrington, 2010).  

2.2.3 Revision som försäkring  

Den tredje teorin ser revisorns roll som en form av ett försäkringsbolag. Genom att 

företagsledningen låter en revisor revidera företagets finansiella rapporter förflyttas risken 

från dem själva till revisorn. För utomstående intressenter och investerare innebär detta att det 

finns ännu en aktör som har ett intresse i att de finansiella rapporterna inte är missvisande. 

Ifall det visar sig att redovisningen innehåller några felaktigheter och inte överstämmer med 

lagar och regler kommer utomstående intressenter, som har lidit förluster på grund av 

händelsen, kräva ersättning från revisorn. För att revisorn ska försäkra sig själv och minimera 

risken att bli ersättningsskyldig kommer han/hon av egenintresse att utforma redovisningen på 

ett korrekt sätt. Teorierna försäkran och förbättring blir en konsekvens av revisorns önskan att 

minimera försäkringsrisken (Carrington, 2010). 

2.2.4 Revision som komfort  

Carrington (2010) beskriver i sin bok två perspektiv inom revision. Det första perspektivet 

revision som komfort, innebär att revisionen förmedlar den grundläggande trygghet som 

exempelvis en investerare behöver känna för att våga investera i en aktie. Förbättringen av 

redovisningen är här av sekundärt intresse. Det viktigaste för investeraren är att veta att 

revisionen finns så att han/hon inte behöver ställa några frågor om redovisningens kvalitet 

eller trovärdighet. Investeraren vill inte heller höra något om revision och ifall något problem 
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inom redovisningen dyker upp och bör förbättras ska det ske utan att investerare får 

kännedom om det. Om investeraren blir medveten om detta kan komforten som investerare 

känner kring redovisningen påverkas (Carrington, 2010). 

2.2.5 Revision som legitimering  

Det andra perspektivet som Carrington (2010) beskriver är revision som legitimering. För att 

företaget ska kunna uppfattas som legitimt ska företaget alltid försöka sträva efter samt agera 

inom de gränser och normer som samhället ställer på dem. Företagets intressenter har olika 

krav på företagets redovisning därför är det viktigt att företaget har förmåga att anpassa sig till 

de olika kraven och göra allt för att uppnå framgång och legitimitet (Carrington, 2010). 

Företaget kan därmed vinna på att handla legitimt vilket i sin tur kan leda till att de får lojala 

intressenter (FAR, 2006). Om företaget inte lyckas uppfylla samhällets krav skulle 

legitimiteten i företaget vara hotad vilket leder till att företaget skulle ha svårt att överleva på 

marknaden (Carrington, 2010).  

 

Carrington (2010) skriver i sin bok att revisionen tillför legitimitet och trovärdighet till det 

företag som anlitar revisor. Graden av legitimitet ökar om företagets redovisning granskas och 

godkännas av en oberoende revisor eftersom revisorns granskning leder till att den finansiella 

informationen anses som tillförlitliga samt accepteras av samhället. Revisorns granskning kan 

även leda till ett starkare förtroende och lojalitet för företaget (FAR, 2006). Ifall revisorn 

märker att företagets redovisning strider mot gällande lagar och regler kommer han eller hon 

kräva att företaget ändrar redovisningen så att den blir i enlighet med gällande lagstiftning 

(Carrington, 2010). 

2.3 Intressentmodellen  

Ett företag har olika intressenter såsom, individer, grupper och organisationer. För att förstå 

samspelet mellan företaget och dess intressenter är det viktigt att förstå utbytesrelationerna 

mellan dem till exempel utbyte av information, tjänster och produkter. Detta innebär att det 

uppstår ett beroendeförhållande mellan intressenterna och företaget. För att företag ska kunna 

uppfylla sina egna mål som de har satt upp måste de se till att alla intressenters behov 

tillfredställs (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

 

Svanström (2008) menar i sin studie att det är viktigt att företagets intressenter känner sig 

trygga och har förtroende för den information företaget lämnar om sin ekonomiska situation. 
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Han menar att intressenterna kan ha olika informationsbehov samt att informationen kan ses 

mer trovärdig om företaget har en revisor som granskar redovisningen. Revisionen syftar till 

att förbättra redovisningens kvalitet samt öka dess tillförlitlighet. 

 

Intressentmodellen används för att på ett bra sätt beskriva organisationens olika intressenter 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Figur 3 Intressentmodell 

(Illustration: Hadil Bahnam & Rawa Al kalaf) 

 

Ägarna är den grupp vars informationsbehov framhålls som viktigast. De bidrar med kapital 

och önskar att företaget ska förvalta sina investeringar på ett bra sätt, det vill säga att företaget 

ska gå med vinst och ge en avkastning på det investerade kapitalet (Artsberg, 2005). Ägarna 

behöver korrekt ekonomisk information som kan läggas till grund för beslut om att köpa, 

behålla eller sälja aktier. Ägarna behöver även studera företagets underlag till utdelning för att 

kunna bedöma företagets förmåga att i framtiden lämna utdelning på kapitalet (SOU 

2008:32).  

 

Ägarnas intresse i revision kan variera stort, beroende på om de är aktiva i företaget eller inte. 

Enligt Thorell & Norberg (2005) och statens offentliga utredning (2008:32) är ägaren i små 

företag ofta den samma som företagsledningen och i dessa fall har revisionen inte så stor 
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betydelse för denne. Enligt dem blir behovet av revisionen större för de olika ägare som inte 

är personligen insatta i bolagets förhållanden.  

 

Långivarna bidrar med kapital som företaget behöver för att kunna driva verksamheten. 

Istället för avkastning på det insatta kapitalet vill långivarna erhålla ränta och amortering som 

erläggs på föreskriven tid (Bruzelius & Skärvad, 2004). Banker och andra långivare behöver 

ekonomisk information om företaget för att kunna bedöma om det har förmåga att betala 

tillbaka avtalade räntor och amorteringar. Denna information som lämnas av företaget kan 

anses mer tillförlitligt och korrekt om den har granskats av en kvalificerad revisor, därför 

anses långivarna vara en mycket viktig intressent till företaget (SOU 2008:32).  

 

Långivaren har ingen skyldighet att bevilja kredit och kan därför kräva att ett företag har en 

revisor eller en annan form av säkerhet som till exempel inteckningar i bolagets egendom. 

Långivaren har möjlighet att sätta exempelvis högre priser och högre räntor mot företag som 

saknar revisor om de önskar det. Det är därför aktuellt för småföretag att väga nyttan mot 

kostnaden med att ha en revisor (SOU 2008:32).   

 

När revisorn granskar årsredovisningen och intygar att redovisningen följer lagar och regler 

blir det lättare för långivarna att ta beslut om kreditbedömning samtidigt kan företaget få 

bättre erbjudanden gällande exempelvis räntor och ett starkare förtroende hos långivarna 

(Carrington, 2010).  

 

Leverantörerna bidrar med varor och tjänster till företaget. Leverantörernas krav för detta är 

att handla med en stabil och säker kund, som är en god betalare (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

För att företagets leverantörer ska vara säkra på att de får betalt för sina varor och tjänster 

behöver de korrekta uppgifter som belyser om företaget har betalningsförmåga för beställda 

varor och tjänster. Dessa uppgifter anses vara mer tillförlitliga om de har granskats av en 

revisor (Svanström, 2008). 

 

Kunderna är den viktigaste intressenten för många företag. Om företaget inte har några 

kunder som köper deras produkter eller tjänster så finns det ingen anledning för företaget att 

fortsätta driva sin verksamhet. Kunderna bidrar genom att köpa och betala för de varor och 

tjänster som företaget erbjuder. Som belöning kräver de goda varor till rimliga priser, 

leveranssäkerhet samt att produkterna tillverkas och distribueras på ett sätt som inte påverkar 



 
13 

miljön allt för negativt (Bruzelius & Skärvad, 2004). Kunderna behöver alltså korrekta 

uppgifter som belyser om ett företag har förmåga att tillfredsställa deras behov (SOU 

2008:32).  

 

Staten och kommunen bidrar till företagets verksamhet genom samhällsservice av olika slag, 

till exempel genom bostäder, utbildning, kommunikationer, fritidssysselsättning mm.  

Företaget kan också få vissa ekonomiska bidrag av staten och kommunen. Som belöning för 

dessa bidrag vill staten och kommunen få samhällsansvariga företag som betalar skatt för sina 

vinster och bidrar till en jämn och hög arbetstillfällesnivå i samhället (Bruzelius & Skärvad, 

2004).   

 

Thorell & Norberg (2005) menar att samhället har olika intresse och nytta av revisionen. 

Skatteverket har ett starkt intresse av att bolagens bokföring är i så god ordning som möjligt 

och vill att företags redovisningar ska hålla hög kvalitet så att beskattningsunderlaget ska bli 

korrekt (SOU 2008:32). Eftersom skatteintäkter är statens inkomstkälla anser Thorell & 

Norberg (2005) att revisionen kan vara ett sätt att upptäcka skattesmitningar. Staten och 

kommunen vill därför att företaget ska använda sig av revision eftersom den kan ge en 

noggrann kontroll av att företaget på ett riktigt sätt betalar in skatter och avgifter samt att 

bedrägerier och ekonomiska brott minskar (Svanström, 2008).   

 

Företagsledningen bidrar också med sitt arbete och vill ha en god lön för denna insats, men 

ibland kan känslan över att leda ett företags verksamhet samtidigt upplevas som en belöning i 

sig (Bruzelius & Skärvad, 2004). De synpunkter som en revisor kan ge kan vara användbara 

för företagsledningen (SOU 2008:32).  

 

Anställda bidrar med sitt arbete och vill ha ersättning för denna insats. Anställda vill ha en 

jämn sysselsättning och tillfredsställande lön. De vill även känna sig trygga på sina 

arbetsplatser, ha en bra arbetsmiljö samt att arbetsuppgifterna ska kunna ge möjlighet till 

personlig utveckling och arbetstillfredsställelse. Medinflytande och medbestämmande i 

arbetet är också viktigt för anställda (Bruzelius & Skärvad, 2004). Anställda kan använda sig 

utav den finansiella informationen för att kunna avgöra framtidsutsikterna för sina 

anställningar (Svanström, 2008). 
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Intressentmodellen har anklagats för att ge en falsk bild av verkligheten. Kritikerna menar att 

cirklarna som ritas visar att alla intressenter är lika stora, det vill säga har lika stort inflytande 

på företagets verksamhet. Men så är det inte i själva verket menar Bruzelius & Skärvad 

(2004) då de anser att olika intressenter har olika stort inflytande på företaget.  

 

”Ju viktigare intressenten är för organisationens verksamhet, desto mer beroende är 

organisationen av denna intressent och desto starkare maktposition har intressenten ifråga.” 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s.82). 

2.4 Effekter av revisionspliktens avskaffande  

Thorell & Norberg (2005) menar att revisionen har ett visst brottsförebyggande syfte vilket 

försvinner om revisionsplikten tas bort. De anser därmed att denna brottsförebyggande effekt 

är relativt liten eftersom revisorernas anmälningsskyldighet vid brott inte omfattar 

företagsformer som inte har revisionsplikt.  

 

Utifrån Skatteverket och Ekobrottsmyndighetens perspektiv skulle avskaffandet av 

revisionsplikten i små aktiebolag leda till att den ekonomiska brottsligheten, skattefusk och 

antalet skattefel ökar. Detta eftersom företagen själva får välja vilka tjänster de vill ha och inte 

längre är tvingade till dem (SOU 2008:32). För att förebygga skattefusk och skattefel samt bli 

säker att ett bolag utför sina uppgiftsskyldigheter menar Skatteverket i sin verksamhetsplan 

för 2011 att det kan bli aktuellt med hårdare granskning av revisorslösa bolag för att kunna 

upptäcka fel och brister i företagens räkenskaper (Skatteverket, 2011). Enligt Skatteverket 

kommer myndigheten att drabbas av ökade kostnader för hantering av den kontroll som 

egentligen borde göras av en kvalificerad revisor (SOU 2008:32).  

 

Statens offentliga utredning (2008:32) har undersökt vilka effekter avskaffandet av 

revisionsplikten skulle innebära för intressenter när de små företagen väljer bort revisionen.   

De flesta små aktiebolag har emellertid bara en eller ett fåtal aktieägare, vilket innebär att 

aktieägarna i sådana bolag har ofta ett aktivt deltagande i verksamheten samt full kontroll på 

verksamheten. Enligt statens offentliga utredning (2008:32) är aktieägarnas behov av revision 

mindre i de små aktiebolag och ett entledigande av revisorn skulle därmed inte påverka 

aktieägarna i stor grad. Enligt statens offentliga utredning (2008:32) och Thorell & Norberg 

(2005) blir därmed behovet av revisionen större för aktieägarna som inte är personligen 

insatta i bolagets verksamhet. 
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Enligt statens offentliga utredning (2008:32) skulle kreditgivarna inte påverkas mycket av 

revisionspliktens avskaffande. När det gäller kreditgivarnas beslut om små företags 

kreditsökning så kom statens offentliga utredning (2008:32) fram till att vid kreditprövning 

och beslutfattande så lägger kreditgivarna ofta stor vikt på egna analyser, det vill säga på hur 

bra företagen har skött sina tidigare lån samt om företagen anses vara en säker och god kund. 

Utöver den egna analysen begär kreditgivarna ofta en kreditupplysning om företaget för att bli 

säkra på att företagets betalningshistorik är acceptabel. Det finns därför inga skäl till att anta 

att avskaffandet skulle leda till att små företag förlorar möjligheter att ta upp lån av banker 

eller tvingas ta lån på sämre villkor än tidigare (SOU 2008:32). 

 

Avskaffande av revisionsplikten kommer inte heller påverka företagets leverantörer, detta för 

att utifrån leverantörernas perspektiv så är det ointressant om företaget har revisor eller inte 

(SOU 2008:32). Enligt statens offentliga utredning (2008:32) skulle leverantörer snabbt 

anpassa sig till de nya förhållandena, det vill säga att mindre aktiebolag inte har revision 

längre, samt komma på andra lösningar för att bli säkra på att de kommer få betalt för sina 

varor och tjänster.  

 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) så är anställdas medinflytande och medbestämmande i 

arbetet viktigt. Avskaffande av revisionsplikten i små aktiebolag skulle inte påverka anställda 

eller deras möjligheter till insyn i de företag de arbetar i. Kunder skulle inte heller påverkas av 

avskaffandet eftersom kundernas viktigaste behov är att det företag som de handlar av finns 

kvar på marknaden så att ifall produkten går sönder så kan de vända sig till företaget. Statens 

offentliga utredning (2008:32) har även visat att avskaffandet inte skulle leda till ökad 

ekonomisk brottslighet och det finns därför inget behov att öka kontrollen hos Skatteverket 

eller Ekobrottsmyndigheten (SOU 2008:32). 

2.5 Tidigare studie av Jill Collis 

Artikeln Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit är skriven av Jill Collis som 

är en av de forskarna som har skrivit och gett ut mest artiklar inom området avskaffad 

revisionsplikt i Storbritannien. Revisionspliktens avskaffande för små företag infördes i 

England år 1994. Syftet med avskaffandet var att minska företagens administrativa kostnader. 

Från år 1994 till 2004 höjdes gränsvärdena tre gånger i England för de företag som inte 

omfattades av revisionsplikten och låg år 2004 på EU:s maximalt tillåtna värden. För att få 

undanta företag från revisionsplikten ska dessa företag enligt EU:s gränsvärden understiga två 
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av tre kriterier: 50 anställda, balansomslutning på ca 4,4 miljoner Euro och omsättning på ca 

8,8 miljoner Euro. Men innan höjningen till EU:s gränsvärde gjordes fick Collis år 2003 i 

uppdrag av engelska Handelsdepartementet (DTI) att granska frågor som var anslutna till 

avskaffandet av revisionsplikten i England. Syftet med undersökningen var att se hur många 

företag som har utnyttjat undantaget från revision och hur mycket de kunde spara på grund av 

avskaffandet. Collis undersökte också hur många företag som skulle ha kvar den frivilliga 

revisionen samt vilka faktorer som skulle kunna påverka företags beslut om gränsvärdet för 

dessa företag skulle höjas. 

 

Studien skickades till 2633 onoterade aktiva aktiebolag som inte ingick i någon koncern. Av 

dem deltog endast 790 företag i undersökningen vilket ansågs vara tillräckligt. Det visades att 

58 procent av de deltagande företagen har avstått från den frivilliga revisionen, medan 

resterande 42 procent fortfarande ville reviderade sina räkenskaper. De främsta orsakerna till 

att företagen valde bort revision var av kostnadsskäl samt att de inte upplevde några fördelar 

med revisionen. Några företag hade uppgett att kostnaden för revision var ungefär 1000 Pund 

(vilket motsvarar ungefär 10 000 kronor).  

 

De huvudsakliga fördelarna som andra företag upplevde med revisionen är följande:  

 Förbättrad kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 % instämde)  

 Förbättring av redovisningens tillförlitlighet (61 % instämde)  

 Trovärdighet gentemot banker (58 % instämde)  

 Bidrar till att skydda mot bedrägerier (50 % instämde)  

 Förbättring av kvaliteten på informationen (43 % instämde)  

Undersökningen visade att 57 procent av de deltagande företagen som tillfrågades var positiva 

till förslaget om att höja gränsvärdena i England till EU:s maxvärden. 42 procent av företagen 

uppgav att de skulle fortsätta revidera sina räkenskaper om gränsvärdena skulle höjas medan 

56 procent skulle avstå och 2 procent inte har besvarat frågan. 79 procent av de större 

företagen som skulle omfattas av revisionspliktens avskaffande för första gången svarade att 

de skulle välja att fortsätta med revisionen.  

 

Collis drog några slutsatser i sin undersökning om vilka företag som valde att revideras trots 

att de inte var tvungna enligt lagen och kom fram till att dessa företag kännetecknas av 

följande: 
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 De hade en större omsättning samt att styrelsen i dessa företag ansåg att revisionen 

ökar och förbättrar den finansiella informationens kvalitet. Revisionen har en positiv 

effekt på företagets kreditvärdighet samt ger en god kontroll av företagets redovisning 

och ekonomistyrning.  

 Företagen var inte helt familjeägda och hade aktieägare som inte hade tillgång till 

internredovisning.  

 Företagsledningen lämnade normalt en kopia av årsredovisningen till banker och 

andra långivare.  

Collis menar att kostnaden för revision är högre för företag med mindre omsättning än för 

företag med högre omsättning. Hon anser att företagsledningen efterfrågar revision när 

företagets omsättning är hög samt när nyttan av revisionen är större än kostnaden. Hon kom 

fram till att den främsta gruppen som var emot revisionspliktens avskaffande i England var 

kreditgivare, detta för att de använder reviderat material vid kreditprövning. Collis ansåg 

därför att en av orsakerna till att de företag som valde att använda sig av revision var för att 

revisionen ökar förtroendet mellan företaget och kreditgivarna.  

2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Vi har i studiens referensram tagit upp de väsentliga delarna som berör ämnet revision och 

som vi anser är relevanta för studiens syfte och frågeställning. Vi har först börjat med att 

förklara vad en revisor är och vilka arbetsuppgifter denne har samt syftet med revision. Detta 

gjorde vi för att ge läsaren en bra bakgrund och kunskap om vilken roll revisorerna kan ha i 

företaget.  

 

För att belysa vad revisionen är och varför anlitas revisorer har vi tagit upp tre viktiga teorier 

som vi anser är relevanta för vår studie. Den första teorin revision som försäkran, handlar om 

att revisorn ska säkerställa informationen i de finansiella rapporterna vilket i sin tur leder till 

minskad informationsasymmetrin som finns mellan ägaren och företagsledaren. Den andra 

teorin revision som förbättring, handlar om informationskvalitet, där revisorns roll är att 

kvalitetssäkra och förmedla information mellan företaget och olika intressenter. Den tredje 

teorin revision som försäkring, ser revisorns roll inte helt olik ett försäkringsbolag. I och med 

revisionen förflyttas risken från företagsledaren till revisorn. Revisorn blir alltså ansvarig och 

står för alla felaktigheter som kan uppstå i företagets redovisning.  
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Revision som komfort och revision som legitimering är de två perspektiven som vi också har 

tagit upp i vår referensram. Det första perspektivet beskriver revision som något som 

förmedlar den grundläggande trygghet som investerare och andra intressenter behöver känna 

för att våga investera i en aktie. Det andra perspektivet beskriver hur graden av legitimitet 

ökar om företagets redovisning granskas och godkänns av en oberoende revisor. 

 

En mycket viktig modell som vi även anser är relevant för vår studie är intressentmodellen, då 

den beskriver vad revision har för betydelse för de olika företags intressenter såsom till 

exempel leverantörer, kreditgivare, anställda, kunder med mera. Med hjälp av 

intressentmodell kommer vi att ställa relevanta frågor till de olika småföretagarna. Detta för 

att kunna se vilka intressenter som anses vara viktiga i verkligheten för att företaget ska 

fortsätta använda sig av revision.  

 

Vi har också tagit upp vilka effekter avskaffandet av revisionsplikten enligt statens offentliga 

utredning (2008:32) skulle innebära för intressenter när de små aktiebolagen väljer bort 

revisionen. Enligt statens offentliga utredning är revisionen mindre viktig för företags 

intressenter och om små aktiebolag väljer bort revisionen skulle intressenterna inte påverkas i 

stor utsträckning. Enligt intressentmodellen är revisionen däremot viktig för ett bolags 

intressenter. Det är därför intressant att undersöka om småföretagare är överens om att 

revisionen är mindre viktig för företagets intressenter eller om de behåller revisionen för 

intressenternas skull. Slutligen avslutade vi teorikapitlet med en tidigare studie som är skriven 

av Jill Collis och som vi anser också är relevant för vår undersökning då studien tar upp olika 

faktorer som anses vara viktiga för ett företags beslut att behålla revision.  
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3 Metod  

I detta kapitel presenterar vi hur studien har genomförts genom en beskrivning av valda 

metoder. Först motiverar vi ämnes val och därefter presenterar vi vilken forskningsansats, 

forskningsmetod och datainsamlingsmetod som har använts i studien. Vidare redogör vi hur 

insamlingen av det empiriska materialet har genomförts.  Slutligen avslutas kapitlet med en 

diskussion kring kritik av de källor vi använt oss utav.   

3.1 Ämnesval  

Eftersom vi båda har inriktat oss på ämnet redovisning inom utbildningen samt har ett stort 

intresse för redovisningen har vi valt att skriva en uppsats inom revision. Revisionspliktens 

avskaffande för små aktiebolag har varit och är fortfarande ett hett debatterat ämne. Vi är 

medvetna om att vårt ämne inte är något nytt eftersom när revisionsplikten avskaffades för tre 

år sedan har en hel del studier skett men vi har ändå valt att skriva om revisionspliktens 

avskaffande. Detta för att vi har läst ett antal debatter och artiklar om ämnet samt om hur 

viktig revisionen är för olika intressenter såsom till exempel Skatteverket, bank, leverantörer 

med mera. Vi blev därför intresserade av att undersöka ifall intressenterna har en betydande 

roll för att små aktiebolag fortfarande använder sig av revision eller om det finns andra 

faktorer som är avgörande och spelar in i små aktiebolags val att ha kvar revisionen.  

3.2 Forskningsansats  

För att kunna dra slutsatser från en undersökning finns det två olika forskningsansatser man 

kan använda sig av, antingen en deduktiv eller induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att 

forskaren utgår från en empirisk undersökning, det vill säga att forskaren samlar in 

information, analyserar den och drar en slutsats. Utifrån den empiriska undersökningen 

formuleras sedan en teori. Denna forskningsansats har alltså sin utgångspunkt i verkligheten. 

Med deduktiv ansats menas att forskaren utgår istället från tidigare forskningar och teorier för 

att sedan genom intervjuer eller enkäter arbeta fram ny empiri. Det empiriska materialet 

kommer därefter att analyseras och kopplas tillbaka till teorin för att se om den stämmer eller 

avviker gentemot de tidigare forskningar och teorier (Bryman & Bell, 2005).  
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     Induktion  

 

 

 

              Teori                       Empiri 

                                  

 

 

                        Deduktion  

Figur 4 Induktiv och deduktiv ansats 

(Illustration: Hadil Bahnam & Rawa Al kalaf) 

 

Vi har valt att använda den deduktiva forskningsansatsen. Vi kommer alltså att utgå från 

kända teorier och tidigare studie inom området som sedan ska jämföras med den empiri som 

vi kommer att samla in genom intervjuer. Det finns flera anledningar till att vi har valt att 

använda den deduktiva ansatsen för vår studie. Den första anledningen är att det ämne som vi 

har valt att studera redan har undersökts av många forskare och alltså inte är något nytt ämne. 

Den andra anledningen är att vi i intervjutillfällena ska kunna förstå och analysera 

intervjupersonernas svar med hjälp av den kunskap som vi har fått från den teoretiska 

referensramen som vi valt att använda.  

 

Fördelen med att använda en deduktiv ansats är att vi som uppsatsförfattare sätter oss in i 

aktuella ämnen för vårt problemområde. Detta gör att intervjufrågorna har en teoretisk bas att 

stå på. Då vet vi på förhand vilka områden frågorna ska beröra. Det innebär, enligt oss, att vi 

minskar risken att ställa onödiga frågor som inte hör till ämnet. Nackdelen är att när vi letar 

efter informationen, letar vi enbart efter den information som vi tror är mest relevant. Man 

riskerar då att oavsiktligt välja bort sådant som inte stärker den bild man vill visa upp 

eftersom förutbestämda uppfattningar blir till svar redan innan man ställt frågorna. Risken är 

att viktiga teorier inte tas fram (Jacobsen, 2002). 

3.3 Forskningsmetod   

Det finns två forskningsmetoder man kan använda sig av vid insamlig av empirin, kvalitativ 

och kvantitativ metod. Den kvantitativa forskningsmetoden används vid studier där 



 
21 

informationen kan mätas eller värderas numeriskt. Ett exempel på kvantitativ metod är att 

utforma ett frågeformulär med olika svarsalternativ som redan är färdigformulerade. Medan 

den kvalitativa forskningsmetoden används när forskaren vill skapa en djupare och bredare 

förståelse för ett specifikt ämne. Vid tillämpning av en kvalitativ metod så fokuseras 

datainsamlingen på ”mjuk” data. Ett exempel på mjuk data är den information som forskaren 

får från respondenter via till exempel djupgående intervjuer eller enkäter med öppna svar. 

Information tolkas, för att ge en förståelse som tillsammans med teorin besvarar studiens 

forskningsfrågor och syfte. Skillnaden mellan dessa två forskningsmetoder är att den 

kvalitativa metoden är tolkande samt fokuserar på ord, medan kvantitativa metoden fokuserar 

på siffror, antal och mängd (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi författare har märkt att det finns idag många företagare som nämner sina bokförare för 

revisorer samt inte skiljer mellan revision och redovisning. För att vi ska bli säkra på att 

småföretagare besitter den kunskap som krävs för att uppfylla uppsatsens syfte har vi valt att 

använda oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer. Genom intervjuer kan vi få mer 

detaljerad information om varför småföretagare fortfarande behåller revisionen, nu när 

möjligheten finns att välja bort den. Vi vill även få djupare förståelse om företagarnas tankar 

och åsikter kring valet av revision, därför anser vi att den kvalitativa metoden passar bättre då 

den kvantitativa metoden inte ska ge den information vi behöver.  

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det både fördelar och nackdelar med den kvalitativa metoden. 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att den ger en ökad förståelse och en bra helhetsbild 

av det som undersöks. En annan fördel som Jacobsen nämner med den kvalitativa metoden är 

dess flexibilitet vilket innebär att under undersökningens gång kan problemställning och 

insamlingsmetod ändras då ny information framkommer.  

 

Den största nackdelen med den kvalitativa metoden är att den är mycket resurskrävande, då 

både datainsamling genom intervjuer och dataanalys tar lång tid att genomföra, vilket medför 

att antalet respondenter oftast blir färre. Detta kan i sin tur leda till att forskarna får det svårt 

och lägre möjlighet till att generalisera resultatet jämfört med kvantitativa metoder, då 

kvantitativa undersökningar i regel har fler respondenter. En annan nackdel är att den 

kvalitativa undersökningen kommer att bli subjektiv och speglar forskarnas förmåga att 

analysera och dra slutsatser utifrån de insamlade data. Flexibiliteten kan också vara ett 
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problem, då många får en känsla av att aldrig bli klara eftersom det alltid dyker upp ny 

information (Jacobsen, 2002). 

3.4 Datainsamlingsmetod 

För att kunna genomföra en studie krävs det mycket information. Informationen kan vara av 

två olika slag; sekundär- och primärdata. Skillnaden mellan de två beror på när, hur och varför 

data samlas in (Olsson & Sörensen, 2011). Vi kommer i denna studie att använda oss av både 

primär- och sekundärdata. 

3.4.1 Primärdata  

Primärdata är den information som forskaren själv samlar in för första gången genom olika 

metoder såsom till exempel intervjuer, enkäter eller observationer. Fördelen med primärdata 

är att den information som forskaren samlar in är aktuell samt anpassad just till 

undersökningens specifika problem. Nackdelar med primärdata är att det är oftast dyrare att 

samla in information samt kräver det mycket tid och energi av forskaren jämfört med 

insamling av sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2011). Bryman & Bell (2005) menar att 

insamlingsmetoden kan variera beroende på om studien har en kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Våra primärdata består av den information vi får genom de kvalitativa intervjuerna 

som vi kommer att genomföra med småföretagare.  

3.4.1.1 Intervjuer  

De kvalitativa intervjuerna kan genomföras på flera olika sätt. Det finns tre olika typer av 

kvalitativa intervjuer; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vilken 

intervjustruktur man ska välja beror på vad man vill uppnå med undersökningen. I en 

strukturerad intervju har forskaren en mycket stark kontroll över frågornas och svarens 

utformning. Forskaren ställer frågor utifrån en lista som är fastställd i förväg och erbjuder 

respondenten en begränsad uppsättning svarsalternativ. Medan i en ostrukturerad intervju 

fastställer inte forskaren frågorna i förväg utan introducerar ett ämne och sedan låtar 

respondenten utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar, här liknar intervjun mer ett 

samtal. Vid semistrukturerade intervjuer utgår forskaren ifrån en intervjuguide som är en lista 

över generella frågor och ger respondenten stor möjlighet att utveckla och formulera svaren 

på sitt eget sätt. Frågorna som står i intervjuguiden behöver inte tas i ordning utan forskaren 

har stor frihet att ändra frågorna och därmed ställa följdfrågor under själva intervjun 

(Denscombe, 2009). 
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Vi valde att genomföra semistrukturerade intervjuer och kommer att utgå ifrån en 

intervjuguide (se bilaga 1) som stödjer oss under intervjutillfället. Anledningar till varför vi 

valde denna typ av intervju är för att vi inte ska bli låsta av våra frågor utan anpassa dem efter 

de svar vi får av respondenten samt kunna ställa följdfrågor för att få fram så djupgående 

information som möjligt. Vi anser att denna typ av kvalitativ intervju passar uppsatsen bäst då 

vi vill att respondenten ska reflektera över sina åsikter och inte svarar med ja eller nej.  

3.4.2 Sekundärdata  

Sekundärdata är den information som redan har samlats in av en annan än författaren. Den 

kan till exempel bestå av tidigare genomförd forskning eller offentlig statistik. Till 

sekundärdata hör även sammanställningar av publicerade vetenskapliga artiklar. Olsson & 

Sörensen (2011) menar att sekundärdata behövs som grund för att skapa förståelse för ämnet 

samt för att se om studiens fråga har besvarats tidigare. Bryman & Bell (2005) menar att 

fördelarna med sekundärdata är att informationen är av god kvalitet och att det är mindre 

kostsam och mindre tidskrävande, då informationen redan är insamlad av andra forskare.  

 

Vi har använt oss av olika sekundärdata i vår inlednings-, metod- och teorikapitlet. De 

sekundärdata som har använts är olika elektroniska källor, litteraturer, en rapport samt en 

avhandling som vi ansåg vara relevanta för vårt ämne. Dessutom har vi även använt oss av 

tidskriften Nya Affärer, Statens offentlig utredning samt en vetenskaplig artikel. Vi har 

studerat de olika sekundära källorna för att få en bra grund och bättre förståelse för vårt ämne. 

Insamling av våra sekundärdata har skett via Södertörn högskolans bibliotek samt via 

sökmotorn Google. De sökord som har använts vid litteratur och artikelsakning är bland annat 

revision, revisionsplikt, revisionspliktens avskaffande, revisors roll, accounting, auditing, 

voluntary auditing. Vi har också använt oss av databasen ”Retriever Business” som är 

tillgänglig genom Södertörn högskolans bibliotek. Därifrån hämtade vi olika 

uppgifter/information om de svenska aktiebolag som undersökts i uppsatsen. Vi har även via 

mail kontaktat FARs generalsekreterare Brännström för att ta reda på antalet små aktiebolag 

som valt bort respektive behållit revisionen.  

3.5 Population och urval  

Vår målgrupp är de aktiva aktiebolagen som registrerades innan revisionsplikten avskaffandes 

och som har valt att behålla revision. De aktiebolagen ska under två räkenskapsår i följd 

uppfylla minst två av följande tre kriterier: tre anställda, 1,5 miljoner i balansomslutning och 
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tre miljoner i nettoomsättning för att betraktas som små aktiebolag (Skatteverket, 2010). En 

del av undersökningen kommer att beröra de företag som har kreditskulder, detta för att se om 

denna faktor kan vara en anledning till att företagen behåller revisionen. Vi har gjort vårt 

urval i två populationer. Den första populationen bestod av 10 918 aktiebolag i Stockholms 

län medan den andra populationen bestod av 38 112 aktiebolag i hela Sverige. Vårt urval 

bestod därmed av 14 aktiebolag med kreditskulder och 15 aktiebolag utan kreditskulder varv 

samtliga slumpmässigt valts ut. En mer detaljerad genomgång för hur sökningen gick till 

redovisas under rubriken Tillvägagångssätt.  

3.6 Tillvägagångssätt  

För att få tag på de aktiebolag som uppfyller våra kriterier, har vi använt oss av databasen 

Retriever Business som innehåller information om alla bolag som är registrerade i Sverige. Vi 

har valt fliken ”utökad sök” för att välja ut dem. Det gick dock inte att söka på alla tre 

kriterierna samtidigt via databasen. Vi sökte därför först på de aktiebolag som var registrerade 

före 2010-11-01 och som hade högst tre anställda samt en omsättning på högst 9 999 tkr. 

Eftersom vår första ambition var att genomföra personliga intervjuer med småföretagare har 

vi även valt att avgränsa studien till Stockholms län, där vi befann oss.  

Sökningen resulterade i 20 764 aktiva aktiebolag. 

 

När vi genomfört denna sökning i databasen Retriever Business exporterade vi följande 

bolagsinformation till ett Excel-dokument: 

 

 Bolagsnamn & organisationsnummer 

 Datum för sist inlämnad årsredovisning 

 Koncernens modernamn 

 Skulder till kreditinstitut, långa 

 Skulder till kreditinstitut, korta 

 Likvidator 

 Revisor 

Detta gjorde vi för att utesluta de aktiebolag som till exempel inte har namn på revisorn, ingår 

i en koncern, är passiva eller träder i likvidation. Den slutliga totala populationen blev 10 918 

stycken aktiebolag. 
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För att utföra studiens urval har vi valt att använda oss av ett stratifierat urval som är en typ av 

sannolikhetsurval. Ett stratifierat urval innebär att man delar upp populationen i olika 

kategorier (stratum), där varje enhet i populationen har samma möjlighet att väljas ut i 

förhållande till deras andel av den totala populationen (Denscombe, 2009). I vår studie har vi 

delat in aktiebolag i två strata: den ena bestod av 2 495 aktiebolag som hade kreditskulder 

medan den andra bestod av 8 423 aktiebolag utan kreditskulder. Vidare gjordes ett 

slumpmässigt urval i Excel av 100 aktiebolag från varje stratum. Detta gjorde vi för att vart 

och ett av dessa aktiebolag skulle ha lika stor chans att bli utvalda. Därefter började vi gå 

igenom aktiebolagens senaste årsredovisning för att ta reda på om de uppfyller kriterierna för 

att klassas som små aktiebolag. Vi valde bort de aktiebolag som gått i konkurs, advokatbolag 

samt de aktiebolag som saknade revisionsberättelse det senaste året. 

 

Efter urvalet började vi kontakta aktiebolag efter aktiebolag för att få personliga intervjuer 

vilket vi inte lyckades med. Alla småföretagare som vi ringde upp tackade nej till att ställa 

upp på personliga intervjuer under den tid vi hade till vårt förfogande och på grund av det 

bestämde vi oss för att genomföra telefonintervjuer istället. Efter de första tolv 

telefonintervjuerna med småföretagare ansåg vi att urvalet inte längre behövde avgränsas till 

Stockholms län, och därför gjorde vi om urvalet. Det nya urvalet gjordes på samma sätt som 

vi gjorde tidigare med Stockholms län fast utvidgat till hela Sverige. Vi upplevde vissa 

svårigheter med att exportera alla aktiebolag samtidigt till ett enda Excel-dokument eftersom 

populationen denna gång var för stor (69 788 aktiebolag) och vi tvingades därför exportera 

10 000 aktiebolag i taget. Därefter samlades alla aktiebolag i ett enda Excel dokument och 

efter alla avgränsningar fick vi totalt 38 112 stycken aktiebolag. Av dem var 14 210 stycken 

aktiebolag med kreditskulder och 23 902 stycken aktiebolag utan kreditskulder. Under en 

vecka kontaktade vi totalt 123 aktiebolag och av dessa var det 29 som medverkade i studien 

inklusive de 12 första telefonintervjuerna som avgränsades till Stockholms län. Av det totala 

antalet aktiebolag hade 14 stycken kreditskulder medan 15 stycken var utan kreditskulder. 

3.6.1 Utformning av intervjuguide  

Som vi har nämnt tidigare finns det idag många företagare som inte vet skillnaden mellan 

redovisning och revision samt inte skiljer mellan yrkesbenämningarna redovisningskonsult 

och revisor. För att vi ska bli säkra på att intervjupersonen besitter den kunskap som krävs för 

att kunna uppfylla uppsatsens syfte kommer vi att ställa några kontrollfrågor i början av varje 
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intervju. Vi kommer alltså genom dessa kontrollfrågor i intervjuguiden att veta ifall 

intervjupersonens svar berör redovisningskonsult eller revisor.   

 

Vår intervjuguide är utformad utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna kommer att 

beröra de områden som vi anser är viktiga och grundläggande för att kunna uppfylla studiens 

syfte. 

 

 Vad har du för arbetsuppgifter inom företaget?  

Genom att ställa den här frågan kommer vi att veta ifall intervjupersonen äger företaget samt 

ifall han/hon är verksam i detta. Detta gör vi för att vara säkra på att vi intervjuar den rätta 

personen, det vill säga den person som fattar beslut om företaget ska ha en revisor eller inte.  

 

 Får ni extern hjälp med er redovisning? Eller sköter ni den personligen?  

Vi kommer att ställa denna fråga för att veta om företagets redovisning sköts internt eller 

externt, och i så fall av vem. Om redovisningen sköts externt till exempel av en 

redovisningskonsult innebär det att årsredovisningen upprättas också externt, därför kommer 

vi att ställa nästa fråga för att se ifall intervjupersonen har förståelse om vad en 

redovisningskonsult gör. 

 

 Vem upprättar företagets årsredovisning? Ni personligen eller är det någon annan som gör 

det? Ifall inte upprättas personligen, av vem då? 

När man upprättar klart årsredovisningen skickar man den vidare till revisorn för att granskas. 

Om årsredovisningen upprättas av själva intervjupersonen så kommer vi att veta att han/hon 

har en direktkontakt med revisorn och bli säkra på att intervjupersonen har kunskap om vad 

revisionen innebär.  

 

 Har ni direkt kontakt med er revisor (nämner namnet)? Vad gör revisorn åt ert företag?  

Genom att nämna revisorns namn kommer intervjupersonen att veta om vilken person vi 

frågar efter och ifall intervjupersonen inte vet namnet på revisorn betyder det inte att han/hon 

inte vet vad en revisor gör. Vi kommer därför att ställa den andra frågan för att ta reda på om 

intervjupersonen har förståelse och kunskap om vad en revisor har för arbetsuppgifter.  
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 Gör revisorn något mer i företaget utöver granskningen/ rådgivning (Beroende på vad 

intervjupersonens svar)?  

För att bli ännu mer säkra på att intervjupersonen har den rätta uppfattningen om revisorns 

uppgifter kommer vi att ställa denna fråga. Om intervjupersonen anger en annan uppgift som 

inte instämmer med revisorns vanliga uppgifter då vet vi att han/hon inte har koll på vad en 

revisor gör.  

 

Vi kommer att fortsätta intervjun med resterande frågor (se bilaga 1 sid. 57) även om vi anser 

att intervjupersonen efter alla kontrollfrågor saknar kunskap kring revision eller inte kan skilja 

mellan vad en redovisningskonsult respektive revisor har för arbetsuppgifter. Detta gör vi för 

att utreda om det verkligen är okunskap som gör att intervjupersonen har kvar revisionen. 

3.6.2 Genomförande av telefonintervjuer  

De 100 aktiebolag som vi slumpmässigt valt ut från varje kategori för intervjuer placerade vi i 

två olika separerade Excel dokument. Vi började därefter söka efter bolagen i sökmotorn 

Retriever Business för att se om de uppfyllde kriterierna och var relevanta för vår studie, men 

också för att få tag på bolagens telefonnummer. I de fall där telefonnummer saknades eller var 

felaktiga, försökte vi få tag på dem genom att söka på webbsidorna Eniro.se samt 

Allabolag.se.  

 

I telefonintervjuerna började vi med att presentera oss själva och berättade lite kort om 

uppsatsens syfte samt om hur intervjupersonen valdes ut. Detta gjorde vi för att 

intervjupersonerna skulle ha förståelse om vad vi var ute efter och därmed kunna bidra med 

rätt svar. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade gav vi intervjupersonerna möjligheten 

att svara fritt på varje ställd fråga samt styra samtalet, detta gjorde vi för att inte missa viktig 

information. För att få så djupgående information som möjligt utgick vi ifrån intervjuguiden 

som vi hade förberett innan intervjutillfället och ställde följdfrågor vid behov. De flesta 

telefonintervjuerna som genomförts spelades in på mobilen med intervjupersonernas tillåtelse. 

Vi valde att spela in samtalet så att viktig information inte skulle gå förlorad samt för att 

minimera risken för missförstånd. Direkt efter varje intervju lyssnade vi på inspelningen och 

antecknade svaren på datorn. För de intervjupersoner som inte ville bli inspelade så 

antecknades deras svar under intervjutillfället. 

 

Vi hade inte bestämt i förväg hur många intervjuer vi skulle genomföra utan vi intervjuade 
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flera småföretagare tills vi upplevde en viss mättnad i och med att resultatet började upprepas. 

Redan efter de första 12 intervjuerna upplevdes en viss mättnad men eftersom vi ändrade 

urvalet till att innefatta hela Sverige bestämde vi fortsätta med tanke att få ytterligare faktorer 

som påverkar små aktiebolags val att behålla revisionen. 

 

De fördelar som vi upplevde med telefonintervjuerna var att vi sparade både tid och pengar då 

vi inte behövde åka personligen till intervjupersonernas platser för att genomföra intervjuerna. 

En fördel som Denscombe (2009) anser med telefonintervjuer är att möjligheten ökar för 

forskaren att nå respondenter från olika orter, vilket vi också upplevde när vi ändrade urvalet 

till att innefatta hela Sverige. Denscombe menar att det inte finns någon anledning till att tro 

att den information man erhåller per telefon är mindre giltig. Vidare menar han att människor 

är lika ärliga och uppriktiga vid telefonintervjuer som vid intervjuer ansikte mot ansikte. 

Nackdelen som Denscombe anser med telefonintervjuer är att människor känner sig mindre 

förhindrade att säga nej till forskaren per telefon, vilket vi också upplevt med vissa bolag. 

3.7 Validitet  

Validitet går ut på att bedöma om de slutsatser som genererats från en undersökning har ett 

samband eller inte. En god validitet står för förmågan att mäta det som ska mätas. För att nå 

hög validitet i studien skall därför data som samlas in vara relevant för problemställningen 

(Bryman & Bell, 2005). Vi försökte uppnå en hög validitet genom att utforma 

intervjufrågorna utifrån den teoretiska referensramen som vi har valt att använda oss av i 

studien. Frågorna har berört de områden som vi ansåg vara viktiga och grundläggande för att 

kunna uppfylla studiens syfte. Ett problem som dök upp var att få tag på rätt person att 

intervjua för att få den information som vi önskade. Eftersom det var svårt att i förhand veta 

om denna person besitter goda och rätta kunskaper har vi i början av varje intervju ställt några 

kontrollfrågor för att vara säkra på att vi talar med rätt person. Vi anser att intervjuerna ger 

trovärdighet och tillförlitlighet till uppsatsen då alla telefonintervjuer utförts med ägarna som 

själva var insatta i bolagens verksamhet och därmed hade den information som eftersöktes, 

vilket gav studien hög validitet. Vi anser också att våra semistrukturerade intervjuer och 

följdfrågor gav studien hög validitet samt intervjupersonernas anonymitet har bidragit till 

ökad grad av ärlighet bland deras svar.  
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3.8 Reliabilitet  

Att ha hög reliabilitet anses vara lika viktigt som att ha hög validitet. Reliabilitet handlar om 

hur pålitlig och noggrann den insamlade datan är. Reliabilitet kan tillämpas både vid 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Graden av reliabilitet kan testas genom att 

upprepa samma studie vid olika tillfällen. Om resultatet motsvarar den ursprungliga studiens 

resultat kan studien anses ha hög reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

För att kontrollera undersökningens tillförlitlighet har vi ställt oss följande frågor; kommer 

resultatet bli ungefär detsamma om undersökningen upprepas? Om ett nytt urval väljs ut för 

att genomföra undersökningen, kommer resultatet fortfarande vara detsamma? Svaren på 

frågorna är ja. Vi anser att tillförlitligheten i vår studie är tillräcklig hög då vi har intervjuat 

flera småföretagare i hela Sverige och ställt samma frågor samt formulerade dessa på samma 

sätt för att undvika att frågorna misstolkas. Vi har också gett intervjupersonerna utrymme att 

prata fritt och säga sina åsikter utan styrning. Eftersom vi fortsatte med telefonintervjuerna 

tills resultatet började upprepas anser vi därför att om studien görs med ett nytt urval av 

intervjupersoner så bör svaren bli detsamma. Om svaren skulle se annorlunda ut behöver det 

inte betyda att reliabiliteten är låg, då olika svar kan bero på att intervjuopersonernas åsikter 

och tankar ha ändrats.  

3.9 Källkritik  

I vår studie har vi använt oss av många olika sekundära källor såsom olika elektroniska källor, 

litteraturer, en rapport och en avhandling. Dessutom har vi även använt oss av tidskriften Nya 

Affärer, Statens offentlig utredning samt en vetenskaplig artikel. Alla dessa källor är relevanta 

och pålitliga och har varit till stort hjälp vid utformning av uppsatsens inledningskapitel, den 

teoretiska referensramen och metodkapitlet. Olsson & Sörensen (2011) menar att nackdelen 

med sekundärdata är att informationen som samlats in har haft ett annat syfte än forskarens 

därför är det viktigt att alltid vara källkritisk samt välja ut de material som anses vara mest 

tillförlitliga, vilket vi har gjort när vi valde ut våra sekundära källor.  

 

En svårighet som vi har upplevt under studiens gång var att få personliga intervjuer med ägare 

i små aktiebolag då alla småföretagare som vi ringde upp vägrade delta i vår studie under 

denna tid vi ville ha. Detta har vi löst genom att genomföra telefonintervjuer istället. Enligt 

Denscombe (2009) finns det inte någon anledning till att tro att den information man erhåller 

per telefon är mindre giltiga. Han menar att människor är lika ärliga och uppriktiga vid 
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telefonintervjuer som vid intervjuer ansikte mot ansikte. Under intervjuarenas gång har vi 

försökt ge intervjupersonerna utrymme att prata fritt och säga sina åsikter utan styrning, detta 

för att inte påverka intervjupersonens svar och därmed undvika intervjuareeffekt. 
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4 Empiri  

Här presenteras de empiriska data som vi har samlat in genom våra telefonintervjuer med 29 

småföretagare inom Sverige. Alla små aktiebolag i empirin har startat innan revisionspliktens 

avskaffande infördes och hade möjligheten att välja bort revisionen men valde ändå att 

fortsätta använda sig av den. De flesta intervjupersonerna efterfrågade en viss anonymitet 

och ville inte att deras bolag skulle kopplas till ett visst svar. Vi kommer därför att benämna 

alla bolagsnamn med en siffra. Kapitlet avslutas med en sammanställning av empiri.  

4.1 Redovisning av intervjusvaren  

4.1.1 Bolag med skulder till kreditinstitut 

Bolag 1 startade 1991 och har en anställd. Intervjupersonen sköter det mesta i bolaget men 

bokföringen sköts av sin fru och årsredovisningen upprättas av en redovisningskonsult. 

Intervjupersonen har haft samma revisor sedan bolaget startades och tycker att hans revisor är 

mycket duktig och kunnig. Han träffar sin revisor en gång om året i samband med bokslutet. 

Intervjupersonen tycker att kostnaden för revisionen är värd och rimlig samt att det är vikigt 

för honom att allt är i ordning. Intervjupersonen berättar att ingen intressent någonsin har 

krävt revisionen men han behåller den ändå för sin egen skull. I framtiden planerar 

intervjupersonen att sälja bolaget då han kommer att gå i pension.  

 

Bolag 2 startade 2005 och har en anställd. Intervjupersonen lejer bort redovisningen till en 

redovisningsbyrå men fixar fakturor och räkningar själv. Intervjupersonen säger att hans 

revisor endast har en granskande roll i bolaget och därför ser han ingen stor nytta med det 

längre. Han tycker att revisionskostnaden är alldeles för hög och kommer därmed att avskaffa 

revisionen inom kort.  

 

Varför har du då inte avskaffat revisionen när revisionsplikten avskaffandes? 

- Jag hade inte tid med det, svarade intervjupersonen. 

Intervjupersonen tror att inga av bolagets intressenter kommer att påverkas av hans nya val, 

då de inte har ställt något krav på revisionen tidigare.  

 

Bolag 3 startades år 1993 och har tre anställda och tre aktieägare. Detta bolag har en 

redovisningskonsult som upprättar årsredovisningen men också en revisor som granskar den. 
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Intervjupersonen säger att han har en direkt kontakt med sin revisor samt att han rådfrågar 

honom vid behov. Intervjupersonen har behållit revisionen först och främst för att andra 

aktieägare som inte är verksamma i bolaget ska känna sig säkra och trygga i och med att det 

finns en oberoende person som ser till att allt är i ordning och kontrollerar att allt stämmer. 

Intervjupersonen menar att revisionen ökar trovärdigheten gentemot Skatteverket och banken, 

då de vill veta att allt är korrekt. Han kommer att fortsätta med revisionen då han inte vill 

hamna i problem med de andra aktieägare som har krävt detta och tycker därmed att 

kostnaden för revisionen är rimlig.  

 

Bolag 4 är ett aktiebolag som startade 1993 och har en anställd. Intervjupersonen lämnar bort 

redovisningen till en redovisningskonsult. Intervjupersonen tycker att revisorer inte ska ge för 

mycket rådgivning utan de ska endast ha en granskandefunktion. Han säger att det är viktigt 

för sig själv men även för sina kunder att ha en revisor i bolaget. Han menar att revisionen ger 

en extra kvalitetsstämpel på att allt står rätt till.  

- Att behålla revision är en förtroendefråga gentemot kunderna, säger intervjupersonen.  

Intervjupersonen säger att inga av bolagets intressenter har krävt att bolaget ska använda sig 

av revision men risken för hårdare skattekontroll kan säkert öka om bolaget väljer bort 

revisionen. Intervjupersonen anser att revisionskostnaden har ökat på sista åren och ifall det 

blir oskälig dyr så kommer han att avskaffa revisionen, men så länge han har ekonomisk råd 

så kommer han att fortsätta med den.   

 

Bolag 5 är ett bolag som startade i början av 1984 och har idag en anställd. Intervjupersonen 

sköter det mesta i bolaget. Han sköter räkningar, betalar ut löner, moms och skatter men 

redovisningen lejer han bort till en redovisningskonsult. Bolaget har en godkänd revisor som 

granskar årsbokslutet. Intervjupersonen behöver ingen rådgivning av hans revisor då både han 

och sin redovisningskonsult besitter de kunskaper som behövs för att föra bolaget framåt. 

Intervjupersonen har haft revisorn sedan bolaget startades och har valt att behålla revisionen 

för att han tycker att den är en extra kvalitetsstämpel gentemot banken, kunder och 

leverantörer, men också gentemot Skatteverket, då de granskar ofta de bolag som saknar 

revisor. Intervjupersonen säger att det handlar också om seriositet, man ska visa att man är en 

seriös aktör genom att fortsätta med revision även om lagen och intressenter inte kräver det. 

Intervjupersonen tycker att revisionskostnaden är i högsta graden rimlig och han känner sig 

tryggare med att fortsätta använda sig av revision och följer därmed sin egen princip; 
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-  Jag har haft det, då ska jag fortsätta med det, säger intervjupersonen.   

Bolag 6 startades i slutet av 2009 och har två anställda. Intervjupersonen har en 

ekonomiassistent som sköter den löpande bokföringen och en auktoriserad revisor som 

godkänner bokslutet. Intervjupersonen säger att hans revisor har den övergripande kollen och 

att han går igenom det ekonomiassistenten gör och godkänner detta. Han säger vidare att han 

har en direkt kontakt med sin revisor och ibland så får han också rådgivning av honom. Han 

har valt att behålla revisionen i bolaget för att han inte tycker att det är roligt att sitta och hålla 

på med papper.  

- Jag får jobba med det jag tycker är roligt och är bra på istället för att göra något som 

jag inte tycker är roligt, säger han.  

Intervjupersonen säger att ingen har krävt revisionen men han tycker att revisionen är en 

fördel för de bolag som vill låna pengar från banken. Han tycker också att kostnaden för 

revisionen är mycket rimlig, då han inte betalar för mycket och kommer därmed att fortsätta 

med revisionen i framtiden.  

 

Bolag 7 är ett aktiebolag som startades år 2007 och har två anställda. Intervjupersonen 

hanterar alla fakturor i bolaget men redovisningskonsulten sköter och upprättar bolagets 

årsredovisning. Intervjupersonen säger att han tillsammans med redovisningskonsulten lämnar 

all papper en gång om året till revisorn. Vidare säger intervjupersonen att revisorn tittar 

igenom de papperna och ser om allting är rätt gjort samt meddelar de ifall det finns något fel i 

papperna. 

- Revisorn säger vad hon tycker är fel och vad vi måste kanske ändra till nästa år, säger 

intervjupersonen.  

Intervjupersonen berättar att han har valt att behålla revisionen för att känna sig trygg just mot 

Skattemyndigheten. Han menar att Skattemyndigheten kollar på ett annat sätt på bolag som 

inte har revisor och det vill han inte ha. Han vill alltså inte att det skulle bli några 

överraskningar när Skattemyndigheten kollar igenom bolagets papper. Intervjupersonen 

tycker att revisionskostnaden är helt okej men att det skulle bli trevligare om den är lite 

billigare. Han menar vidare att även leverantörerna har varit avgörande vid valet att ha kvar 

revisionen, då de söker på nätet för att få fram uppgifter om bolaget. Intervjupersonen tycker 

därför att det är väldigt viktigt att det som de får fram är rätt och stämmer. Intervjupersonen 
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nämner vidare att banken är också en viktig intressent, då de krävde en reviderad 

årsredovisning när intervjupersonen ville ta banklån.  

 

Kommer du att fortsätta med revisionen i framtiden?  

- Ja absolut, svarade intervjupersonen. 

Bolag 8 startades i början av 2003 och har en anställd och två aktieägare. Intervjupersonen 

lejer bort all redovisning till en redovisningsbyrå för att han tycker att bokföringen är väldig 

tråkig. Intervjupersonen har även en revisor som granskar och godkänner det 

redovisningskonsulten gör. Skälet till att intervjupersonen har valt att behålla revisionen är för 

att han vill känna sig trygg i och med den okunnigheten som finns hos redovisningsbyrån. 

Han menar att redovisningskonsulten kan göra mycket fel och därför är det viktigt att ha en 

revisor som ser till att allt stämmer och att bolaget följer lagar och regler. Ett annat skäl är för 

att undvika de oenigheter som kan uppstå mellan honom och den andra delägaren.  

- Vi har bråkat om vissa saker men revisorn har alltid varit en bra lösning, säger 

intervjupersonen. 

Vidare berättar intervjupersonen att inga av bolagets intressenter har krävt revisionen men den 

kan alltid vara ett skydd främst gentemot Skatteverket. Intervjupersonen säger att de bolag 

som har större omsättning är mer i behov av revision jämfört med de mindre bolagen. 

Intervjupersonen avslutar intervjun med att säga att han är nöjd med revisionskostnaden och 

tänker aldrig avskaffa revisionen då han anser att nyttan är större än kostnaden.  

 

Bolag 9 startade 1995 och har en anställd. Intervjupersonen gör alla arbetsuppgifterna i 

bolaget och förbereder allting till hans redovisningskonsult som tar hand om redovisningen. 

Han säger att hans redovisningskonsult och revisor samarbetar med varandra och att de träffas 

en gång om året vid avstämningen. Intervjupersonen säger vidare att hans revisor visar honom 

hur resultatet ser ut och frågar ifall intervjupersonen har några åsikter eller frågor. 

Intervjupersonen menar att hans redovisningskonsult är mycket kunnig och duktig men han 

föredrar att få råd och hjälp från sin revisor istället. Intervjupersonen säger att han vinner på 

att ha en revisor i bolaget och kommer att fortsätta med revisionen för att han tjänar både 

pengar och tid på det.  

 

På vilket sätt tjänar du pengar på det?   
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- Ju, det tar mycket tid för mig om jag ska sätta mig med alla regler och sånt, då är det 

bättre att anlita en revisor som berättar såhär får man göra och såhär får man inte göra, 

gör vi såhär så blir det mycket bättre och i slutändan tjänar jag pengar på det, svarade 

intervjupersonen.  

Intervjupersonen säger att ingen har krävt att företaget ska använda sig av revision men 

behåller den ändå för att han känner sig tryggare när han vet att allting är riktigt gjort så att 

han slipper åka med Skattemyndigheten. När vi frågade intervjupersonen om kostnaden för 

revisionen så tyckte han att det var en svår fråga men att han i övrigt tycker att kostnaden är 

lagom rimlig.  

 

Bolag 10 har startat år 1993 och har två anställda. Intervjupersonen sköter redovisningen själv 

och sen lämnar han den till hans revisor, som hjälper till med bokslutet. Intervjupersonen har 

haft revisorn sedan bolaget startades och behåller revisionen för att han är en god vän till sin 

revisor. Intervjupersonen vet att han har möjlighet till att välja bort revisionen men har inte 

tänkt på saken för att han tycker att det är skönt att ha denna tjänst. Han tycker även att det är 

trevligt att ha en revisor som går igenom alla papper i bolaget.   

- Det kostar lite men det är helt okej för mig, säger intervjupersonen.  

(Vi kunde inte fortsätta med intervjun för att intervjupersonen inte hade tid, men vi anser att 

han svarade på vår kärnfråga).   

 

Bolag 11 startade sin verksamhet år 2010 och har två anställda. Bolaget har två ägare och lagt 

ut redovisningen på en redovisningskonsult. Bolaget har också en revisor som granskar 

årsbokslutet samt ger rådgivning vid behov. Intervjupersonen säger att han har behållit 

revisionen för att när bolaget startade var han tvungen att ha en revisor och nu när 

revisionsplikten är borttagen är det inget han orkar ändra på. Han säger också att det är 

samtidigt möjligt att han kommer att öka omsättningen i bolaget och därför behåller 

revisionen. Intervjupersonen berättar att inga av bolagets intressenter har ställt krav på att 

bolaget ska ha en revisor men han säger att den ändå är viktig för intressenterna eftersom 

revisionen ökar deras förtroende för bolaget. När vi frågade om vilka konsekvenser han tror 

kan få ifall han väljer bort revisionen så berättade han att företaget kanske får mindre 

förtroende från organisationer och banker. I övrigt så tycker han att kostnaden för revisionen 

är ganska hög.  
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Bolag 12 är ett bolag som startade 1995 och har en anställd. Bolaget har en bokföringsbyrå 

som sköter den löpande bokföringen och upprättar årsredovisningen samt en revisor som 

kontrollerar årsredovisningen när den är färdig. Intervjupersonen har aldrig fått rådgivning av 

sin revisor utan bara av sin bokföringsbyrå. Hon säger att hon träffar sin revisor bara två 

gångar om året i samband med årsbokslutet. Vidare säger hon att ingen av intressenterna har 

ställt krav på revisionen tidigare och att när revisionsplikten avskaffades funderade hon på att 

välja bort revisionen men hennes revisor tyckte att hon skulle fortsätta på grund av att bolaget 

hade så stora tillgångar. Intervjupersonen tycker att revisionskostnaden är alldeles för hög och 

upplever därmed ingen nytta med revisionen samt kommer att avskaffa revisionen nästa år.  

- Jag har fått godkänd utav det företag som sköter min bokföring att det är okej att ta 

bort revisorn och jag ser ingen nackdel med det, säger intervjupersonen.  

 

Bolag 13 startade sin verksamhet år 2002 och har tre anställda. Intervjupersonen betalar alla 

fakturor och sorterar alla papper i en pärm för att sedan lämna bort den till en bokförare som 

räknar ihop det. Det är bokföraren som upprättar bolagets årsredovisning som sedan lämnas 

till en auktoriserad revisor för granskning. Intervjupersonen har ingen direkt kontakt med sin 

auktoriserade revisor utan allting sker genom bokföraren. Intervjupersonen var inte medveten 

om att revisionsplikten avskaffades, då företaget har haft revisorn sedan tidigare och eftersom 

intervjupersonen inte kände till att revisionsplikten avskaffats hade frågan om att ha eller inte 

ha revisor aldrig diskuterats. Men nu när intervjupersonen är medveten om det, kommer hon 

att ta upp det med sin bokförare.  

 

Intervjupersonen säger att revisionen inte medför någon nytta till bolaget, då det är ett litet 

företag och att inga av företagets intressenter har krävt revisionen. Hon säger också att 

revisionen är väldig dyr och att om det är bara för kontrollskull behöver man inte ha det, då 

det är onödig.  

 

Bolag 14 startades i början av 2002 och har två anställda. Intervjupersonen sköter all bolagets 

redovisning, då han själv är konslut inom ekonomi men har även en revisor som går igenom 

årsredovisningen, skriver på och ibland ge råd vid behov. Intervjupersonen berättar att 

revisionen handlar helt enkelt om hur seriöst ett företag är gentemot sina intressenter, 

framförallt leverantörerna. Enligt intervjupersonen är leverantörerna en orsak till att han 

fortfarande har kvar revisorn i företaget. Han menar att leverantörerna vill vara säkra på att 



 
37 

företaget har förmåga att betala för sina tjänster. Vidare menar han att på grund av att 

företaget har en revisor har leverantörerna gett företaget längre kredittider. I framtiden har 

intervjupersonen inga planer till att avskaffa revisorn då han anser att revisionens nytta 

överstiger dess kostnad.  

4.1.2 Bolag utan skulder till kreditinstitut 

Bolag 15 startade sin verksamhet år 2008 och har under de senaste två åren två anställda. 

Både intervjupersonen och sin hustru sköter bolagets administration, bokföringen samt 

förbereder årsbokslut då de både är utbildade ekonomer och kan ganska bra inom redovisning. 

Intervjupersonen har en auktoriserad revisor som granskar bolagets årsredovisning och utöver 

granskningen får han också rådgivning när det gäller både legala och skatteaspekter.  

- Min revisor fungerar som en rådgivare som jag bollar idéer med, säger han.  

Intervjupersonen är medveten om revisionspliktens avskaffande men behåller revisionen ändå 

då han tycker att det känns tryggt och vill att allt ska vara rätt och riktigt. Intervjupersonen 

säger att ingen av externa intressenter har krävt att bolaget ska ha en revisor men påpekar att 

banken kan kräva det ifall han gör några investeringar i bolaget och ta banklån. Eftersom 

intervjupersonen gör mycket av bokslutsarbetet så anser han att revisionen inte kostar bolaget 

så mycket pengar och kommer därmed att fortsätta med revisionen så länge nyttan överstiger 

revisionskostnaden.  

 

Bolag 16 startades i slutet av år 2000 och har tre anställda. Intervjupersonen sköter inget själv 

i bolaget utan lejer bort all redovisning till en bokföringsfirma. Enligt intervjupersonen 

reviderar revisorn bolagets årsredovisning och ser till att redovisningen är upprättat enligt god 

redovisningssed. När det gäller skattefrågor så får intervjupersonen rådgivning av en 

advokatbyrå. Intervjupersonen säger att han har väldigt lite kontakt med sin revisor och att det 

är bokföringsfirman som har ofta den direkta kontakten med denne. Den största anledningen 

till att intervjupersonen använder sig av en revisor är för att han vill koncentrera sig på 

företagets utveckling och tillväxt och att det känns bra att veta att allt är rätt och överstämmer 

med god redovisningssed. Intervjupersonen berättade att inga av bolagets intressenter har 

krävt eller påverkat hans val av att fortsätta använda sig av revision, utan det gjorde han 

endast för sin egen skull. Han tycker att revisionskostnaden är rimlig.  

-  Revisionen är en trygghet för mig och jag kommer aldrig att välja bort den, säger han.   
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Bolag 17 startades år 2009 och har en anställd. Intervjupersonen säger att hon gör alla 

betalningar själv men årsredovisningen upprättas av en revisor (redovisningskonsult) som 

sedan lämnas till en auktoriserad revisor för granskning. (Intervjupersonen kallar 

redovisningskonsulten för revisor, och själva revisorn för auktoriserad revisor, men hon vet 

vad var och en har för arbetsuppgifter). Hon säger vidare att hon träffar sin auktoriserade 

revisor en gång per år, då hon ska skriva på papper. Intervjupersonen har valt att ha kvar en 

auktoriserad revisor för att det är en trygghet, säkerhet och garanti att man gör rätt. 

Intervjupersonen säger att företagets intressenter bry sig inte om företaget har en reviderad 

årsredovisning eller inte då ingen av intressenterna har krävt revisionen tidigare. Hon tycker 

att revisionskostnaden är för hög och är inte säker om hon kommer att fortsätta med 

revisionen i framtiden. Intervjupersonen har nyligen bytt sin revisor (redovisningskonsulten) 

och säger att hon är mycket nöjd med den nya revisorn (redovisningskonsulten) då han är 

kunnig inom redovisning men också inom rådgivning.   

 

Bolag 18 startades i slutet av 1999 och har två anställda. Bolaget har en redovisningskonsult 

som sköter ekonomi och ge råd i bolaget. Bolaget har också en revisor som sköter 

granskningen av årsrapporten och bokslutet. Intervjupersonen säger att hans revisor fungerar 

bara som en granskningsman som ger extra trygghet i det arbetet redovisningskonsulten gör. 

Intervjupersonen har haft revisorn sedan bolaget startades och har inga planer till att avskaffa 

honom och anser därmed att revisionen är värd pengarna. Intervjupersonen berättar att inga av 

företagets intressenter har krävt revisionen men eventuella nya kunder kan göra det ifall han 

väljer bort den. Vidare berättar han att Skatteverket kan komma att göra en hårdare kontroll 

på bolaget därför det känns extra bra att fortsätta med revisionen.  

 

Bolag 19 startade 2009 och har en anställd. Intervjupersonen lejer ut redovisningen till en 

ekonomibyrå som hon tycker är professionell och gör allting korrekt när det gäller bokföring, 

deklarationer och årsredovisning. Men intervjupersonen anlitade också en revisor för att hon 

tycker att det är viktigt att ha en korrekt årsbokslut. Hon berättar att hon hade en väldigt god 

relation med revisorn de senaste åren och att revisorn fungerade mest som en rådgivare under 

dessa år. Förut så hade hon bara kontaktat revisorn vid viktiga frågor och att det skedde ofta 

antingen via e-post eller via sin ekonomibyrå. Hon betalar ungefär 10 000 kronor om året till 

sin revisor och tycker att revisionen är värd pengarna. Intervjupersonen säger att inga av 

företagets intressenter bry sig om företaget har en reviderad årsredovisning och har aldrig 

ställt krav på att företaget ska använda sig av en revisor. Hon har valt att fortsätta använda sig 
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av revision trots lagändringen för att hon tycker att det är en kvalitetssäkring att 

årsredovisningen är korrekt. Vidare berättar hon att Skattemyndigheten kollar extra noga på 

de bolag som inte har någon revisor och ifall hon väljer bort revisionen så kommer hon att bli 

ansvarig gentemot Skatteverket ifall något skulle visa sig vara fel.   

 

Bolag 20 är ett aktiebolag som startades 2008 och har tre anställda. Intervjupersonen lejer bort 

all redovisning till en redovisningsbyrå. När vi frågade honom om vad revisorn gör för 

företaget svarade han att revisorn tillsammans med redovisningskonsulten gör 

årsredovisningen och sköter alla bolagets räkningar. Intervjupersonen säger vidare att han är 

tvungen att ha en revisor och att han lägger extra pengar på något som är meningslös och som 

inte ger något effekt till företaget. Han tycker att revisorn kostar mycket företaget, då han 

betalar 10 000-12 000 kr. (Intervjupersonen har inte koll på vad en revisor respektive en 

redovisningskonsult gör och inte medveten om lagändringen utan trodde att han var tvungen 

att ha en revisor). 

 

Bolag 21 startades år 2007 och har två anställda. Intervjupersonen sköter faktureringen själv 

och lämnar sedan allt till bokföringsbyrån som bokför och upprättar årsredovisningen. Han 

har själv valt att ha en auktoriserad revisor för att det är en trygghet. Intervjupersonen litar 

inte på sin bokförare då han säger att bokföraren inte är lika mycket kunnig som revisorn när 

det gäller vinster och skatter och att det är bra att ha en kunnig person som har koll på sådant. 

Han säger vidare att inga av intressenterna någonsin har krävt revision men det är ändå bra att 

fortsätta ha den. Han vill att allt ska vara korrekt och bra inför Skattemyndigheten och att 

ingen ska klaga på företaget. Intervjupersonen tycker att nyttan överväger kostnaden för 

revisionen och han är nöjd med det han betalar.  

 

Bolag 22 startades i början av 2006 och har två anställda. Intervjupersonen lejer ut 

redovisningen till en redovisningsbyrå och har en revisor som reviderar bokslutet. 

Intervjupersonen får rådgivning av sin revisor när det gäller frågor som berör företaget och 

han brukar kontakta honom via e-post. Intervjupersonen säger att han är medveten om 

lagändringen men har behållit revisionen för att den ger företaget en fördel i form av en 

kvalitetsstämpel gentemot intressenterna och att revisionen har ett stort värde för företaget. 

Han säger vidare att det är han själv som valde att ha kvar revisionen och kommer att fortsätta 

med den. Han tycker att det är bra att ha en reviderad bokslut ifall några av intressenterna 

kräver det, trots att ingen har ställt krav på det tidigare. Konsekvensen som han tror kan få 
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ifall han väljer bort revisionen är att det blir svårare att ta banklån för att de kräver (som han 

har hört) en reviderat bokslut. I övrigt så anser intervjupersonen att nyttan med revisionen 

överstiger kostnaden.  

 

Bolag 23 har startat år 2007 och har tre anställda. Bolaget har en ekonomibyrå som är 

ansvarig för all redovisning men har även en revisor som reviderar årsbokslut och ser till att 

allt stämmer. Intervjupersonen berättar att han själv har valt att ha kvar revisorn dels för att bli 

säker att ekonomibyrån gör rätt med redovisningen och dels för att det är en 

trovärdighetsfråga gentemot bolagets kunder. Intervjupersonen berättar vidare att han har haft 

revisorn under en lång tid och anser därmed ingen anledning till att avskaffa honom. 

Intervjupersonen ser revisorn som en bonus i företaget då det känns skönt och tryggt att ha 

extra koll. Vidare säger intervjupersonen att ingen av intressenterna har krävt att bolaget ska 

använda sig av revision. Slutligen tycker han att revisionskostnaden är rimlig och tänker 

fortsätta med revision så länge han har råd att betala.  

 

Bolag 24 startades i början av 2004 och har tre anställda. Intervjupersonen sköter bolagets 

löpande bokföring och upprättar årsredovisningen med hjälp av en redovisningskonsult. 

Intervjupersonen har en auktoriserad revisor som kontrollerar det arbetet som 

intervjupersonen har själv gjort men också som bidrar med rådgivning.  

 

Vilken typ rådgivning får du av revisorn?  

– Råd om hur jag ska placera pengar och sånt, svarade han.  

 

Intervjupersonen säger att han har en revisor främst för att göra och skriva rätt saker från 

början så att han slipper problem med Skattemyndigheten i framtiden. Vidare säger han att 

skatteregler ändras hela tiden därför det är bra att ha en revisor som har koll på vad 

Skattemyndigheten håller på med. Intervjupersonen berättar att det är bara leverantörerna som 

har krävt en reviderad årsredovisning från bolaget, då de vill se hur seriöst företaget är. Vidare 

tillägger han att kostnaden för revisionen är lagom dyr och att han inte har tänkt på att 

avskaffa revisorn i framtiden.  

 

Bolag 25 startades år 1981 och har två anställda. Intervjupersonen sköter en del av 

redovisningen i bolaget och har en redovisningsbyrå som gör resten.  Intervjupersonen säger 

att bolagets revisor bara granskar årsbokslutet och att det är redovisningsbyrån som han får 
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rådgivningen ifrån. Vidare säger han att bolaget har haft revision för sedan 30 år tillbaka och 

själv valt att fortsätta med det för att det känns tryggt på något sätt att ha någon som går 

genom allt, granskar och godkänner det. Revisionen kostar bolaget ungefär 16 000 kronor och 

intervjupersonen tycker att det är ganska dyr. Ingen av företagets intressenter har krävt 

revision men intervjupersonen säger att det ändå är en kvalitetssäkring att årsredovisningen är 

korrekt. Intervjupersonen berättar att han har hört många som säger att man inte ska sluta med 

revisor för då man får skatterevision. 

- Men jag har aldrig brytt mig om det för att så länge jag gör rätt behöver jag inte vara 

rädd, säger han.  

Bolag 26 startade 2005 och har en anställd. Bolaget har en bokföringsbyrå som sköter och 

upprättar årsredovisningen men också en auktoriserad revisor som granskar årsredovisningen. 

Intervjupersonen får hjälp av sin revisor med deklaration och skatterådgivningen. 

Anledningen till varför intervjupersonen har behållit revisionen är för att vara säker på att 

bokföringsbyrån sköter redovisningen rätt. Intervjupersonen menar att alla kan göra fel därför 

vill han vara extra säker på att allt går rätt till. Han säger att inga av företagets intressenter har 

ställt krav på revisionen tidigare men han tycker att den ändå är viktig i kontakter med sina 

intressenter och vill att de som slår upp företaget på Google ska se att företaget har en revisor 

samt ser att företaget är seriöst. Intervjupersonen är emot revisionspliktens avskaffande då han 

tycker att det medför många oseriösa företag. Han tycker att kostnaden för revisionen är dyr 

men det är ändå värd.  

 

Bolag 27 startade sin verksamhet år 2010 och har två anställda. Bolaget har en ekonomibyrå 

som utför redovisningen och upprättar årsredovisningen samt en revisor som tittar på 

årsredovisningen och kontrollerar om allt stämmer. Intervjupersonen säger att han inte 

behöver rådgivning, då bolaget är väldigt litet. Anledningen till att intervjupersonen valde att 

ha kvar revisionen är för att spara tid och kunna koncentrera sig på företagets tillväxt men 

också för att vara säker på att allt sköts på ett korrekt sätt. Han säger att inga av intressenterna 

har krävt revisionen. Vidare säger han att kostnaden för revisionen är värd och har en stor 

förtroende för sin revisor samt kommer att fortsätta med revisionen i framtiden.  

 

Bolag 28 är ett bolag som startade 1987 och har tre anställda. Detta bolag har både en revisor 

(redovisningskonsult) och en auktoriserad revisor inhyrt i bolaget. Revisorn 
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(redovisningskonsulten) upprättar bolagets årsredovisning som lämnas sedan till auktoriserad 

revisor för revidering. 

  

Gör auktoriserad revisorn något mer utöver revideringen?  

- Ja du, han upprättar revisionsberättelse och ger mig råd vid behov, svarade 

intervjupersonen.   

Intervjupersonen tycker att det är bra att ha en auktoriserad revisor i bolaget då det handlar 

om kvalitetssäkring. Intervjupersonen menar att det är viktigt att veta att allt står rätt till och 

att bolaget sköts på ett korrekt sätt. Vidare tycker han att det är bra att ha ett extra öga som 

upptäcker felaktigheter. Enligt intervjupersonen så kan en revisor vara en stämpel på att 

redovisningen är upprättat enligt godredovisningssed. Intervjupersonen har själv valt att ha 

kvar revisionen och ska fortsätta med det i framtiden även om bolagets intressenter inte har 

krävt detta. I övrigt tycker han att revisionskostnaden är helt okej.  

 

Bolag 29 startades år 2003 och har en anställd. Intervjupersonen sköter bolagets redovisning 

internt men har även en auktoriserad revisor som sköter granskningen av årsrapporten. Skälet 

till att bolaget har en revisor är för att intervjupersonen äger fyra andra aktiebolag som 

granskas av en och samma revisor. Intervjupersonen säger att revisorn i företaget fungerar 

endast som en granskningsman som ger extra säkerhet och trygghet. Intervjupersonen säger 

vidare att han inte får rådgivning av sin revisor samt att kostnaden för revisionen är lagom 

dyr. Enligt intervjupersonen så har ingen av företagets intressenter påpekat att företaget bör ha 

en revisor men kommer ändå att fortsätta med revisionen i framtiden.  
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4.2 Sammanställning av empiri  

I nedanstående tabell presenteras en del av respondenternas svar på intervjufrågorna, detta för 

att underlätta empirin för läsaren. Syftet med tabellen är att tydliggöra vilka motiv som 

påverkar små aktiebolagens beslut att ha kvar revisionen samt visa vilka intressenter som 

kräver revision. Tabellen tydliggör också intervjupersonernas åsikter om revisionskostnaden 

samt visar hur många företag som kommer att fortsätta med revisionen i framtiden.  

Tabell 1 Sammanställning av empiri 

 

Bolag Motiv till revision Krav från 

intressenter  

Kostnaden 

för revision 

Framtid 

1 – För sin egen skull, viktigt att allt är i ordning Inga krav Värd och 

rimlig 

Sälja företaget 

2 – Hade ingen tid att avskaffa revision Inga krav Alldeles för 

hög 

Avskaffa 

revision inom 

kort 

3 – På grund av utomstående aktieägare 

– Trovärdighet gentemot skatteverket och 

banken 

Utomstående 

aktieägarna 

Rimlig Fortsätta med 

revision 

4 – För sin egen skull  

– Förtroende och kvalitetsstämpel gentemot 

kunder  

– Skydd gentemot skatteverket 

Inga krav Rimlig  Fortsätta med 

revision  

5 – Känsla av trygghet 

– Seriositet och kvalitetsstämpel gentemot 

banken, kunder, leverantörer och Skatteverket 

Inga krav Rimlig i 

högsta graden 

Fortsätta med 

revision 

6 – Okunskap inom redovisning  

– Inte roligt att sitta och hålla på med papper 

Inga krav Mycket rimlig Fortsätta med 

revision 

7 – För bank och leverantörernas skull  

– Skydd gentemot Skatteverket 

Banken Helt okej Fortsätta med 

revision 

8 – På grund av utomstående ägare 

– På grund av okunnigheten hos 

redovisningsbyrån  

– Skydd gentemot Skatteverket  

Inga krav Nöjd Fortsätta med 

revision 

9 – Okunskap inom redovisning  

– Tjänar både pengar och tid  

– Skydd gentemot Skatteverket 

Inga krav Lagom rimlig Fortsätta med 

revision 

10 – Skönt och trevligt att ha en revisor Inget svar Helt okej Inga framtida 

planer om att 

avskaffa eller 

behålla  

11 – Inget han orkar ändra på 

– Möjligt att öka omsättning i framtiden 

 – Förtroende gentemot intressenter 

Inga krav Ganska hög Fortsätta med 

revision 

12 – Rekommendation från revisorn Inga krav Alldeles för 

hög 

Avskaffa 

revision nästa 

år 

13 – Omedveten om revisionspliktens 

avskaffande (Frågan om att avskaffa eller ha 

revisor inte diskuterats än) 

Inga krav Väldig dyr Inga framtida 

planer om att 

avskaffa eller 

behålla  

14  – Seriositet gentemot intressenterna, 

framförallt gentemot leverantörerna. 

Leverantörer  Rimlig Fortsätta med 

revision 
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15 – Känsla av trygghet, att allt är rätt och riktig 

– Möjligt att söka banklån 

Inga krav Rimlig  Fortsätta med 

revision  

16 – För att kunna koncentrera på företagets 

utveckling och tillväxt 

– För sin egen skull 

Inga krav Rimlig Fortsätta med 

revision 

17 – Trygghet, säkerhet och garanti att man gör 

rätt 

Inga krav För hög Inte säker att 

fortsätta med 

revision 

18 – Extra trygghet i det arbetet 

redovisningskonsulten gör 

– Skydd gentemot Skatteverket 

– Nya kunder kan kräva revision 

Inga krav Värd pengarna Fortsätta med 

revision 

19 – Kvalitetssäkring att årsredovisningen är 

korrekt 

– Skydd gentemot Skatteverket 

Inga krav Värd pengarna Fortsätta med 

revision 

20 – Omedveten om revisionspliktens 

avskaffande 

Inget svar Kostar mycket 

företaget 

Tror att han är 

tvungen att 

fortsätta med 

revision 

21 – På grund av okunnigheten hos bokföraren  

– Allt ska vara bra och korrekt inför 

Skattemyndighet 

– Inga klagomål på företaget 

Inga krav Nöjd Fortsätta med 

revision 

22 – Kvalitetsstämpel gentemot företagets 

intressenter 

– Möjligt att söka banklån 

Inga krav Rimlig  Fortsätta med 

revision 

23 – För att bli säker att ekonomibyrån gör rätt 

– Trovärdighet gentemot kunder  

– Skönt och tryggt att ha extra koll på 

företaget 

Inga krav Rimlig Fortsätta med 

revision  

24 – Skydd gentemot Skatteverket  

– För leverantörernas skull 

Leverantörer Lagom dyr Fortsätta med 

revision 

25 – Känsla av trygghet 

– Kvalitetssäkring att årsredovisningen är 

korrekt 

Inga krav Ganska dyr Fortsätta med 

revision 

26 (Emot avskaffandet av revision) 

– För att bli säker att bokföringsbyrån gör rätt 

– Seriositet gentemot intressenter 

Inga krav Dyr Fortsätta med 

revision 

27 – För att spara tid och kunna koncentrera sig 

på företagets tillväxt 

– Känsla av trygghet att allt är korrekt 

Inga krav Värd pengarna Fortsätta med 

revision 

28 – Kvalitetssäkring och stämpel på att 

redovisningen är upprättat enligt 

godredovisningssed  

– Extra öga som upptäcker felaktigheter. 

Inga krav Helt okej Fortsätta med 

revision 

29 – Äger fyra andra aktiebolag som granskas av 

samma revisor 

– Säkerhet och trygghet  

Inga krav Lagom dyr Fortsätta med 

revision 
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5 Analys  

I detta kapitel kommer vi att analysera empirin utifrån den utvalda teoretiska referensramen 

som presenteras i uppsatsens andra kapitel.   

 

Som vi tidigare nämnt i problemdiskussionen har 320 000 aktiebolag idag möjligheten att 

välja bort revision. Av cirka 207 000 aktiebolag som registrerades innan revisionspliktens 

avskaffande infördes och som hade möjligheten att avskaffa revisionen har 57 procent valt att 

ha kvar den (Danbrannstrom, 2013). De aktiebolag som medverkat i denna studie tillhör alltså 

dessa 57 procent. 

5.1 Intressenter  

Enligt statens offentliga utredning (2008:32) är revisionen mindre viktig för företags 

intressenter men enligt intressentmodellen finns det många intressenter som har stort intresse 

av att företagen ska använda sig av revision. Dessa intressenter är offentliga myndigheter (till 

exempel Skatteverket), aktieägare, kunder, leverantörer, banker och anställda. Svanström 

(2008) anser i sin studie att det är viktigt att företagets intressenter känner sig trygga och har 

förtroende för den information företaget lämnar om sin ekonomiska situation. Han menar att 

informationen kan ses mer trovärdig om företaget har en revisor som granskar redovisningen. 

Thorell & Norberg (2005) menar därmed att utan revision skulle intressenterna bli tvungna att 

granska årsredovisningen själva för att skapa tilltro till företagets ekonomiska information. I 

vår studie framkom det att faktorn trygghet och förtroende är viktiga anledningar till att 

många av intervjupersonerna behåller revisionen. Intervjupersonerna menar att det är viktigt 

att intressenterna litar på företaget och finner det ärligt och seriöst samt att revisionen stärker 

intressenternas förtroende för företaget. Intervjupersonerna talar också om att revisorn ger 

bolaget en kvalitetsstämpel gentemot intressenterna. Kvalitetsstämpeln innebär legitimitet 

som i sin tur innebär att små aktiebolagen strävar efter att uppfattas som ärliga och seriösa 

inför omgivningen (Carrington, 2010).  

5.1.1 De viktigaste intressenterna som påverkat valet att behålla revision  

Både i Collis studie och i intressentmodellen framhölls ägarna som en av de viktigaste 

intressenterna. Collis (2003) visade i sin studie att de bolag som valde att behålla revisionen 

trots att de inte var tvungna enligt lagen var de bolag som hade flera aktieägare utan tillgång 

till internredovisningen. Enligt statens offentliga utredning (2008:32) och Thorell & Norberg 

(2005) blir behovet av revisionen större för de ägare som inte är personligen verksamma i 
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bolaget. Två av intervjupersonerna i vår studie har valt att behålla revisionen för att bolagen 

hade flera delägare som inte är personligen insatta i bolagen. Intervjupersonen i bolag 3 menar 

att revisionen är viktig för att delägarna ska kunna känna sig säkra och trygga i och med att 

det finns en oberoende person som ser till att allt är i ordning och kontrollerar att allt stämmer. 

Intervjupersonen i bolag 8 ser revisorn som en lösning för att undvika de oenigheter som kan 

uppstå mellan honom och andra delägarna. Intervjupersonernas påstående bekräftar teorin 

revision som försäkran. Enligt denna teori anlitas revisorn för att förebygga den 

informationsasymmetri som kan uppstå mellan ägaren och företagsledningen (Carrington, 

2010). Här föreligger informationsasymmetri mellan ägaren och de utomstående ägarna. Detta 

eftersom ägaren som är verksam i företaget vet mer om hur företaget presterar samt har mer 

information om det verkliga finansiella läget än vad de utomstående ägarna har. Revisionen 

behålls alltså för att minska denna informationsasymmetri och genom revisionen kan 

intervjupersonerna försäkra samt bestyrka att de sköter verksamheten på ett korrekt sätt. 

 

En annan intressent som har varit viktig i små aktiebolagens beslut om revision är banken. 

Intervjupersonen i bolag 7 är den enda som har valt att behålla revisionen på grund av 

bankens efterfrågan på revision. Intervjupersonen berättade att när han ville ta banklån krävde 

banken revision för att bevilja kredit åt företaget. Att banken kräver revision finns bekräftat i 

Collis studie, då det visade sig att bankerna utnyttjar reviderade årsredovisningar som grund 

vid kreditbedömning. Collis kom i sin studie fram till att banken hade en stor inverkan på 

företagens beslut om revision. Carrington (2010) förklarar i sin bok att det blir lättare för 

långivarna att fatta beslut om kreditbedömning när företagets årsredovisning granskas och 

intygas av en revisor och samtidigt kan företaget få ett starkare förtroende hos långivarna. 

Detta stämmer överens med vår studie då två av intervjupersonerna, bolag 6 och 22 menade 

att utan revision blir det svårare att erhålla banklån. Två andra intervjupersoner i bolag 3 och 

11 behåller revisionen för att den ökar trovärdigheten gentemot bankerna. Att revisionen ökar 

trovärdigheten gentemot bankerna har även Collis visat i sin studie, där 58 procent av 

småföretagarna som valde att behålla revision gjorde det på grund av denna anledning. 

 

Förutom de utomstående ägarna och banken nämner även fyra av intervjupersonerna 

leverantörerna som en viktig intressent vid beslut om revision. Intervjupersonen i bolag 7 

menar att leverantörer har varit avgörande vid valet att ha kvar revision. Han tycker att det är 

viktigt att leverantörerna när de söker på nätet om företagets uppgifter får fram rätt 

information. Även intervjupersonen i bolag 5 har valt att behålla revisionen eftersom han 
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anser att det är en extra kvalitetsstämpel gentemot leverantörerna. Två andra intervjupersoner 

i bolag 24 och 14 berättade att det bara är leverantörerna som har krävt en reviderad 

årsredovisning från bolaget. Intervjupersonen i bolag 14 menar att leverantörerna vill vara 

säkra på att företaget har förmåga att betala för sina tjänster. Han menar att på grund av att 

företaget har en revisor har leverantörerna gett företaget längre kredittider. Att leverantörer 

kräver revision för att vara säkra på att de får betalt för sina varor och tjänster är i enlighet 

med vad Svanström (2008) kom fram till i sin studie. Svanström (2008) menar att 

leverantörerna behöver korrekta uppgifter som belyser om företaget har betalningsförmåga för 

beställda varor och tjänster. Perspektivet revision som komfort passar in här, då den beskriver 

revision som något som förmedlar den grundläggande tryggheten som investerare och andra 

intressenter behöver känna för att våga investera i en aktie (Carrington, 2010). Revisionen 

spelar alltså en viktig roll genom att ge redovisningen trovärdighet för företagets kreditgivare. 

 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004) är kunderna för många företag den viktigaste intressenten. 

När det gäller revision menar författarna att kunderna vill ha information om att företaget är 

en pålitlig leverantör och inte kommer att försvinna från marknaden. Detta stämmer överens 

med vår studie då fyra av intervjupersonerna uppgav att kunderna har varit viktiga vid beslut 

om att ha kvar revisionen i företaget. Ingen av intervjupersonerna har nämnt att kunderna har 

krävt revision men de anser att revisionen ändå är en kvalitetsstämpel gentemot kunderna och 

att de behåller revisionen för att de vill att kunderna ska känna sig trygga när de handlar från 

företaget. Intervjupersonen i bolag 5 menar att det också handlar om seriositet, det vill säga att 

man ska visa utomstående att man är en seriös aktör genom att fortsätta med revision även om 

lagen inte kräver det. Detta kan kopplas till perspektivet revision som legitimering då det är 

tydligt att företagarna vill visa kunderna att bolaget är seriöst och följer samhällets etiska 

koder och normer (Carrington, 2010). Vidare har inget av bolagen i studien uppgett att 

anställda har påverkat deras beslut om revision. Detta tycker vi verkar normalt då de 

aktiebolag som undersökts är små och inte har många anställda som kan ha påverkat beslutet.  

 

Slutligen har tio av intervjupersonerna berättat att deras beslut om revision grundades i 

intresset att göra rätt för sig gentemot Skatteverket. De menar att Skatteverket ofta granskar 

de bolag som saknar revisor, vilket intervjupersonerna helst vill undvika. Intervjupersonernas 

påstående stämmer överens med vad Skatteverket har förklarat i sin verksamhetsplan för år 

2011 att det kan bli aktuellt med hårdare granskning av revisorslösa bolag för att kunna 

upptäcka fel och brister i företagens räkenskaper (Skatteverket, 2011). Vidare menar 
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intervjupersonerna att revisionen minskar risken för hårdare kontroll från Skatteverket och 

därför känns det bättre att fortsätta använda sig av revision. Intervjupersonerna är överens om 

att revisionen ger trygghet samt ökar trovärdigheten gentemot Skatteverket. Att revisionen 

ökar trovärdigheten och ger trygghet för omgivningen är i enlighet med vad Collis (2003) och 

Svanström (2008) kommit fram till i sina studier. Intervjupersonen i bolag 19 berättar att hon 

inte ville bli ansvarig gentemot Skatteverket om något skulle visa sig vara fel, därför ville hon 

fortsätta med revision. Detta kan bekräfta teorin revision som försäkring då denna teori 

beskriver att när företagsledningen låter en revisor revidera företagets finansiella rapporter 

förflyttas risken från dem själva till revisorn. Revisorn blir alltså ansvarig och står för alla 

felaktigheter som kan uppstå i företagets redovisning (Carrington, 2010).  

5.2 Andra faktorer som påverkat valet om fortsatt revision 

Revisorn kan uppträda i olika roller, revisorn som granskare och/eller revisorn som rådgivare 

(FAR, 2006). Alla intervjupersoner som medverkade i studien uppgav att deras revisorer har 

en granskande roll i företaget. Tolv av intervjupersonerna använde även revisorn som 

rådgivare i bland annat skatte- och bokföringsfrågor.  

 

Intervjupersonerna har angett flera olika orsaker till varför de behåller revisionen. Studien 

visade att mer än hälften av intervjupersonerna behåller revisionen för sin egen skull. 

Intervjupersonerna menar att när revisorn granskar och godkänner företagets redovisning får 

de en känsla av ordning och trygghet. Intervjupersonerna i bolag 16 och 28 menar att det 

känns bra att veta att allt är rätt och överstämmer med god redovisningssed. Intervjupersonen i 

bolag 15 håller med om detta och menar att han får en känsla av trygghet när han vet att allt är 

rätt och riktigt. Att majoriteten behåller revisionen för sin egen skull eller intresse beskriver 

tydligt perspektivet revision som komfort, den komfort företagarna får av revisionen ger dem 

en känsla av ordning och trygghet, att allt är rätt och korrekt. Revision som komfort kan 

knytas till teorin revision som försäkring då den syftar till att risken för eventuella 

felaktigheter flyttas från bolagets ägare och ledning till revisorn (Carrington, 2010). Collis 

kom i sin studie fram till att en av fördelarna som de undersökta företagen upplevde med 

revision var att den ökar och förbättrar kvaliteten på den finansiella informationen. 

Intervjupersoner i bolag 19, 25 och 28 håller med om att kvaliteten på redovisningen säkras 

genom revisionen. Detta resonemang bekräftar teorin revision som förbättring då den handlar 

om att revision ska skapa kvalité i företagens finansiella information (Carrington, 2010).  
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En av de avgörande faktorerna till varför intervjupersonerna i bolag 11, 16 och 27 valde att 

behålla revisionen är för att de räknar med att företaget på sikt förväntas växa och överstiga 

gränsvärden. Intervjupersonen i bolag 11 menar att det är möjligt att bolagets omsättning 

kommer att öka och behåller därför revisionen. Även Collis (2003) visade i sin studie att 

omsättningen var en viktig orsak till att företagen valde att ha kvar revisionen. Svanströms 

(2008) kom i sin studie fram till att många små företag saknar kunskap och kompetens kring 

redovisning och därför anlitar revisorer. Detta stämmer överens med vår studie då två av 

intervjupersonerna behåller revisionen på grund av brist på kunskap inom redovisningen.  

 

Vidare har fyra av intervjupersonerna i studien behållit revisionen för att de vill vara säkra på 

att redovisningskonsulten/bokföraren sköter redovisningen rätt. Intervjupersonen i bolag 21 

berättar att han inte litar på sin bokförare och att bokföraren inte är lika kunnig som revisorn. 

Intervjupersonerna vill alltså försäkra sig att inte bli lurade av sina redovisningskonsulter.  

 

En av intervjupersonerna i studien menar att han har haft samma revisor sedan bolaget 

startades och behåller revisionen för att hans revisor är en god vän till honom. Skälet till att en 

annan av intervjupersonerna behåller revision är för att han äger fyra andra aktiebolag som 

granskas av en och samma revisor. Intervjupersonen i bolag 12 berättar att när 

revisionsplikten avskaffades funderade hon på att välja bort revisionen men på grund av 

rekommendation av sin revisor har hon kvarbehållit revisionen. En annan intervjuperson 

behåller revisionen för att han inte hade tid att välja bort den när revisionsplikten avskaffades. 

Intervjupersonen i bolag 11 har behållit revisionen eftersom det var en plikt när bolaget 

startades och han har efter detta inte orkat fatta beslut om ändringar. Två av 

intervjupersonerna i studien visste inte om att revisionsplikten hade avskaffats och behåller 

revisionen av denna anledning. Dessa intervjupersoner har inte gjort ett medvetet val om de 

ville fortsätta med revision eller inte och därför kunde de inte motivera varför de fortfarande 

behåller revisionen, trots frånvaro av revisionsplikt. En av de två sistnämnda 

intervjupersonerna visste inte heller vad en revisor, respektive en redovisningskonsult har för 

arbetsuppgifter.  
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5.3 Kostnader och nytta  

Collis (2003) kom i sin studie fram till att företagen efterfrågar revision när dess nytta är 

större än kostnaden. Även Carrington (2010) förklarar i sin bok att revision medför nytta för 

företaget. Vår studie visar också att revision medför en nytta för de flesta små aktiebolagen på 

ett eller annat sätt. 23 av intervjupersonerna behåller revisionen eftersom de anser att 

fördelarna väger tyngre än kostnaderna för revisionen, vilket stämmer överens med det Collis 

kommit fram till. Intervjupersonerna anser att kostnaden för revisionen är rimlig för deras 

företag och kommer därmed att fortsätta revidera sina räkenskaper så länge nyttan överstiger 

kostnaden. Även de som tycker att revisionskostnaden är för dyr anser att fördelarna med 

revisionen väger tyngre än kostnaden och kommer också att fortsätta med revision i 

framtiden.  

 

Collis kom i sin studie också fram till att de företag som valde bort revisionen var på grund av 

kostnadsskäl samt att de inte upplevde några fördelar med revision. Detta stämmer överens 

med vår studie då fyra av intervjupersonerna kommer att avskaffa revisionen inom kort, 

eftersom de tycker att revisionskostnaden är alldeles för hög och upplever därmed ingen nytta 

med revisionen. Enligt statens offentliga utredning (2008:32) och Thorell & Norberg (2005) 

är ägaren i små företag ofta den samma som företagsledningen och i dessa fall medför 

revisionen ingen nytta för de båda parterna. Intervjupersonerna som intervjuades är alla både 

företagsledning och ägare i företagen, men majoriteten ser ändå en nytta med revision. Detta 

resultat motsäger därför det resultat statens offentliga utredning och Thorell & Norberg 

kommit fram till.  
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6 Resultatdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att redovisa och diskutera de slutsatser som kan dras 

utifrån resultatet av empirin och den presenterade analysen. Kapitlet avslutas med förslag till 

vidare studier inom området. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka varför små aktiebolag väljer att behålla revisionen 

trots att de har möjlighet att välja bort den. Uppsatsen skulle bidra till att presentera vilka 

faktorer som är avgörande för små aktiebolags val att ha kvar sin revision. En del av studien 

har berört små aktiebolag som har kreditskulder, detta gjordes för att se om kreditgivarna kan 

påverka de små aktiebolagens beslut till att använda sig av revision. Vi har funnit en mängd 

orsaker till varför småföretagare i Sverige väljer att behålla revisionen. I studien har flera 

småföretagare angett flera orsaker som har haft betydelse för deras val gällande revision.  

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av kreditgivarna 

När det gäller de små aktiebolag som har kreditskulder har studien visat att sex av dem 

behåller revisionen på grund av kreditgivarna, det vill säga bank och leverantörer. Medan de 

små aktiebolag som inte har några kreditskulder, har endast två intervjupersoner angett 

kreditgivarna som en av orsakerna bakom behållandet av revision. Intervjupersonerna menar 

att det är möjligt att ansöka om banklån i framtiden och behåller revisionen på grund av denna 

anledning. Detta resultat överstämmer med Collis (2003) studie, där hon påvisade att 

kreditgivarna hade en stor inverkan på företagens beslut om revision. I övrigt så har studiens 

empiri inte visat några skillnader bland de små aktiebolag som har kreditskulder och de som 

är utan kreditskulder när det gäller andra orsaker bakom behållandet av revisionen.  

 

 Småföretagarna behåller revision för sin egen skull och eget intresse 

Studien visade att 16 av 29 småföretagare behåller revisionen främst för sin egen skull och 

eget intresse. Denna orsak kopplas till perspektivet revision som komfort och teorin revision 

som försäkring då många småföretagare vill få en känsla av trygghet och ordning, men också 

försäkra sig för eventuella felaktigheter som kan uppstå i redovisningen. Den nytta 

småföretagare upplever med revisionen är att den ökar kvaliteten på den finansiella rapporten. 

Detta bekräftades även i Collis (2003) studie som påvisade att revision tillför kvalité till 

redovisningen.  
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 Småföretagarna behåller revision för att undvika skatterevision 

Utifrån vår studie kan vi se att Skatteverket är den viktigaste anledningen till varför små 

aktiebolag behåller revisionen. Tio av samtliga småföretagare angav Skatteverket som en av 

orsakerna bakom behållandet av revision. Just att redovisa korrekt inför Skatteverket menar 

småföretagarna är viktigt för att undvika skatterevision. Vi kan koppla småföretagarnas orsak 

till perspektivet revision som legitimering eftersom de genom revisionen vill visa att företaget 

följer regler och normer. 

 

De andra faktorer som redovisas nedan är väldig få återkommande faktorer. Det är inte många 

småföretagare som har angett dessa faktorer som orsak bakom behållandet av revision, men 

dessa kan även vara viktiga vid ett revisionsbeslut. För att kunna fastställa att dessa orsaker är 

avgörande faktorer till varför små aktiebolag väljer att behålla revision bör det kanske göras 

en undersökning med ännu flera bolag i urvalet. En del av de nedanstående faktorerna 

bekräftades även i Collis och Svanströms studier medan de resterande faktorerna inte gick att 

koppla dem till de teorier eller studien som vi har tagit upp i vår referensram.  

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av företags framtida tillväxt  

Studien har visat att tre av samtliga småföretagare behåller revisionen för att de räknar med att 

företaget på sikt förväntas växa och överstiga gränsvärdet. Enligt vår uppfattning kan det bero 

på att de inte längre vill klassas som ett litet bolag, utan visa att de är ett framgångsrikt bolag 

som vill bli större och vara i ständig expansion. Att småföretagarna behåller revision på grund 

av företags tillväxt finns även bekräftat i Collis (2003) studie, där hon påvisade att företagen 

efterfrågar revision när företagets omsättning ökar. 

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av informationsasymmetri  

Studien har också visat att två av samtliga småföretagare behåller revision på grund av 

informationsasymmetri. Småföretagarna anser att de ägare som inte är personligen insatta i 

verksamheten har nytta och behov av revisionen. Enligt de två småföretagarna vill de 

utomstående ägarna vara säkra på att verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Därför kräver de 

att företaget ska använda sig av revision. Här kan vi bekräfta att småföretagarna följer teorin 

revision som försäkran då de behåller revisionen för att minska den informationsasymmetri 

som kan uppstå mellan dem och andra delägarna. 
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 Småföretagarna behåller revision på grund av brist på kunskap inom redovisning 

Svaren vi fick stämde till viss del med tidigare undersökningar. Två av de intervjuade bolagen 

nämner att det är brist på kunskap inom redovisningsområdet som gör att de behåller 

revisionen. Vi, precis som Svanström (2008), kom i undersökningarna fram till att små 

aktiebolag kan sakna kunskap och kompetens kring redovisning därför behåller de revisionen.    

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av okunnigheten som finns hos deras 

redovisningskonsult/bokförare  

 

 Småföretagarna behåller revision på grund omedvetenhet om lagändringen 

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av god relation till revisorn  

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av rekommendation 

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av lathet 

 

 Småföretagarna behåller revision på grund av tidsbrist 
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6.1 Förslag till vidare studier  

Avskaffandet av revisionsplikten är väldigt intressant ämne att undersöka, särskilt nu när 

det är många förändringar som pågår. Det kommer att hända mycket inom det området därför 

anser vi att det vore intressant att undersöka vidare följande förslag: 

 

 Hur påverkades intressenters förtroende för små aktiebolag när revisionsplikten 

avskaffades i Sverige?  

 

 Vad skulle hända om gränsvärden för revisionsplikten i Sverige höjs? Hur kommer 

företags val av att ha kvar eller avstå från revision att påverkas? 

 

 Enligt statens offentliga utredning (2008:32) skulle avskaffandet av revisionsplikten 

leda till att det blir lättare att starta och driva företag i Sverige eftersom 

revisionskostnader skulle minskas. Det är därför intressant att undersöka om det 

verkligen stämmer. Har avskaffandet av revisionsplikten verkligen lett till att många 

företag startat? Om så är fallet, vad beror detta på?  
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Muntliga källor  

Ardentus AB 

Bitsvalue AB 

Bröderna Jonssons Bygg Aktiebolag 

Dioptern Invest AB 

Gerhardsson Juridik i Skellefteå AB 

Jims Glas AB 

J. Lagache AB 

Kyl & Regler Service Hansson AB 

Lanor AB 

Lantstället AB 

Lennart Wiklund AB 

Lundbergs Säkerhet AB 

Mediateket Håkan Söderqvist AB 

Mikael Eriksson fastigheter i Uppsala AB 

Nordic Business Broker AB 

Ord & Vetande i Uppsala AB 

Protective Systems Nordic Aktiebolag 

RetailMäklarna (Sverige) AB 

Riad & Söner AB 

Robygge Aktiebolag 

Röjtjänst PB AB 

Sargas Advisor AB  

Sidmakarn AB 

Sjöanläggningar J Broman AB 

Ståhl Fastighetsförmedling AB 

TS Produktion AB 

TTV Tillämpad Television AB 

WedaBlomman AB 

Zeal Consulting AB 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide  

1. Vad har du för arbetsuppgifter inom företaget?  

2. Får ni extern hjälp med er redovisning? Eller sköter ni den personligen?  

3. Vem upprättar företagets årsredovisning? Ni personligen eller är det någon annan som 

gör det? Ifall inte upprättas personligen, av vem då? 

4. Har ni direkt kontakt med er revisor (nämner namnet)? Vad gör revisorn åt ert företag? 

5. Gör revisorn något mer i företaget utöver granskningen/ rådgivning (Beroende på 

intervjupersonens svar)?  

6. Är ni medvetna om att ni idag inte behöver behålla revision?  

7. Varför har ni valt att fortsätta använda er av revision/ anlita revisor? 

8. Är det ni som har valt att fortsätta använda er av revision eller är det någon som 

föreslagit det?  

9. Har någon eller några av era intressenter krävt revision/ att ni ska ha en revisor? Vilka 

& varför?  

10. Tycker ni att revisionskostnader är rimliga?  

11. Vilka konsekvenser tror ni kan få ifall ni väljer bort revision?  

12. Kommer ni att fortsätta med revisionen i framtiden? Varför? Varför inte?  

 

 

 


