
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Avskaffandet av 
revisionsplikten 

 

– Vilka faktorer påverkar vid valet av att 

avskaffa revision eller behålla revision? 

 

 

 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi | Vårterminen 2014 

Av: Ismet Sutcu 

Handledare: Bengt Lindström och Jurek Millak 
 



 

 

Information 

 

Uppsatsens titel: Avskaffandet av revisionsplikten – Vilka faktorer påverkar vid valet av att avskaffa 

revision eller behålla revision? 

 

 

Ämne: Företagsekonomi/Redovisning 

 

 

Utgivningsår: 2014 

 

 

Författare: Ismet Sutcu 

                     

 

 

Handledare: Bengt Lindström 

 Jurek Millak 

 

Förord 

 

Denna kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi med inriktning redovisning och revision har 

genomförts under vårterminen 2014, på Södertörns Högskola. 

 

Jag vill tacka samtliga bolagsägare samt revisionsbyråerna som har medverkat och ställt upp på 

intervjuerna. Jag är evigt tacksam för de kunskaper de har delat med sig av, vilket har haft ett stort värde 

för undersökningen.  

 

Jag vill också tacka Fanur Khadory för den tiden som han var med och skrev Inledningen, Teorin samt 

Empirin i uppsatsen, tillsammans med mig. Eftersom han valde att gå vidare med annat fortsätter jag 

ensam med uppsatsen. 



 

 

Sammanfattning 

År 2010 infördes en ny lag där de små aktiebolagen inte längre behöver använda sig av revision. 

Aktiebolagen kan avskaffa revision då verksamheten inte får överstiga två av dessa tre gränsvärden; 

 

 1 - 3 anställda 

 Under 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Under 3 miljoner i nettoomsättning 

 

Syftet med studien är att noga undersöka vilka faktorer som är avgörande när små aktiebolag väljer att 

avskaffa eller behålla revision samt att försöka se tydliga mönster och motiv av vilka faktorer samt 

omständigheter som varit avgörande vid bolags beslut rörande fri revision. Tio bolag som valt att 

behålla revision och tio bolag som valt att avskaffa revision har intervjuats, tillsammans med tre 

revisionsbyråer. Jag har endast använt mig av primärdata. Mina primärdata är de kvalitativa intervjuerna 

med bolagsägarna och revisionsbyråerna.  

 

För att besvara mitt syfte och problemformulering har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer 

som metod. Med hjälp av bolagsägarnas intervjusvar ger jag klarhet för vilka faktorer som främst 

påverkar bolagsägarnas beslut kring fri revision. I den empiriska delen redogör jag för och 

sammanställer respondenternas intervjusvar. Två tabeller kommer även att vara tillgängliga så att det på 

ett tydligt sätt framgår hur aktiebolagen resonerar och argumenterar kring deras val att antingen avskaffa 

eller behålla revision. Min empiri är underlaget för analysdelen där jag utför återkopplingar till mina 

teoretiska referensramar och den tidigare forskningen.  

 

Undersökningens slutsats kommer att belysa studiens resultat och vad jag har kommit fram till utifrån de 

källor, metod och teorier jag använt mig av. Lagändringen om fri revision ger aktiebolagen möjligheten 

att kunna arbeta självständigt beträffande revision. Det kan bli komplicerat om man inte är sakkunnig 

inom redovisningsområdet, då bolagsägare och bolagsägarna inte har kompetenser, kvalifikationer och 

kunskaper för att kunna sköta bokföringen själva. Detta är en av de stora orsakerna till att många av de 

aktiebolag som jag har intervjuat väljer att behålla revision. Bland de aktiebolag som valt att avskaffa 

revision, använder de sig mer av redovisningskonsulter idag för att tillförsäkra en viss säkerhet och 

trygghet över att felaktigheter inte begås under den finansiella bokföringen.   

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning .................................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrundsbeskrivning .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemdiskussion ................................................................................................................................ 3 

1.3 Problemformulering .............................................................................................................................. 4 

1.4 Syfte ...................................................................................................................................................... 4 

1.5 Avgränsningar ....................................................................................................................................... 4 

1.6 Disposition ............................................................................................................................................ 5 

 

2 Metod ....................................................................................................................................................... 6 

2.1 Ämnesval .............................................................................................................................................. 6 

2.2 Undersökningsansats ............................................................................................................................. 6 

2.3 Primärdata ............................................................................................................................................. 6 

2.4 Urval...................................................................................................................................................... 7 

2.5 Intervjuer ............................................................................................................................................... 8 

2.6 Datainsamling ..................................................................................................................................... 10 

2.7 Källkritik ............................................................................................................................................. 11 

2.8 Metodkritik.......................................................................................................................................... 12 

 

3 Teoretisk Referensram ........................................................................................................................... 13 

3.1 Intressentmodellen .............................................................................................................................. 13 

3.2 Revision, försäkran, förbättring och försäkring: ................................................................................. 15 

3.3 Revision, komfort och legitimering: ................................................................................................... 16 

3.4 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 18 

 

4 Empiri..................................................................................................................................................... 23 

4.1 Revisionsbyråer ................................................................................................................................... 23 

4.2 Aktiebolag som avskaffat revision ...................................................................................................... 28 

4.3 Små aktiebolag som behållit revision ................................................................................................. 34 

 

5 Analys .................................................................................................................................................... 41 

5.1  Fördelar och Nackdelar med revision utifrån min empiri .................................................................. 50 

 

6 Slutsatser ................................................................................................................................................ 52 

6.1 Vidare forskning ................................................................................................................................. 53 

 

7 Källförteckning ...................................................................................................................................... 55 

 

8 Bilagor 

8.1 Frågor till revisionsbyråer 

8.2 Frågor till små aktiebolag med revision 

8.3 Frågor till små aktiebolag utan revision 

8.4 Intervjuer med små aktiebolag 

 

  

 



1 

 

1 Inledning 

 

Detta kapitel börjar med att visa läsaren en bakgrundsbeskrivning till uppsatsämnet och vad som 

kommer att undersökas i uppsatsen. Därefter kommer problemformuleringen som är grunden till ämnets 

syfte och vilka avgränsningar som har gjorts och i detta kapitel har Fanur Khadory varit med och 

skrivit. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

1912 började Stockholms Handelskammare med att auktorisera revisorer vilket kom att sprida sig till 

andra handelskammare runtomkring i landet där även de igångsatte auktorisering av landets revisorer. I 

mitten av 1940-talet infördes en lagstiftning som visade att ett antal aktiebolag kunde utse en 

auktoriserad revisor. Detta gällde bara om bolaget hade ett aktiekapital på minst två miljoner kronor av 

dåtidens penningvärde, eller var noterad på en fondbörs. Längre fram i tiden ökade debatten om att den 

ekonomiska brottsligheten bör minskas genom att fastställa handlingskraftiga kontroller över 

aktiebolagen. 1978 lämnade Brottsförebyggande Rådet en rekommendation som deklarerade att 

samtliga aktiebolag bör arbeta med en revisor. En ny lagstiftning kom att stiftas ett par år senare om att 

alla aktiebolag var skyldiga att arbeta med minst en revisor (SOU 2008:32).  

Revision innebär att företagets årsredovisning och bokföring samt ledningens förvaltning granskas av en 

eller flera revisorer. Revisionen ska resultera i en årlig granskningsrapport och en revisionsberättelse. 

Avsikten med revision är att tillgodose bl.a. ägarnas och borgenärernas intresse av att det finns en 

ändamålsenlig kontroll av att företagets verksamhet sköts lagenligt och på ett korrekt sätt. Även att 

företagets ställning och resultat redovisas enligt svensk lagstiftning.  

En revisor har en essentiell och betydelsefull roll och funktion, främst för att skapa en ökad ekonomisk 

säkerhet och trygghet för bolagen. I mindre typer av aktiebolag är det mer tveksamt om nyttan med 

revision är större än dess kostnad. Många aktiebolag, ekonomiska föreningar, utländska filialer, banker, 

försäkringsbolag och stiftelser är skyldiga att arbeta med minst en revisor. Även handelsbolag med en 

eller flera juridiska personer som delägare är skyldiga att använda sig av minst en revisor 

(Regeringskansliet, 2010).  
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År 2006 började regeringen med en utredning för att granska och se över reglerna gällande 

revisionsplikten för de små aktiebolagen i Sverige samtidigt som de gav nya lösningar för att slopa 

revisionsplikten. Utredningen Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag 2008:32 kom med 

rekommendationen om att bara fyra procent av samtliga bolag kunde arbeta med revisorer. Slopandet 

gällde dock bolag som på balansdagen inte överskred två av följande gränsvärden;  

 41,5 miljoner kronor i balansomslutning  

 83 miljoner kronor i nettoomsättning  

 50 antal anställda.       

      (SOU 2008:32) 

Syftet med dessa nya begränsningar var att Sverige ville anpassa sig efter de övriga EU-länderna 

gällande revisionsplikten för små aktiebolag. När Sverige inträdde i Europiska Unionen år 1995 kunde 

man tydligt se skillnader på revisionsreglerna för aktiebolagen mellan Sverige och de övriga europeiska 

länderna. När de nordiska grannländerna Danmark och Finland valde att anpassa sig efter EU:s regler 

rörande revisionsplikten år 2007 blev Sverige och Malta de enda länderna som hade kvar den allmänna 

revisionsplikten för aktiebolagen (SOU 2008:32). 

År 2010 gavs en ny lagrådsremiss ut där regeringen inte var beredda att gå fullt ut med gränsvärdena 

som föreslogs år 2008. Aktiebolagen ska därför nu uppfylla minst två av de tre nya gränsvärdena per år:  

 Högst 3 anställda 

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning  

 Högst 3 miljoner i nettoomsättning  

Antal bolag som där igenom var fria från revisionsplikten beräknas upp till 250 000 aktiebolag runt om i 

Sverige, vilket motsvarar 72 procent av 349 000 svensk registrerade aktiebolag. Bolagen som emellertid 

valt att inte arbeta med revision var tvungna att lämna in en årsredovisning till Bolagsverket 

(Regeringskansliet, 2010).  

I Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet, endast 0,1 procent består 

av stora företag och det är företag som har 250 anställda eller fler (SCB:s Företagsdatabas, 2014). 
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1.2 Problemdiskussion 

Regeringen tog beslutet att avskaffa revisionsplikten för ungefär 250 000 små aktiebolag i Sverige, där 

konsekvenserna blev att företagen själva kunde avgöra och välja vilka tjänster de är i behov av. 

Regeringen förväntade sig 2,5 miljarder kronor i besparingar från dessa aktiebolag (SOU 2008:32).  I en 

ny undersökning presenterade näringsdepartementet att de små bolagens kostnader kommer att minska 

upp till sex miljarder kronor (Balans 11, 2012).  

Det huvudsakliga med att avskaffa revision för små aktiebolag är att kostnaderna blir lägre. Samtidigt 

upplevs det inte ett samband mellan revisionens nytta och dess kostnad för bolagen (Norberg och 

Thorell, 2005). I de flesta små och medelstora aktiebolag är bolagets ägare och de ledande 

befattningshavarna samma personer, därför har den ursprungliga avsikten med revisionsplikt förlorat i 

betydelse (SOU 2008:32). På så sätt är revisionens innebörd som skydd för ägarnas intressen mindre i de 

små företagen än i de större företagen. Detta resulterar till att många bolag inte heller har några externa 

finansiärer eller långfristiga kreditgivare (Proposition 2009/10:204). 

 

Idag har cirka 75 procent av de nystartade bolagen avskaffat revision men fortfarande väljer cirka 25 

procent av de nystartade bolagen att behålla revisorn, detta konstaterar att reformen har uppnått sitt syfte 

(Bolagsverket, 2012). Enligt Carrington (2010) är orsaken till förändringen en anpassning till de 

internationella förhållandena och det är ingen fråga om att revisionen är meningslös, utan om 

avskaffandet leder till kostnadsbesparingar för bolagen. När revisionsplikten avskaffas får bolagen 

friheten att välja de redovisnings- och revisionstjänster som de är i behov av. Efterfrågan på marknaden 

för dessa tjänster kommer att bli mer varierat samt att priserna för tjänsterna kommer att bli lägre. Det är 

svårt att se ifall räkenskaperna generellt är av bättre kvalité i ett företag med revision, än i ett företag av 

samma storlek utan revision. Regeringen påpekar om att kvaliténivån inte nödvändigtvis behöver skilja 

sig, oavsett om bolagen väljer att behålla eller avskaffa revision (Proposition 2009/10:204). 

 

De bolag som har valt att behålla revisionen uppger att skälet till detta är att intressenterna kräver det 

samt att de ansåg att det inte fanns så mycket pengar att spara. Många aktiebolag kommer av de här 

klargjorda grunderna att behålla sin revisor. Dessutom kommer många bolag troligtvis att välja detta 

alternativ på grund av krav och förväntningar från utomstående intressenter som, t.ex. banker och 

kunder (Proposition 2009/10:204). 

Bestämmelserna om revision fyller en väsentlig funktion i det regelverk som är grunden för företagen. 

För ägarna är det viktigt att bolagets verksamhet och ställning revideras av en sakkunnig, opartisk och 
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självständig person. Även företagsledningen drar nytta av en kompetent granskning. Också för bolagets 

borgenärer, anställda och det allmänna finns ett intresse av en ändamålsenlig kontroll av att bolaget 

förvaltas på ett lagenligt sätt. Revisionen ger också vissa garantier för att företagets redovisning 

avspeglar företagets ställning och resultat på ett korrekt sätt (Proposition 2009/10:204). 

 

Revisorerna måste idag jämfört med förr söka sig till eller skapa nya uppgifter på en friare och större 

revisions- och redovisningsmarknad (SOU 2008:32). På den nya marknaden som öppnar sig för 

revisorerna bör de kunna kompensera sig i det närmaste fullt ut för det intäktsbortfall som kan följa med 

avskaffandet av revisionsplikten, bl.a. genom att marknadsföra frivillig revision och nya produkter på 

marknaden (SOU 2008:32). Vissa revisorer kan idag i stället för lagstadgad revision specialisera sig och 

erbjuda andra tjänster till bolag som, kvalificerad skatterådgivning eller biträde med affärsrådgivning 

som riskhantering, verksamhetsutveckling, företagsöverlåtelser och finansiering (SOU 2008:32). 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer påverkar bolagsägare vid valet av att behålla revision och avskaffa revision? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka små aktiebolags bakomliggande faktorer till varför de har valt att 

behålla eller avskaffa revision, sedan lagändringen trädde i kraft 2010. 

1.5 Avgränsningar 

Jag har valt att behandla undersökningen till små aktiebolag i Stockholms Län som registrerades innan 

lagen infördes 1 november år 2010, detta eftersom dessa företag tidigare har erfarenheter av revision 

inom företaget. Uppsatsen kommer inte att behandla skillnader på synen om revisionens avskaffande 

eller behållande mellan äldre och nyregistrerade bolag, då samtliga företag som deltog i uppsatsen var 

registrerade innan 2010.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

I detta kapitel presenteras metoden som har 

använts för att få fram den empiriska delen i 

studien. 

 

I detta kapitel presenteras de olika modeller 

som har använts och teorierna som har använts i 

studien samt tidigare forskning. 

 

 

I detta kapitel presenteras den data som har 

samlats in genom intervjuerna. 

 

 

 

I detta kapitel analyseras den data som har 

samlats in genom intervjuerna för uppsatsens 

empiri del. 

 

I detta kapitel dras det en slutsats utifrån 

analysen och där efter presenteras förslag på 

vidare forskning. 

 

 

Figur 1 (Egen teckning)      Dispositionsmodell 
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2 Metod 

 

I Metodkapitlet kommer primärdata att diskuteras. Vidare kommer tillvägagångssätt som visar hur jag 

samlat in och bearbetat information. Därefter urvalet och kapitlet avslutas med datainsamlingen. 

 

2.1 Ämnesval  

Mitt val av uppsatsämne uppstod då jag har ett stort intresse för redovisning och revision. Jag vill därför 

undersöka på vilka grunder företagen tar beslutet om att behålla revision när de har möjlighet att 

avskaffa den. 

2.2 Undersökningsansats 

Det finns två undersökningsmetoder att utgå ifrån och det är dels en kvantitativ metod eller en kvalitativ 

metod. Kvalitativ metod har huvudsakligen med forskningsstrategier att göra som etnografi, 

fenomenologi och grundad teori, även med forskningsmetoder som intervjuer, dokument och 

observation (Denscombe, 2009). Dessa metoder framställer varierande information. I en kvalitativ 

metod finns det en betoning av det generella gällande formulering av de inledande frågeställningarna 

och en tyngd på intervjupersonernas egen uppfattning och synsätt. Under dessa kvalitativa intervjuer är 

intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter, tankar och funderingar (Bryman & Bell, 2013).  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Det är en passande metod för uppsatsens syfte och 

problemformulering då jag vill undersöka vilka faktorer som påverkar bolagsägarnas beslut kring att 

behålla eller avskaffa revision.   

 

2.3 Primärdata  

De kvalitativa intervjuerna är uppsatsens primärdata och dessa är ett underlag för arbetets empiridel och 

analysdel. All information från intervjuerna har ackumulerats (en utförligare redogörelse av min metod 

kommer att utföras i metodkapitlet).  
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2.4 Urval 

Syftet med kvalitativa ansatser är att frambringa överförbar kunskap, inte att genomföra statistiska 

generaliseringar (Johannessen & Tufte, 2003). Jag har därför utfört ett strategiskt val av databasen 

Retriever Business där Sveriges företag är registrerade. Efter mitt strategiska val av databas har jag 

sedan slumpmässigt valt ut bolag.   

 

Den första sökningen som utfördes var en sökning efter de aktiebolag som bevarat revision. Sökningen 

gav en träff på totalt 19 651 aktiebolag. Den andra sökningen var på aktiebolag som valt att avskaffa 

revision och den gav en träff på totalt 11 583 aktiebolag. Bolagen som har valt att ställa upp på 

intervjuer är registrerade innan lagen om fri revision infördes år 2010. 

 

Utifrån de aktiebolagen som intervjuats i uppsatsen vore det svårt att påstå att dessa är representativa för 

hela populationen av företag, då mina sökningar var begränsade till Stockholms Län och resulterar i ca 

30 000 träffar. Mitt urval av aktiebolag och revisionsbyråer är alldeles för få för att ge en nationell bild 

av hur små bolag resonerar gällande revision. Däremot kan man få en idé och ökad insyn kring hur 

bolagsägare motiverar sina beslut vid valet att avskaffa eller behålla revision.  

 

Jag har inte begränsat mig till små aktiebolag i någon speciell bransch, utan bolagen utsågs 

slumpmässigt från skilda branscher. De slumpmässiga valen gjordes genom att söka efter bolag via 

databasen där ”utökad sökning” genomfördes för att finna dessa. Därefter valdes de olika bolagen av 

mig för att vidare medverka i studien, mer information om detta tas upp under rubriken ”Kontakten med 

respondenterna”. Detta ökar uppsatsens reliabilitet att få svar genom att se hur de små bolagen förhåller 

sig till avskaffandet eller behållandet av revision, vilket även ger mig de bakomliggande faktorerna 

kring hur bolagen resonerar för sina beslut. Därför är själva branschen mer eller mindre en ointressant 

faktor för min studie.  

 

Databasen Retriever Business har underlättat sökandet för intervjuobjekten då det tidigare varit svårt att 

finna flertalet små aktiebolag för undersökningen. Tanken med urvalet var från början att intervjuerna 

skulle ske som besöksintervjuer. På grund av tidsbrist hos företagen har detta inte kunnat genomföras. 

Då frågade jag om det gick bra med mailintervjuer, vilket samtliga företag gick med på. För att se om 

bolagen inte överskridit gränsvärdena har bolagens årsredovisningar undersökts via Retriever Business, 

som ett första steg. Andra steget var att etablera kontakt och fråga om att få utföra en intervju. 

Ändamålet är att besvara uppsatsens syfte vilket leder till att de små bolagen ligger i fokus för 
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utförandet av min undersökning. 

2.5 Intervjuer  

2.5.1 Kontakten med respondenterna 

 

För att komma i kontakt med intervjuobjekten användes databasen Retriever Business, där inloggningen 

till databasen för att också få tillgång till företagens årsredovisningar skedde över skolans hemsida. 

Databasen innehåller all information om samtliga svenskregistrerade aktiebolag. Sökningen via 

databasen kan underlätta sökträffar genom att uppge särskilda kriterier för de bolag man söker efter, 

vilket också är effektivt i det anseendet då det underlättar att finna bolag som vidare ska undersökas. För 

att hitta relevanta intervjuobjekt till studien i databasen söktes det efter aktiebolag i Stockholms Län 

med en årsomsättning under 9 999 000 kr och högst tre anställda samt med eller utan revision.  

 

Kontakten med bolagen togs enbart upp med de som hade ett registrerat telefonnummer i databasen, på 

detta sätt etablerades en direkt länk med ägaren. Samtliga intervjuer är genomförda med aktiebolagets 

ägare. Via telefonkontakten skulle det leda mig fram till en besöksintervju, vilket inte var möjligt då 

bolagen inte såg en sådan intervjuform som en tidsmässiglösning. Detta fick mig att ändra fokus från 

besöksintervjuer till mailintervjuer. De 20 små aktiebolagen som har medverkat i studien ansåg att 

mailintervjuer var mindre tidskrävande för de och effektivast för mig, vilket har påverkat tyngden och 

bredden i uppsatsens intervjusvar. De bolagen som kontaktades var 87 aktiebolag utan revision och 85 

aktiebolag med revision. Av dessa bolag var det 25 aktiebolag utan revision som ville medverka i 

studien, men det var enbart 10 bolag som besvarade frågorna och mailade tillbaka. De bolagen med 

revision som kontaktades var även där i slutändan enbart 10 aktiebolag som medverkade. Totalt 

kontaktades 172 bolag, med och utan revision. 

 

 77 bolag utan revision valde att inte medverka i min undersökning 

 75 bolag med revision valde att inte medverka i min undersökning  

 

Ett större urval än de 20 bolagen som valt att medverka i min uppsats hade kunnat öka insynen om hur 

små bolag i Stockholms län tar sina beslut gällande avskaffandet och behållandet av revision. Det är 

dock svårt att reflektera kring detta då majoriteten av bolagen med och utan revision valt att avböja 

medverkan i uppsatsen.     
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Jag kontaktade även sju stycken större etablerade och mindre etablerade revisionsbyråer. Det var enbart 

två revisionsbyråer som tog emot mig för en besöksintervju och en revisionsbyrå ville medverka med en 

mailintervju. Kontakten med de två revisionsbyråer som medverka med en besöksintervju kontaktades 

via telefon och tredje revisionsbyrån var otillgänglig via telefon vilket kom att leda till en mailkontakt 

varefter en mailintervju kunde verkställas.  

 

Samtliga aktiebolag och en revisionsbyrå som medverkat i uppsatsen är anonyma, detta eftersom de 

själva begärt anonymitet vid medverkan av studien. Jag garanterar deras anonymitet under hela 

uppsatsens gång, all information som samlats in kommer att behandlas på ett icke namngivet sätt. 

2.5.2 Intervjufrågor 

 

Intervjufrågorna genomfördes utifrån de tre bilagor som finns bifogade och tillgängliga i slutet av 

uppsatsen. Bilagorna består av olika frågor till bolag med revision och utan revision samt 

revisionsbyråerna som har medverkat.  

Bilaga ett består av 14 frågor, bilaga två består av 14 frågor och bilaga tre består av 17 frågor. 

Intervjufrågorna är öppna vilket ger en mångfald av svarsalternativ. Syftet med formuleringarna av 

intervjufrågorna var att kunna få respondenterna att ge svar som har relevans för uppsatsens 

problemformulering. Jag har också försökt att få respondenten att tänka vidare vid varje fråga som ställs 

för att kunna uppbygga en liten diskussion i huvudet. Detta för att vidare kunna ge ett så bra svar som 

möjligt och försöka få respondenterna att självmant få fram en eller flera följdfrågor. 

 

Frågorna som har ställts till de små bolagen (med eller utan revision) består av liknande frågor, dock är 

de uppställda på skilda sätt eftersom jag ville få respondenterna att svara på det som är centralt för det 

som undersöks i studien, d v s vår problemformulering, syfte och frågeställningar. Det väsentliga för 

arbetet är att få fram hur de bolagen och revisionsbyråerna resonerar och argumenterar kring beslutet av 

att avskaffa eller behålla revision.  

2.5.3 Företagsintervjuer 

 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade intervjufrågor. Detta 

innebär att jag har utformat intervjufrågor som är öppna för de medverkade respondenterna i studien. 

Intervjuer som görs på detta sätt anses angelägna för undersökningen genom att det låter respondenten 

att analysera och värdera frågorna på ett bra sätt. Majoriteten av mina intervjuer har utförts genom 
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mailintervjuer och två besöksintervjuer. Mailintervjuerna gick förvånansvärt smidigt och har visat sig 

spara enormt mycket tid. Totalt skickades det ut 20 mail till de 20 små aktiebolagen och en 

revisionsbyrå. Alla respondenter som medverkade fick en vecka på sig att svara på bilagorna via mail, 

vilka de sedan skulle skicka tillbaka till mig. Företagen som inte svarade på bilagan inom en vecka fick 

då en påminnelse via mail. I slutändan samlades det in svar från alla de 20 medverkade bolagen som 

behållit och avskaffat revision samt revisionsbyrån. Valet av aktiebolagen var slumpmässiga och dessa 

kom från olika branscher i arbetsmarknaden, allt ifrån textil, bygg, tryckeri och bilverkstäder. 

 

Beträffande de tre revisionsbyråerna så genomfördes den första intervjun vilket var en besöksintervju i 

revisionsbyråns huvudkontor (Stockholm), den varade i ca 30-40 min. Den andra besöksintervjun med 

revisionsbyrån genomfördes i respondentens kontor (Nacka) vilket också varade i ca 30-40 min. 

Fördelen med besöksintervjuerna var att jag fick möjlighet att få en mer detaljerad och djup primärdata, 

vilket eventuellt kan saknas vid en mailintervju.  Vid besöksintervjuer har man som intervjuare en direkt 

kontakt med respondenten vilket underlättar utbyte av information (Denscombe, 2009), huvudpoängen 

är att det ger mig ett ypperligt tillfälle att kunna skapa en ömsesidig tillit till respondenten som i sin tur 

är villig att ge mig primärdata av tyngd. De två besöksintervjuerna hos revisionsbyråerna spelades in via 

en mobiltelefon, med respondenternas tillåtelse (dessa har sedan transkriberats). Under inspelningen 

antecknade jag samtidigt så att jag inte gick miste om enskildheter och detaljer. Det ska även nämnas att 

respondenten kan tycka att en inspelning av intervjun kan kännas obekväm och därför frågades det om 

lov innan inspelningen startades (Jacobsen, D,I. 2002). 

 

Den tredje revisionsbyrån skulle intervjuas via ett besök men eftersom företaget inte hade tillräckligt 

med tid för att ställa upp på en besöksintervju, var de villiga att ställa upp på en mailintervju.   

2.6 Datainsamling 

Jag har tidigare redogjort för att jag endast har använt mig av primärdata där användandet av detta ska 

åstadkomma goda komponenter och underlag för uppsatsens analysdel och resultatdel. Mina primära 

data består av de kvalitativa intervjuer som har genomförts med aktiebolagen som medverkat i 

undersökningen, med och utan revision samt revisionsbyråerna. Det samlade kvalitativa data är basen 

för empiriundersökningen. De företagen som har medverkat i studien har mesta dels intervjuats via mail 

men även med ett besök. Nackdelen med mailintervjuer som kvalitativmetod med små aktiebolag kan 

vara att företagsägarna inte alltid har kunskapen om revision, vilket ibland kunde ses på intervjusvaren. 

Därför har jag också tittat på bolagens årsredovisningar då respondenterna som intervjuats via mail har 

uppgett vad de minns. Detta för att få en uppfattning, försäkring samt egen kontroll bland annat av 
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omsättning, anställda samt revisionsarvodet.  

 

Uppsatsens teoridel och tidigare forskning samlades in genom sökningar på vetenskapliga artiklar samt 

användning av elektroniska källor och gamla studier. Detta ledde till kontakt med djupgående teorier 

som kopplas med den valda studien. Teorierna som använts söktes också upp i olika litteraturer som 

blev en fördjupning av det. 

2.7 Källkritik 

I min studie har jag använt mig av mailintervjuer som då är min primära data. Ett hinder jag har upplevt 

med intervjuer som dessa är att flertalet av respondenterna p.g.a. tidsbrist inte hade tid att ta emot mig 

på besöksintervjuer, vilket jag har full förståelse för då ägarna förklarade att de själva har fullt upp med 

arbete inom bolaget. Mitt antagande är att en besöksintervju som blir personligare hade med stor 

sannolikhet varit mer optimalt och bidragit med en djupare förståelse över vilka bakomliggande faktorer 

som finns, gällande bolagsägarnas beslut att antingen avskaffa eller behålla revision. Däremot har 

mailintervjuerna kommit att bli goda substitut för besöksintervjuerna. En annan utmaning har varit att 

etablera en hållbar kontakt med samtliga företrädare för aktiebolagen under uppsatsens gång, med det 

menar jag inte att företrädarna har visat avsaknad av vilja för samtal utan att det snarare har handlat om 

prioriteringar från bolagsägarnas sida, vilket jag har tagit hänsyn till då deras bolagsärenden rent 

naturligt ges preferens åt först. 

 

Min deadline var att respondenterna skulle skicka in mailintervjuerna inom en vecka efter att 

telefonkontakten tagits upp. Fem av respondenterna skickade in sina svar ett antal dagar efter. Detta 

oroade mig till en början eftersom att de kan ha svarat drastiskt på intervjufrågorna utan eftertanke och 

djupare reflektion för att snabbt få mailintervjun avklarat. Men det kan även betyda att respondenterna 

lagt ner tid på intervjusvaren som jag erhållit efter dessa extra svarsdagar, vilket då är positivt. Jag 

skickade dessutom påminnelse mail efter en vecka till företagen som inte svarade på mailet, utifrån den 

angivna tiden. 

 

Den främsta källkritiska aspekten är nog att bolagsägarnas tidsbrist, eventuellt kan ha påverkat kvalitén i 

intervjusvaren en aning, dock minimalt vill jag hävda, inte till en sådan hög grad att det påverkar 

uppsatsen på ett negativt sätt. Jag vill påstå att respondenternas svar i överlag har varit innehållsrika och 

trovärdiga. 
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2.8 Metodkritik 

 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer som metod för att få en djupare förståelse över hur bolagen 

resonerar och tar sina beslut gällande revision. Min målsättning har varit att försöka intervjua så många 

företag som möjligt där dessa uppfyller gränsvärdena för fri revision. 

 

Min första tanke var att bolagen jag kontaktat skulle ställa upp på en besöksintervju. Det visade sig 

tidigt vara en omöjlighet, då samtliga valde att avböja en sådan intervjuform. Jag löste problemet med 

att föreslå att intervjun istället kunde ske via mailintervjuer. Jag hade höga förväntningar på 

mailintervjuerna, trots att personliga intervjuer med stor sannolikhet hade varit mer gynnsamma. Främst 

i anseendet att jag hade kunnat spela in intervjuerna och sedan transkriberat noggrant den information 

som getts av respondenterna. Jag bad mina respondenter att svara utförligt och djupgående. Dock har det 

visat sig att svaren har varit en aning korta men tydliga och konkreta. Intervjusvaren är tillräckliga för 

att besvara min problemformulering där respondenternas tankar, funderingar, erfarenheter, kunskaper 

och ställningstagande gällande revision har kunnat fastställas.        
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3 Teoretisk Referensram 

 

Detta kapitel visar läsaren en beskrivning av själva ämnet och området redovisning samt revision. Detta 

ger innebörden av redovisning och revision samt funktionen som området har. Jag har vidare använt 

mig av olika modeller samt teorier som Intressentteori för att ge läsaren en helhetsbild om hur dessa är 

kopplade samman till studien. Fanur Khadory har varit med och presenterat de teoretiska perspektiven.   

 

 

3.1 Intressentmodellen 

Ett företag eller en organisation är beroende av omvärlden på samma sätt som många andra individer. 

Omvärlden är en viktig del av företagens existens. De individer eller grupper förutom anställda som är 

slutna till ett företag kallas intressenter i företagens verksamheter.  

 

Intressenterna som är slutna till bolaget måste kunna förlita sig på den information som bolaget lämnar 

ut gällande sin ekonomiska situation. Revision uppfyller dessa krav och är en förutsättning för ett väl 

fungerande näringsliv och samhälle. Via användning av revision får företagens finansiella rapporter mer 

trovärdighet. Om revisorn inte hade existerat skulle olika intressenter få fram egna kontrollanter för att 

kunna skapa tillit för företaget. (FAR, 2001) 

 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen uppvisar hur revisorn yttrar sig bland annat om vad 

årsredovisningen utgör tillsammans med beslutsunderlag för företagets intressenter. 
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Figur 2(Egen figur)   Många olika intressenter i ett företag har nytta av revision 

 

Aktieägare 

Ägare som oftast är indirekt involverade i verksamheten. I gengäld till satsat eget kapital från ägare 

förväntar dessa att det finns utrymme för aktieutdelning (Thomasson, 2010). 

 

Långivare 

Banker och andra kreditinstitut kan bevilja lån till företaget för försatt verksamhet ifall företaget har 

behov av att ta banklån. Dessa finansiärer behöver därför ta del av företagets årsredovisningar för att 

bevilja kredit och ha en säkerhet för att kunna få tillbaka lånet med ränta (Thomasson, 2010). 

 

Leverantörer 

Leverantörer behöver använda företagets årsredovisningar som underlag för beslut om att kräva kontakt 

eller kredit vid leveransen av tjänster och varor (Thomasson, 2010). 

 

Kunder 

Företagets kunder som köper och betalar varorna är viktiga för företagets omsättning. Kunderna kräver 

också trovärdig ekonomisk information vid upphandling (Thomasson, 2010). 

 

Stat och kommun 

Eftersom företagen utgör en viktig del i samhällsekonomin har Staten stort intresse att följa hur dessa 

företag utvecklas. Vid bedrivande verksamhet skall företagets förmåga att betala skatt kunna utläsas i 

årsredovisningar. Fördelen arbeta med revision ökar förtroende och sannolikheten att denna information 

är rätt (Thomasson, 2010). 
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Anställda 

Anställda och fackföringar använder sig av årsredovisningen för att undersöka om det exempelvis finns 

utrymme för löneökning och även kunna bedöma om företaget kommer att existera i längden eller stöta 

på problem inom kort (Thomasson, 2010). 

 

Intressentmodellen har ett stort inflytande för undersökningen som resulterar i uppsatsen. Modellen 

kommer att användas för att analysera empiriundersökningen som har samlats in via intervjuer, eftersom 

den beskriver vad revision innebär och vad den betecknar för företagens intressenter. Detta för att se 

väsentligheten i modellen i förhållande till uppsatsen. 

3.2 Revision, försäkran, förbättring och försäkring: 

Enligt Carrington (2010) utvecklade forskningen om revision tre teorier ur ett nationalekonomiskt 

perspektiv, nämligen försäkran, som beskriver revision som en ”kontraktlösning” mellan två parter eller 

fler i företaget mellan ledningen och ägaren. De är oftast separerade från varandra och genom att 

använda en oberoende revisor i företaget försäkrar ägaren att ledningen hanterar verksamheten effektivt 

med hänsyn till ägarnas intresse. Detta kan tydliggöras i en så kallad Agentteori men teorin är inte 

relevant för denna uppsats. Vidare bearbetas teorin förbättring, som skiljer sig från föregående teori och 

istället fokuserar på den redovisade informationen som utgångspunkt. Revisorns roll beskrivs i teorin 

som en informationsförmedlare. Den tredje teorin försäkring, framställer revisorns roll som ett 

försäkringsbolag. Revisorns värde är beroende av klientens reviderade information som ges ut för att få 

möjlighet till att få ersättning ifall oupptäckta felaktigheter i redovisningen kan orsaka förluster för 

klienten. 

 

Försäkran av de finansiella rapporterna som revision bidrar med reducerar problemen med den 

informationsasymmetri som föreligger mellan agenten och principalen. Revision reducerar således inte 

informationsasymmetrin som sådan, men genom att revisorn ger ett bestyrkande av företagsledningens 

påståenden som gör att trovärdigheten ökar för den information som lämnas ut. 

 

Informationsasymmetrin är utgångspunkten för tolkningen av revision som förbättring ger. Revision 

som förbättring handlar om informationens kvalitét. Företagsledningens utsagor ska bestyrkas och 

revisorn ska försäkra att informationen är troliga och korrekta. Den teorin som ser revisorn som en 

förbättring ser istället revisorn som en informationsförmedlare. Revisorns roll är att framställa 

revisionen bättre, vilket innebär att lyssna till de kraven som de varierande intressenterna har på revision 

(Carrington, 2010). 
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Syftet med försäkring är att försäkra sig personligen om att redovisningen håller måttet och vid behov 

verka för att redovisningen förbättras med målsättningen om att undvika att behöva betala ut ersättning 

till investerare och andra intressenter. Vidare betyder det att redovisningens användare har ytterligare en 

aktör att söka ersättning från, ifall det visar att redovisningen inte var i överensstämmelse med lagar och 

regler. Det blir som att försäkring ger revision en garanti för investeraren. Försäkran och förbättring 

blir en konsekvens av revisorns önskan att minimera försäkringsrisken (Carrington, 2010). 

3.3 Revision, komfort och legitimering: 

Komfort är ett begrepp som används för att beskriva revision, det handlar om att vara trygg och 

komfortabel med redovisningen. Den signal som en framgångsrik revision sänder ut är således att 

revisorn och revisionen finns där (Carrington, 2010). 

 

Enligt Carrington (2010) utvecklades två perspektiv för revision av den sociologiska traditionen, 

nämligen komfort och legitimering. Teorin förmedlar trygghet till exempelvis investerare för att våga 

investera i företaget som utgångspunkt och sedan att revisorns bidrag till förbättring av redovisade 

siffror. Revisorns närvarande gör att investeraren inte behöver ställa frågor gällande redovisningens 

kvalitét och trovärdighet skriver författaren. Andra perspektivet är legitimering, som introducerar den 

legitimerande rollen som revisorn har och detta kan verka vara synonymt med komfort. Författaren tar 

upp ett exempel när införandet av en ny redovisningsprincip diskuteras. Om revisorn väljer att stödja 

förslaget skänks legitimitet till de företagen som väljer att använda sig av den nya principen (Carrington, 

2010). 

 

Revision kan ses ur komfortperspektivet från revisorernas utgångspunkt. Denna punkt visar hur revisorn 

är medveten om när årsredovisningen är granskad men samtidigt inte kan granska allt. I praktiken har 

revisorn ett tydligt mål; att producera en revisionsberättelse i tid för årsstämman att ta ställning till. 

Frågorna som kan ställas är då; vad ska granskas? Hur noggrant ska det granskas? Och framför allt, när 

är revisionen klar? (Carrington, 2010). 

 

Att se revision som komfort är således att uppmärksamma att revisorn strävar efter att uppnå ett tillstånd 

där inställningen är komfortabel. Ur detta perspektiv är revisorn antingen komfortabel eller inte. Men att 

se revision som komfort innebär dessutom att uppmärksamma den process som gör revisorn 
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komfortabel. För att nå det tillstånd där inställningen är komfortabel måste revisorn avlägsna alla de 

orosmoment som uppstår av att tillståndet inte erfaras som komfortabel och det leder till att revisorn inte 

emellertid avlägsnar alla orosmomenten som uppstår (Carrington, 2010). 

 

Att se revision ur ett komfortsperspektiv innebär således att uppmärksamma att komfort också innebär 

förändring och förnyelse. Utöver det kan revision ses som att uppnå ett komfortabelt tillstånd och som 

en process att skapa detta tillstånd genom att avlägsna obehag och orosmoment (Carrington, 2010). 

3.3.1 Legitimitetsteori 

Om revisorn godkänner företagets finansiella rapporter skänker följande legitimitet till företaget inför 

dess intressenter. Teorin hänger ihop med intressentmodellen där företaget och dess intressenter står i 

fokus. Legitimitet handlar om överensstämmelse med normer och etiska koder i samhället (Carrington 

2010). Teorin om legitimitet klargör att företag och organisation agerar till miljömässiga faktorer. Detta 

agerande har legitimitet som mål i samhället och omgivningen. Företaget anpassar sin verksamhet efter 

krav från samhället för att nå legitimitet och få godkännande av omgivningen. Genom detta avslöjas det 

tillräckligt med information om verksamheten till samhället och medborgare, med andra ord företaget 

legitimerar sin handling. Det anses viktigt för företagets överlevnad (Guthrie och Parker 1989). 

 

Revisorns roll i denna teori handlar om legitimitetsskapande. Uttalandet av revisorn om företagets 

rapporter är ett budskap om att företaget följer redovisningsnormer och etiska koder som existerar i 

samhället. Revisorn kommer sedan att kräva att företaget följer rätt redovisningsregler när finansiella 

rapporter upprättas. Denna teori är relevant för uppsatsens studie eftersom den hänger ihop med små 

aktiebolag och val av revisorer (den oberoende tredje parten). Genom detta vill aktiebolagen bekräfta sin 

legitimitet hos intressenter och på marknaden. Idén om legitimitet beskrivs av (Deegan 2002 genom 

Lindblom 1994) som följande; 

 

”A condition or status which exists when an entity´s value system is congruent with the value system of 

the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists 

between the two value systems, there is a threat to the entity´s legitimacy” 

 

Idén och teorin om legitimitet kan direkt kopplas till så kallad ”sociala kontraktet” alltså företagets eller 

organisationens överlevnad beroende av dess sociala omgivning. Företagets överlevnad blir hotad om 

företaget bryter det sociala kontraktet. Om samhället inte är övertygad om organisationen eller 
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företagets verksamhet kommer det sociala kontraktet att upphävas. Därför kommer organisationer och 

företag att anpassa sina strukturer och verksamheter till den förväntade formen och därefter försöka 

efterlikna de etablerade företagen och organisationer på marknaden, på så sätt accepteras de i samhället 

och blir ”legitima”. 

Idén om legitimitetsteorin är teoretiskt uppbyggt och detta gör då att det kan bli svårare att identifiera 

det sociala kontraktet i olika omgivningar och vilka termer det innehåller. De lagstiftade kraven utgör en 

tydlig grund för företagen medan icke lagstiftade krav formar de sociala kraven som samhället förväntar 

sig av företaget. (Deegan, 2002; Guthrie och Parker, 1989). 

 

De finansiella rapporterna blir acceptabla genom att använda sig av revision, däremot skapas denna 

legitimitet hos företaget. Tidigare forskning antyder att användning av revision gör företaget legitimt 

men också ökar förtroendet bland dess intressenter, vilket gör att denna teori är relevant för uppsatsen. 

De aktiebolagen som väljer att behålla revisor eller anlita en revisor gör det på grund av trygghet och 

legitimitet för företaget. 

3.4 Tidigare forskning 

I mitten av 2000-talet gav Svenskt Näringsliv ett uppdrag till två svenska professorer att undersöka det 

svenska förhållandet innan lagändringen om revision genomfördes (Norberg och Thorell, 2005). Syftet 

med denna undersökning var att kontrollera vilken nytta revisionsplikten har för små aktiebolag. 

Granskningen har visat att det blir noggrannare skattekontroller och minskad ekobrottslighet, vilket har 

kommit att vara en fördel för ägaren av bolagen. Samhället fick dessutom en högre grad av insyn och 

offentlig information om företagen. Forskarna fann att alla intressenter var överens om att revision är 

något positivt. Vidare konstaterades det också att det saknades tillräckligt med starka bevis för att 

bestyrka revisionens fördelar, gentemot dess övriga kostnader.  

 

Forskarna använde sig av den engelska studien utifrån Collis (2003) som utförde sin undersökning i 

Storbritannien där 2 633 företag valdes. Av dessa fick de svar ifrån 790 företag. Större delen av 

företagen som svarade på enkäten hade en omsättning under 4,5 miljoner. Collis (2003) insåg att 58 

procent av företagen som deltog i granskningen valde att använda den frivilliga revisionen, samtidigt 

som 42 procent lämnade reviderade årsredovisningar. Orsaken till att företagen valde bort revision var 

att det ledde till kostnadsbesparingar och att det inte ansågs ligga märkvärdiga fördelar med revisorn. 

Medan de som fortfarande använde sig av en revisor ansåg att revision medförde fördelar som kontroll 
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av ekonomisystem och redovisning, förbättring av redovisning, trovärdighet gentemot banker, skydd 

mot bedrägeri och högre kvalité på årsredovisningarnas information (Collis 2003). 

 

Norberg och Thorell (2005) betonar utifrån Collis (2003) tidigare studie att små företagen enligt deras 

definition (företag med högst 3 miljoner kronor i omsättning) behöver en kvalificerad ekonomisk 

rådgivare och inte en revisor. De anser att Sverige har avvaktat för länge med att avskaffa revision och 

att de svenska små bolagen själva bör avgöra ifall de vill arbeta med en revisor eller inte. Fördelarna 

med frivillig revision är nämligen lägre kostnader för inkluderade företag. Sedan tror forskarna att andra 

redovisningstjänster kommer att växa på marknaden där konkurrensen ökar. Nackdelarna kommer 

däremot att belasta samhället eftersom företagets intressenter som banker och leverantörer kan kräva 

underlag på kreditupplysning som grund vid avtal, samtidigt som revisionen får ett tveksamt värde hos 

intressenterna. Skatte- och ekobrott lär knappast förhindras helt av denna revisionsform då det ändå kan 

förekomma individer som har avsikten till ekobrott genom att hitta andra vägar anser Norberg och 

Thorell (2005).  

 

Då syftet med studien är att undersöka de bakomliggande faktorerna till att små aktiebolag avskaffar 

eller behåller revision är denna tidigare studie relevant för uppsatsen. Eftersom Collis (2003) 

undersökning visar hur de små bolagen resonerar kring fördelar och nackdelar med revision, vilket kan 

vara en avgörande anledning till att ägarna tar beslut om att behålla eller avskaffa revision.  

 

Collis m.fl (2004) publicerade en undersökning år 2004 med titel ”The Demand for the Audit in Small 

Companies in the UK” som hade syftet att undersöka tre kriterier, nämligen omsättningen, antal 

anställda och totala tillgångar. Forskarna använde sig av ett urval på 11 648 företag i hela Storbritannien 

med omsättning mellan 500 000 pund till 4 200 000 pund. Sedan valdes var femte företag genom 

random systematiskt urval och 39 av företagen valdes bort som bortfall. Kvar blev 2 288 företag som det 

sedan skickades en enkät till med frågor. De fick svar från 385 företag, alltså en svarsfrekvens på 17 

procent. Forskarna drog in sex hypoteser för att testa fram, exempelvis om sannolikheten ökar att av att 

arbeta med en revisor om omsättningen, antal anställda eller totala tillgångar ökar. Om sannolikheten 

ökar av att företaget arbetar med en revisor kan företaget har fler avtal med långivare, intern kontroll 

och finansiell information. Trots att syftet med avskaffad revision för mindre bolag var att minska 

kostnaderna, svarade 63 procent av de deltagande företagen i undersökningen om att de skulle behålla 

revision. Storleken på företag har att göra med deras val av revision, där större företag är mer benägna 

att behålla revision (Collis, 2004). 
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Storbritannien började med frivillig revision redan 1994 med låga gränsvärden. Dessa gränsvärden 

höjdes sedan efter flera steg under 2004 och senast 2008 låg gränserna på 6,5 miljoner i omsättning samt 

3.3 miljoner i balansomslutning. Danmark avvaktade dock med frivillig revision fram till 2006 och 

anträdde också med låga gränsvärden. Företagen hade rätt att avstå från revision om de inte överskred 

två av följande gränsvärden; 400 000 euro i omsättning och 200 000 euro i balansomslutning och 12 

anställda. I Danmark utgör kredit institutioner och Skatteverket de största externa användarna av 

finansiell information. Banker däremot, är de främsta långivare i landet där 48 procent av små 

aktiebolagen finansieras av banklån. Alltså är det viktigt för bankerna att få rätt information om 

bolagens tillgångar och betalningsförmåga i framtiden som reviderats av en revisor (Collis, 2010). 

 

Collis (2010) genomförde en undersökning av att jämföra Danmark och Storbritanniens ägare av små 

aktiebolagens behov av revision och om omsättningen är den främsta variabeln vid val av revision. 

Vidare undersöktes det om de viktiga faktorerna vid val av revision skiljer sig mellan Storbritannien och 

Danmark. För att kunna genomföra undersökningen utsågs ett urval på 2 633 företag ur en databas i 

Storbritannien för en enkätundersökning. Efter påminnelser togs det emot svar från 790 företag vilket 

ger ett svar frekvens på 30 procent. I Danmark valdes 1 671 företag och det togs emot svar från 553 

efter påminnelser. De variablerna som undersöktes var storlek, ledningsfaktorer och agentfaktorer. 43 

procent av de direktörer till de små företagen som deltog i undersökningen i Storbritannien svarade för 

frivillig revision medan 41 procent svarade för frivillig revision i Danmark. Forskaren kunde dra en 

slutsats av att omsättningen som ensam variabel inte är tillräcklig för att ange orsaken till efterfrågan för 

frivillig revision i de båda länderna. Undersökningen visade också att kostnaden inte är den avgörande 

faktorn när företagen anlitar en revisor utan mer hur trovärdig revisionen är och vad den ger för 

förbättring till finansiella informationen. Detta bestyrkas också i den tidigare undersökningen som 

presenterades ovan (Collis 2004). 

 

Studiens relevans för uppsatsen uppstår genom att aktiebolagen kan behålla revision även om 

avskaffandet av revision minskar kostnaderna för bolaget. Studien visar även att storleken på företagen 

har en roll i valet av att behålla eller avskaffa revision samt att kostnaden inte är den avgörande faktorn 

 

”The Demand for the UK Small Company Audit – An Agency Perspective” skriven av Jean-Lin Seow 

beskriver en undersökning som studerar de små aktiebolagen i Storbritannien. Denna undersökning 

utfördes när landet introducerade lagen om avskaffandet av revisionsplikten 1994. Seow (2001) använde 

sig av en enkätundersökning som var utformad efter en semi-strukturerad telefonintervju. Dessa 

telefonintervjuer utfördes med direktörer från olika bolag i Manchester området i Storbritannien. Den 
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första kontakten som togs upp av Seow (2001) med de små aktiebolagen ansågs vara oundviklig för att 

identifiera undersökningens uppsättning av bolagen. Sammanlagt kontaktades ca 767 olika aktiebolag 

som uppfyller de kraven som ställs för att kunna avskaffa revision. Efter alla telefonintervjuer som 

utfördes med de 767 olika små aktiebolagen minskades bolagen ner till ca 95 olika aktiebolag som 

medverkade i undersökningen. 

 

Enligt Seow (2001) fanns det olika orsaker till varför samtliga av de små bolagen inte medverkade i 

undersökningen, dessa anledningar kunde då vara direktörernas brist på kunskap om de finansiella 

aspekterna av bolaget samt tiden då de var alltför upptagna med driften av verksamheten. 

 

Majoriteten av företagsledarna tog beslutet av att avskaffa eller behålla revision tillsammans med sina 

revisorer enligt Seow (2001). De främsta skälen till att bolagen behöll revisionen var för att de 

granskade räkenskaperna var betydelsefulla för bolaget men Seow (2001) kom också fram till att 

skuldsättningsgraden inte erhöll någon betydelse för aktiebolagens val av revision. Aktiebolagen väljer 

därför att behålla revision när långivaren kräver att de ska använda sig av det. Även kostnaden för 

revision kunde påverka ledningens val av att avskaffa eller behålla revision. 

 

Studien från Seow (2001) är väsentlig för min studie eftersom aktiebolagen som medverkar i 

undersökningen är små företag. Företagsägarna kan vara ensam anställda i företaget vilket visar att de 

blir upptagna med driften av verksamheten. Ägarna kan också ha bristande kunskap om revision vilket 

kan leda till arbete med revision men även avskaffande av revision för kostnadsbesparingar. 

 

En svensk avhandling med titeln ”revision och rådgivning” av Tobias Svanström behandlar tre 

fristående forskningsområden. Denna avhandling är avlagt innan revisionen avskaffades år 2010. 

Undersökningen hade som avsikt att granska små och medelstora företags ställningar till eventuell 

avskaffad revision. Avhandlingsresultatet bygger på stor enkätundersökning runt om i landet, den 

omfattade 421 svar från små och medelstora företag. Gällande efterfrågan på revisionstjänster kom 

Svanström fram till att 2 av 3 företag kommer att arbeta med revision vid eventuell avskaffande.  

Resultaten från enkätundersökningen visar att hela 67 procent av små aktiebolagen kommer att behålla 

revision samtidigt som 16 procent kommer att välja bort revision. 17 procent hade inte tagit ställning till 

lagändringen. 

 

Gällande revisionsbyråns ställning i de små och medelstora företagen hävdar Svanström att revisorns 

funktion som rådgivare är viktig i detta sammanhang. Då anser företagen som deltog i undersökningen 
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att revisionsbyråns råd uppfyller lagkraven på redovisning och skatt (Revision och Rådgivning, 2008). 

Berörande kvalitet och oberoende utgår forskaren ifrån agentteoretiska perspektiv och förklarar att 

revision bygger tron för företagets ekonomiska information. Svanström utgår ifrån studiens resultat om 

att konsekvenserna för avskaffad revision förväntas vara små eftersom stora delar av de deltagande 

företagen förväntas behålla revisionstjänsten. Men däremot kommer små revisionsbyråer att ha det 

svårare än de större revisionsbyråerna (Revision och Rådgivning, 2008). 



23 

 

4 Empiri 

 

Detta kapitel visar det empiriska materialet som baseras på intervjuerna som jag har haft med de små 

aktiebolagen samt revisionsbyråerna. Intervjuerna gjordes via besöks- och mailintervjuer. 

Revisionsbyråerna presenteras med hela intervjusvar medan små aktiebolagen pga. antalet presenteras 

kortfattat och med två tabeller sammanställda från intervjuerna. Fanur Khadory har varit med under 

uppsatsens gång och samlat in empirin i undersökningen. 

 

 

4.1 Revisionsbyråer 

4.1.1 Ernst & Young 

Respondenten som intervjuades hos Ernst & Young är en godkänd revisor och har arbetat inom 

företaget i sex år. Hans huvuduppgifter är att arbeta med ägarleda bolag och mindre börsbolag samt 

utländska bolag. 

 

I respondentens roll som revisor anser han att det är positivt med att behålla revision. Det blir en 

efterfrågan i styrd, d.v.s. att det inte är ett tvång att företaget använder sig av revision för att lagen säger 

det. Utan att det något som de efterfrågar. Eftersom revision efterfrågas finns det oftast ett incitament 

från mot parten om att de vill få ut något av det. Det blir oftast ett bättre samarbete och det uppstår bättre 

åtgärder och förslag på bättrings åtgärder.  

 

Det positiva med att avskaffa revision är möjligtvis för att företaget är ett enmans bolag, förklarar 

respondenten. Företaget har inte möjligen mycket verksamhet i bolaget. Inga externa finansiärer och det 

finns ingen anledning till att bolaget ska behöva revision. Om man ser på aktiebolagen som väljer att 

avskaffa revision kan det bedömas vara mer av ett enmansbolag som väljer bort detta, säger 

respondenten.  

 

Vanligaste orsaken till att företagen avskaffar revision brukar oftast vara för att de ska kunna undvika 

den betungade kostnaden. Revisionen avskaffas då främst p.g.a. ekonomin. Företagen anser att 

redovisningskonsulter kan ha insyn på bokföringen eller så kan bokföringen hanteras enskilt av företaget 

själv. Små aktiebolagen som behåller revision gör det för att de erfar en särskild trygghet och säkerhet 
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av att arbeta med en motpart som är oberoende, insatt och sakkunnig inom redovisningsområdet, även 

om lagen säger att det inte krävs. Dels för att det inte alltid betyder att den som utgör bokföringen har 

kunskapen och att de vill ha en motpart som kan ha överblick på det och externa intressenter. 

Respondenten ger ett exempel; 

 

”Om man köper ett hus så behöver man inte ha en besiktning på huset, man kan köpa huset som det är. 

Det ger en speciell trygghet av att veta att en motpart som är oberoende från säljarna kommer för att 

titta på huset, så det till exempel inte är möglat” 

 

 

Företaget Ernst & Young ställer sig positivt emot avskaffandet av revisionsplikten, för att det blir en 

efterfrågan i styrd. De kan agera på ett annat sätt och få kunden i samma mål. De kan också ta en 

konsult roll för små aktiebolag som de arbetar med ifall revision har avskaffats.  I förhållande till Ernst 

& Young är det en liten del av aktiebolagen som har avskaffat revision. Alltså är företaget inte jätte 

påverkade av lagändringen och ser det som positivt, menar respondenten. 

Det finns vissa företag som samverkar med Ernst & Young i Stockholm där man har avskaffat revision 

och bara använder sig av redovisning. Avskaffandet har varit positivt för företaget och har inte skapat en 

större skillnad inom verksamheten. Flera av bolagen har valt att behålla revision, eftersom de känner sig 

nöjda och trygga. Företaget har praktiskt taget inga redovisningskonsulter som arbetar i Stockholm, då 

de befinner sig mer ute i landet där det finns en större efterfråga av tjänsten. De är små med redovisning, 

speciellt i Stockholm. Eftersom de arbetar oftast med revision som är deras huvudfokus. 

 

Små aktiebolagen som arbetar med Ernst & Young, efterfrågar vanligen om ekonomiskrådgivning, men 

efterfrågan på ekonomiskrådgivning har inte ökat sen lagen infördes. Det har inte respondenten märkt, 

enligt hans personliga åsikt.  

 

”Kunderna behöver olika typ av stöd då de undrar hur saker & ting ska skötas” 

 

Möjligen kan andelen med konsultation ha ökat, men kostnaderna av revision har minskat, berättar 

respondenten. I framtiden tror respondenten att fler små bolag kommer att avskaffa revision, mest av 

kostnadsskäl. 

 

   (Christian Borg, Revisor. Besöksintervju 2012-12-11) 
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4.1.2 Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand 

Respondenten som intervjuades hos Göran Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand är en auktoriserad 

revisor som har arbetat i företaget i 30 år. Hans huvuduppgifter är att arbeta med företag som efterfrågar 

revision.  

 

Han menar att de bakomliggande faktorerna som gör att aktiebolag behåller revision är för att de 

upplever en trygghet och kontinuitet av att arbeta med en revisor. De får tanken som innebär att de har 

ett medvetande om att hjälpen förekommer vid alla sammanhang när det kommer till arbetet med 

revision. Bakomliggande faktorerna till varför små aktiebolagen avskaffar revision är mest p.g.a. 

kostnaden som uppstår vid revision, berättar respondenten.  

 

"De slipper att betala den höga kostnaden för revision" 

 

De slipper en hel del krångel, med krångel menar han att de anser att det är krångligt att ta sig från en 

redovisningskonsult vidare till en revisor. En så kallad "One Stop Shop", men det är framför allt 

kostnaden som respondenten menar är den största orsaken till avskaffandet av revision. Respondenten 

anser att det definitivt är en kostnadsfråga och när det innebär att behålla revision är det ett 

försäkringsmoment samt en trygghetsfaktor för bolagen. 

 

Aktiebolag som har avskaffat revision är de som inte upplever någon nytta med det. Bolagen som 

behåller revision upplever trygghet hos någon som är kunnig och har kunskaper inom området. En 

person som har koll och kan hantera räkenskaperna samt utföra jobbet på ett professionellt sätt. 

Respondenten menar att det behövs eftersom det inte är lätt att driva ett företag när det finns så många 

ansvarsområden inom bolaget. 

 

"Det finns så mycket risker både för små företag samt stora företag" 

 

Fördenskull är revisorer skolade och tränade att se riskerna och riskhanteringen. Revisorerna har också 

ett oerhört stort nätverk som är en fördel men det spolas bort när aktiebolagen avskaffar revision. Även 

redovisningskonsulterna består av ett stort nätverk men de är inte tränade på att se risker på samma sätt 

som revisorer, därför anser respondenten att de ska behålla revisorn eftersom de får tillgång till mycket 

kunskapsmassa och erfarenhet. 
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Respondenten anser att det är positivt att revisionsplikten har avskaffats för de små aktiebolagen men 

det är inte positivt för revisionsbranschen. Eftersom det har uppstått åsikter om att revisorer inte utgör 

någon nytta alls för företagen, många från Företagarna och SRF påstår det. De har kört en tuff linje 

enligt respondenten och sagt;  

 

"Bort med revisorn, då de ändå inte gör så mycket jobb" 

 

Den positiva delen är att kunderna själva kan välja om de ska arbeta med en revisor eller inte. Vidare 

säger respondenten att redovisningskonsulter som arbetar med små bolag ställer sig tveksamma till att 

hjälpa dessa eftersom de är så pass små. Företagen blir inte lönsamma om de inte får en effektiv 

hantering. Det negativa som skapas för själva branschen, där de har varit odugliga genom alla åren på att 

klargöra för företagen om vad revisorer är duktiga på och det får revisorerna nu smaka på.  

 

Efterfrågan för revision har minskat enligt respondenten, då det är fler ny startade bolag som väljer bort 

revisorn men fortsätter arbeta med en redovisningskonsult. 75 % av alla nybildade aktiebolag väljer bort 

revision sen lagen infördes 1 november år 2010, därmed kan man se hur branschen har påverkats. Men 

efterfrågan på t.ex. ekonomiskrådgivning har ökat enligt respondenten. Redovisningskonsulterna har 

erhållit mer arbetsuppgifter sen lagändringen, det förekommer också en annan effekt. Det kan upplevas 

när det blir stora förändringar på marknaden och på så sätt blir de antingen otroligt besvikna eller tar tag 

i det. 

 

I framtiden tror respondenten också att Skatteverket kommer att upptäcka en del varierande felaktigheter 

som de inte hade upptäckt om företagen arbetade med en revisor, alltså att företagen kommer att göra 

hel del fel i årsredovisningarna på grund av brist på kunskap. 

 

  (Göran Johansson, Auktoriserad revisor. Besöksintervju 2013-01-09) 

 

4.1.3 Revisionsbyrå III 

Respondenten som intervjuades från revisionsbyrån är en godkänd revisor som arbetat i företaget i ca 7 

år. Respondentens huvuduppgifter är att arbeta med ägarleda bolag som efterfrågar revision. 

 

Bakomliggande faktorerna till att små aktiebolagen väljer bort revision är enligt honom att företaget inte 

upplever att de erhåller den nytta de efterfrågar från sin revisor, samt att det är en kortsiktig 
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kostnadsbesparing. Företagen som väljer bort revision får god hjälp och rådgivning av kompetenta 

redovisningskonsulter och det kan vara att intressenter till bolaget ställer krav på reviderade rapporter.  

Skälet till att aktiebolagen behåller revision är att företaget upplever att de erhåller nytta av revisionen. 

De erfar att nyttan med investeringen på sikt överstiger kostnaden. Företagen är i behov av ett 

”bollplank” för att kunna lösa ekonomiska frågor genom hög kompetens och expertis hos revisorkåren. 

Företagen kan också ha ett behov av en extern granskare för intressenternas skull, förklarar 

respondenten.  

 

Det positiva med att behålla revision är att företagen får experthjälp inom ett område där de personligen 

inte alltid har expertkunskap inom, vilket ger de goda förutsättningar att arbeta rätt från början och ge 

möjligheten att få information om val som är kostnadsbesparande, skatteeffektiva och korrekta. 

 

Bolag som har en del ringa verksamheter som alternativt är vilande i kombination med att de inte har 

några intressenter som är i behov av reviderade rapporter. Eftersom bolagsägaren själv har kompetens 

att hantera redovisning- och skattefrågor skulle de kunna välja bort revision och spara in kostnaden. 

Negativa effekter för företagen som väljer bort revision kan uppleva svårigheter av att skaffa kunder, 

svårigheter av inköp av leverantörer (då det inte förekommer några reviderade rapporter att utgå ifrån 

vid kreditbedömning och annat), svårigheter av att få lån hos bank osv enligt respondenten. 

 

”Varför använda sig av revision när företagen inte ser eller förstår nyttan med det?” 

 

Respondenten anser att små aktiebolag som värdesätter en oberoende granskare och bollplank väljer att 

behålla revision och de företag som inte ser eller förstår nyttan med det väljer att avskaffa revision. 

Även företagen som är vilande tror respondenten väljer att avskaffa revision eftersom de inte anser att 

de har användning av revisionen då bolaget inte är i drift. 

 

Slopandet kommer innebära en förändring enligt respondenten eftersom det ökar tjänsteutbudet både 

inom varierande typer av granskningstjänster (som inte är revision men som avser granskning i ett 

specifikt ärende) och redovisningstjänster ökar. Dels för att det efterfrågas av marknaden, dels för att 

leverantörer ser att företagarna i större utsträckning kommer att vara i behov av redovisningstjänster när 

de inte längre arbetar med en revisor. 

 

Vid frågan om konsekvenser som kan uppstå i följd av ett slopande av revision för revision- och 

redovisningsbranschen så antar respondenten att tjänsten revision kommer att levereras i stor 
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utsträckning framöver (även om det framförallt nu de första åren kommer att bli ett tapp i antalet bolag 

som väljer revision). Eftersom skillnaden av att den är efterfrågestyrd och inte lagstadgad. Det blir 

enklare för revisionsbranschen att förklara vad som görs när kunder själva efterfrågar tjänsterna än när 

de är lagstadgade. Respondenten tror också att efterfrågan på redovisningstjänster kommer att öka då 

bolagen flera gånger kommer att sträva och behöva stöd i ekonomiska frågor även om de inte väljer en 

revisor. Det som uppstår är en efterfrågestyrd revision för de allra minsta företagen så som 

lagstiftningen ser ut idag. Det finns ett antal av de mindre företagen som inte är i behov av revision och 

då ska de ha möjligheten att välja bort det.  

 

Det som upplevs idag är att Bolagsverket får in årsredovisningar av mycket låg kvalitet på grund av att 

ingen redovisningskonsult eller revisor har kvalitetssäkrat informationen, säger revisorn. Det kan vidare 

leda till svårigheter för företagen att framöver bedriva affärer (återigen kunder, leverantörer, bank osv) 

om det inte går att förlita sig på rapporteringen. Respondenten tror också att de går miste om en mängd 

möjligheter till att få alternativ presenterade för sig som leder till valet av att kunna välja vad som är en 

fördel.  

 

 (Anonym, Mailintervju. 2013-02-13) 

4.2 Aktiebolag som avskaffat revision 

Jag kommer att presentera aktiebolagen som valt att avskaffa revision där grundläggande information 

om företaget framförs som information kring företagets verksamhet, omsättning och när det registrerats. 

Sedan har jag sammanställt delar av intervjutillfällena med bolagsägarna som presenteras i en tabell. 

Detta för att förenkla min empiri för läsaren. Med hjälp av en tabell kommer läsaren att på ett tydligare 

sätt kunna se vilka faktorer som påverkar små aktiebolagens ägare kring deras beslut att avskaffa 

revision. De fullständiga intervjusvaren (i sin helhet) kommer att finnas tillgängliga som bilagor i slutet av 

uppsatsen.  

Företag I 

Bolaget bedriver byggverksamhet och uthyrning av maskiner. Bolagets kunder varierar mellan privata 

personer som är i behov av maskiner till andra små och stora företag. Företaget är stationerat i 

Stockholm och det drivs av en ägare samt en anställd. Bolaget omsatte 2 663 000 kronor år 2012 och är 

aktivt och registrerades år 2006.  
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Företag II 

Bolagets verksamhet består av att bedriva fastighetsmäkleri, köpa och sälja fastigheter, förädling 

fastigheter, agera hyresvärd, utveckling och drift av konsumenttjänster på internet, utveckling av 

sällskapsspel, handel och förvaltning av värdepapper. Bolagets kunder består främst av privata personer 

som är i behov av att köpa eller sälja bostäder. Respondenten är ensam ägare och sköter all arbete i 

företaget. Företaget är registrerat från år 2006 och omsatt 1 769 000 kronor, år 2012.  

Företag III 

Bolaget bedriver en redovisningsbyrå samt konsultverksamhet inom administration, ekonomi och 

management. Bolagets kunder består av företagsägare och kunder som söker ekonomisk rådgivning. 

Bolagets arbetsuppgifter består av enkel bokföring till mer komplex redovisning för kunderna. Bolaget 

är registrerat 1986 och omsatte 2 235 000 kronor år 2012. Bolaget styrs av tre närsläktade personer och 

har två anställda. 

Företag IV 

Bolaget bedriver en entreprenadverksamhet som schaktnings- mark- och anläggningsarbeten inom 

byggbranschen. Vägunderhåll är företagets främsta kompetens och de arbetar även med att planera 

vägar för asfalt, anlägger busshållplatser och rensa diken. Företagets kunder kan vara privat personer 

och stora företag som Skanska och Huddinge kommun. Bolaget startades 1989 och omsätter 1 663 000 

kronor år 2012. Företaget består av en anställd som då är ägaren som har lång erfarenhet inom 

branschen. 

Företag V 

Företaget bedriver konsultverksamhet inom bygg och fastighetssektorn. Företaget arbetar med 

projektering och miljö bygg och håller också utbildningar i miljöfrågor inom bygg och 

fastighetsbranschen. Ägaren av företaget har en byggteknisk examen från KTH och har arbetat som 

miljöbyggsamordnare samt miljökonsult i flera år. Företaget registrerades år 2007 och har omsatt 

1 465 000 kronor år 2012. Företaget har en ägare som är ensam anställd. 

Företag VI 

Företaget bedriver sin verksamhet genom framtagning av tryckföremål exempelvis kortlekar, 

bokmärken, böcker, posters, dvd och layout. Sedan säljs dessa mot detaljhandel och grossister. Parallellt 

bedrivs också verksamheten med att företaget skräddarsyr profilprodukter och marknadsföringsmaterial 

och liknande till företag, organisationer, föreningar och liknande. Företaget arbetar också med ett 
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varumärke som bildades av ägaren och en andra person som bedriver tryckning av bland annat böcker, 

formning av text och bild. Företaget är registrerades år 2007 och har omsatt 1 470 000 kronor år 2012. 

Företag VII 

Bolaget bedriver verksamheten via utställningar på mässor och snickerier. Bolaget arbetar också inom 

grafisk formgivning och multi- media inom databranschen. Ägaren erhåller bred kompetens inom 

branschen. Företaget ansvarar för hela processen som till exempel renovering av butiker, kontor och 

kök. Företagets kunder varierar mellan privata personer till olika företag. Företaget registrerades slutet 

av år 1998 och har en anställd förutom ägaren. Företaget omsatte 3 034 000 kronor år 2012.   

Företag VIII 

Företagets verksamhet bedrivs i Stockholm och i verksamheten ingår utveckling av mjukvaror samt 

konsult tjänster inom datateknik. Företaget förser kundföretag med lösningar för att kunden ska kunna 

spara tid och öka sina intäkter genom att kunna erbjuda sina kunder bättre service. De utvecklar också 

integrerade system för online bokning och webbaserade tävlingslösningar. Företaget är registrerat sedan 

år 2002 och har en anställd och de omsatte 2 271 000 kronor år 2012.  

Företag IX 

Företagets verksamhet består av elinstallationer och uppförande av småhus samt av olika slags 

renoveringar. Kunderna är privatpersoner som är i behov av hjälp med olika slags elinstallationer. 

Företaget har varit registrerat sedan 2003 och de har två anställda och omsatte 2 502 000 kronor år 2012. 

Företag X 

Företaget startades år 2007 och har ett kontor i Stockholm. Företagets verksamhet består av köp och 

försäljning av profil och arbetskläder, trycksaker och presentartiklar. Ägaren har lång erfarenhet inom 

branschen och försöker alltid hålla löftet till sina kunder när det handlar om leveranser och kvalitet på 

varorna. Arbetskläderna som företaget arbetar med tillverkas av ett känt varumärke där tillverkningen 

sker i stora delar av Europa. Företaget har en anställd och omsatte 2 773 000 kronor år 2012. 
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Tabell I. Aktiebolag som avskaffat revision 
 

 

Företag 

 

Anser om 

Avskaffandet 

 

Beslutet att avskaffa 

Revision 

 

Bakomliggande 

faktorer 

 

Återinföra 

revision 

i framtiden 

 

Krav från 

Intressent

er 

 

 

 

 

I 

Upplever ingen 

skillnad 

gällande 

arbetet med eller 

utan revisor. 

Därför är 

lagändringen 

positivt för 

företaget. 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

 

 

Kostnaden för 

revision som 

betungade 

företaget. 

 

 

Kan 

återskaffa 

revisorn vid 

eventuell 

tillväxt. 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

II 

Avskaffandet 

gynnar företaget 

och 

andra mindre 

aktiebolag att 

bedriva 

sin verksamhet. 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

Kostnaden för 

revision, den 

kan 

användas till 

annat som 

förbättrar 

verksamheten. 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

III 

Arbetet utan 

revisor blir 

förenklat 

och lättarbetat. 

Det har 

underlättat 

för företaget då 

de slipper 

väntetiden för 

revidering av 

årsredovisninge

n. 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

 

 

 

Kostnaderna 

påverkade 

företaget 

eftersom de var 

för höga. 

 

 

 

Inte 

relevant. 

Kunskapen 

finns i 

företaget. 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

IV 

Avskaffandet 

har funktionerat 

positivt. Det har 

underlättat den 

administrativa 

delen som har 

varit 

överflödiga 

kostnader. 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

 

 

Det är de 

ekonomiska 

skälen som har 

varit avgörande 

för avskaffandet. 

 

 

Inga planer 

på att 

återinföra 

revision. 

 

 

 

Inga krav. 
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V 

 

 

 

Verksamheten  

har inte påverkats 

negativt av 

avskaffandet utan 

mer 

positivt. 

 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar 

Företaget blev 

påverkade av 

kostnaden 

som nu ses 

som en 

inkomst istället 

för 

en utgift och 

det har även 

underlättat 

arbetet i 

verksamheten 

 

 

 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

VI 

 

Det är mer en 

fördel att avskaffa 

revision än 

negativt eftersom 

det 

leder till 

kostnadsbesparin

gar. 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

Företaget har 

inget behov av 

att 

ha revision 

eftersom den 

höga 

kostnaden var 

en viktig faktor 

till 

avskaffandet. 

 

 

Inget 

behov av 

att 

återinföra 

revision. 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

VII 

 

Det kan inte 

bedömas mer än 

positivt, 

kostnaden kan 

nyttjas på det som 

gynnar 

verksamheten. 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

Kostnaden 

som företaget 

betalade var 

väldigt hög 

och 

verksamheten 

påverkades 

negativt av det. 

 

Inget 

behov av 

att 

återinföra 

revision. 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

Avskaffandet har 

varit positivt för 

företaget, det har 

haft stor relevans 

i verksamheten. 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

Den höga 

kostnaden har 

varit 

betungande 

och obehövlig 

i företaget. 

Arbetet med 

revisorn har 

upplevts som 

besvärligt. 

 

 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

 

 

Inga krav. 
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IX 

 

Det upplevs inte 

något negativt 

med 

avskaffandet, 

företaget ser det 

mer 

positivt som 

gynnar de. 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar 

Kostnaden 

för revision 

var för hög, 

det revisorn 

utförde var 

inte förtjänt 

summan som 

företaget 

betalade. 

 

 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Positivt men 

företaget kan 

uppfattas 

oseriöst och 

opålitligt på 

marknaden 

samt bland 

intressenter, 

vilket är 

negativt. 

 

 

 

 

 

 

Kostnadsbesparingar. 

Företaget 

påverkades 

av kostnaden 

men 

kostnaden är 

nu en 

ekonomisk 

fördel som 

gynnar 

företaget på 

ett 

sätt där 

verksamheten 

kan 

utvecklas. 

 

 

 

 

Kan 

återskaffa 

revisorn vid 

eventuell 

tillväxt. 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

I Tabell I framkommer det att nio av de tio intervjuade bolagsägarna ställer sig positiva till avskaffandet 

av revision. De menar att möjligheten att avskaffa revision är gynnsamt för deras verksamhet, både 

administrativt och ekonomiskt. Aktiebolag X i tabellen menar att avskaffandet har positiva fördelar, 

men även negativa effekter då ett företag kan uppfattas som oseriöst på marknaden bland sina 

intressenter.  

 

Samtliga bolagsägare berättar att kostnadsbesparingar är den främsta anledningen till att de valt att 

avskaffa revision. Kostnaden för tjänsten anses vara för hög och den påverkar bolaget negativt. Flertalet 

av företagen menar att höga kostnaden för revision kan återinvesteras på ett annat sätt som utvecklar 

bolaget.  

 

När frågan ställdes om att återinföra revision bland de tio aktiebolagen som avskaffat tjänsten så 

varierade intervjusvaren mellan respondenterna. Vissa anser att det kan vara relevant att återinföra 

revision vid ekonomisk tillväxt, medan andra berättar att behovet helt enkelt saknas för tjänsten. Ett av 
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bolagen framhåller att kunskapen om revision redan förekommer inom företaget, därför behövs inte 

tjänsten.  

 

Alla bolagsägare som intervjuats är tydliga med att poängtera att intressenter inte har ställt några krav på 

att de ska ha revision i företagets årsredovisningar.       

 

4.3 Små aktiebolag som behållit revision  

Jag kommer att som ovan presentera aktiebolag som valt att behålla revision där grundläggande 

information om företaget framförs som information kring företagets verksamhet, omsättning och när det 

registrerats. Jag har även här sammanställt delar av intervjutillfällena med bolagsägarna som presenteras 

i en tabell. Detta för att förenkla min empiri för läsaren. Med hjälp av en tabell kommer läsaren att på ett 

tydligare sätt kunna se vilka faktorer som påverkar små aktiebolagens ägare kring deras beslut att 

behålla revision. De fullständiga intervjusvaren (i sin helhet) kommer att finnas tillgängliga som bilagor 

i slutet av uppsatsen.  

Företag I 

Företaget startades år 2007 och erhåller en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom textil- och inredningsbranschen, företaget omsatte 2 153 000 kr år 2012. 

Affärsverksamheten går ut på att väva, forma och designa textil- och inredningsprodukter. Produkterna 

kan kombineras i nästan vilka färger som helst. Kunderna kan också beställa produkterna med egna 

önskemål om de väljer att ha produkten i egen design och format. Företaget använder sig av maskiner 

för att tillverka sina produkter, detta för att uppfylla kundernas behov. 

Företag II 

Företaget startades år 1995 och har en ägare samt tre anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom repro- och tryckeribranschen, företaget omsatte 2 644 000 kr år 2012.  

Affärsverksamheten går ut på att röra sig inom digital dokumenthantering, annonser, tryckplåtar samt 

film, tidningssättning, broschyrer, reklamtryck och affischer. 

Företaget arbetar dessutom efter kundernas önskemål då det kan vara mer specifika produkter de 

efterfrågar. Det kan vara alltifrån att trycka ett mönster på ett plexiglasskiva, ett speciellt tröjtryck eller 

något annat utöver produkterna som produceras i företaget. 
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Företag III 

Företaget startades år 1994 och har en ägare samt tre anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom tillverkning- och försäljning av grafisk produktion, företaget omsatte 2 313 000 kr år 

2012. Affärsverksamheten går ut på att göra kunden nöjd med att kunna uppfylla behovet genom 

tryckeri och pre-press. Inom tryckeriet arbetar företaget med olika pappersmaterial som t.ex. A4-papper, 

kontorstryck, direktreklam/reklamtryck och bokbinderi/efterarbete. Inom pre-press så arbetar de med en 

modern teknisk utrustning för såväl pre-press som tryck och det sker via företagets egna datorer som är 

utrustade med de senaste programvarorna.  

Företag IV 

Företaget startades år 1980 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom reparation av bilar- och försäljning av reservdelar till bilar, företaget omsatte 

2 262 000 kr år 2012. Affärsverksamheten går ut på att reparera bilar samt försäljning av reservdelar till 

amerikanska bilar. Företaget har 20 års erfarenhet av amerikanska bilar och arbetar enbart med det. De 

specialiserar sig bara mot amerikanska bilar och dessa områden är då, AC-reparationer, däck, bilglas, 

plåt och lack samt billarm. Företaget stället alltid upp för kunderna och hjälper även alltid med 

värdering och rådgivning vid bilbyte.  

Företag V 

Företaget startades år 2000 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom försäljning av ventilationsprodukter, företaget omsatte 2 624 000 kr år 2012. 

Affärsverksamheten arbetar med att tillverka ventilationsprodukter. Grundidén är att leverera snabbt 

enligt kundens önskemål då inga färdiga produkter finns på marknaden eller då det är svårt att förutsäga 

ritningens exakthet. En självklarhet hos företaget är flexibilitet, noggrannhet och servicekänsla för ha få 

kunder så nöjda som möjligt. 

Företag VI 

Företaget startades år 1986 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom agenturverksamhet- och konsultuppdrag inom elektronik och data. Företaget omsatte 1 

822 000 kr år 2012. Affärsverksamheten går ut på att konsultera uppdrag inom elektronik och data. 

Företaget säljer produkter som t.ex. Blueprint och CAM350. De ger även utbildningar för dessa 

produkter för kunderna så att de är medvetna om hur de används. Utbildningarna kostar för kunderna 

och pågår i ca en dag. 
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Företag VII 

Företaget startades år 2005 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom att återförsälja och distribuera fritidsprodukter. Företaget omsatte 2 865 000 kr år 

2012. Affärsverksamheten går ut på att distribuera samt sälja högkvalitativa fritidsprodukter. Dessa 

produkter är alltifrån ficklampor, termosar till tält och sport- och outdoor. Produkterna som företaget 

säljer är från olika varumärken som de arbetar tillsammans med. 

Företag VIII 

Företaget startades år 2007 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom konsulttjänster för IT och utveckling av programvara. Företaget omsatte 1 991 000 kr 

år 2012. Affärsverksamheten går ut på att skapa skräddarsydda och konkurrenskraftiga 

mjukvarulösningar i nära samverkan med kunderna. Företagets ambition för framgång får de ut genom 

kommunikation, samarbete och kreativitet. De strävar alltid efter att leverera lösningar som är kraftfulla 

och unika för att kunna sticka ut på marknaden.  

Företag IX 

Företaget startades år 1990 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom import, försäljning och agenturverksamhet avseende textilier och konfektion. 

Företaget omsatte 3 115 000 kr år 2012. Affärsverksamheten går ut på att importera produkter från 

utlandet och sälja det vidare i landet. Produkterna som företaget säljer är olika från olika länder. Det kan 

vara produkter som kläder och underkläder, skodon, tyger och textiler. Dessa produkter säljs via 

beställning till kunderna som efterfrågar det. Företaget har ett ganska stort sortiment som kunderna kan 

välja mellan när de beställer produkterna. 

Företag X 

Företaget startades år 1989 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom bygg- och entreprenad verksamhet, fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom 

bygg och fastighet. Företaget omsatte 2 046 000 kr år 2012. Affärsverksamheten går ut på att renovera 

och bygga om bostadsrätter, renovera och om-och tillbyggnad av villor samt fastighetsförvaltning. 

Företaget förvaltar ett antal bostadsföreningar i Stockholm, detta är då den norra delen av Stockholm. 

Företaget har ca 100 lägenheter. De har funnits på marknaden i över 20 år och samarbetar med olika 

underentreprenörer inom olika branscher, företaget är också flexibla mot sina kunder.  
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Tabell II. Aktiebolag som behållit revision 

 

 

Företag 

 

 

 

Anser om 

Revision 

 

Beslutet att 

behålla 

revision 

 

Kostnad 

för revision 

 

 

Bakomliggande 

faktorer 

Avskaffa 

eller 

behålla 

revision i 

framtiden 

 

 

Krav från 

Intressenter 

 

 

 

I 

 

Det är en tillgång 

för 

företaget. 

 

De får en 

oberoende 

genomgång 

samt en åsikt 

av företaget. 

Företaget 

påverkas av 

kostnaden 

som är 

ca 20 000 

kr. 

 

• Trygghet 

• Säkerhet 

•Kontrollfunktion 

Inte 

relevant att 

avskaffa 

revision då 

det ger en 

bra bild av 

företaget. 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

II 

 

 

• Positiv tillgång 

• Uppskattas av 

samarbetspartners 

• Ser mer seriöst 

ut 

 

Finns alltid 

någon 

utomstående 

som granskar 

och 

kontrollerar 

företaget. 

 

Kostnaden 

är hög men 

upplevs 

positivt och 

företaget 

påverkas 

inte 

av den. 

 

 

• Trygghet 

• Säkerhet 

• Tillit för 

revisorn 

• Seriositet 

Inte 

relevant då 

samarbets- 

partnerna 

uppskattar 

det och 

det ser 

seriöst ut 

på 

marknaden. 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

III 

 

 

Det är en fördel 

som ger trygghet 

som vidare ger en 

säkerhet. 

Bokföringen 

blir ordentligt 

utfört och det 

sparar 

tid för 

företaget. 

Revisorn blir 

som en 

"update" 

om nya regler 

samt 

förordningar. 

 

Påverkas av 

den höga 

kostnaden 

men 

behåller 

revision 

eftersom det 

anses 

som en 

fördel. 

 

Revisorn gör det 

enklare att arbeta 

i verksamheten 

och sparar mycket 

tid för annat. 

Uppdaterar 

företaget 

med nya lagar 

och regler. 

 

 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

IV 

 

Bevisar 

seriositeten i 

företaget på 

marknaden och 

ger hjälp av 

kontroll 

från revisorn som 

erhåller mer 

kunskap. 

 

Det skapar en 

bättre bild av 

företaget för 

kunderna 

eftersom det 

ser mer 

seriöst ut. 

Kostnaden 

är 

betungande 

och anses 

som en 

över- 

flödig utgift 

men det ger 

företaget en 

säkerhet. 

 

 

• Revisorn har 

god kontroll 

• Tillit för 

revisorn 

• Trygghet för 

revisorns arbete 

 

 

 

Kan 

avskaffa 

revision i 

framtiden. 

 

 

 

 

Inga krav. 
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V 

 

 

 

 

• En bra tillgång 

• Ser mer seriösa 

ut på marknaden 

• Ser mer seriösa 

ut för 

intressenterna 

Revision ger 

en riktigt 

seriös 

avstämning 

och det 

ger känslan 

av trygghet 

och säkerhet. 

Företaget 

upplever en 

person som 

ger kontroll 

över 

företagets 

rygg. 

 

 

 

Företaget 

påverkas av 

den 

höga 

kostnaden 

som betalas 

för revision. 

 

 

Känner sig trygga 

med revision och 

säkerheten som 

revisorn medför i 

företaget ger de 

möjligheten att 

koncentrera sig på 

produktionen. 

 

 

 

 

Funderar 

på att 

avskaffa 

revision i 

framtiden. 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

Revision är en 

bra resurs för 

företaget men det 

gör nödvändigt 

ont att använda 

sig av det fastän 

det ger en liten 

garanti. 

En 

utomstående 

från företaget 

med 

kunskaper 

som 

kontrollerar 

att allt blir 

ordning och 

reda i 

företaget. 

 

Företaget 

påverkas av 

kostnaden 

men känner 

att revision 

ger 

trygghet. 

 

Finns inget 

engagemang eller 

förmåga 

att sköta det 

personligen. De 

koncentrerar sig 

istället på 

kunskapen som 

de erhåller på det 

de är bra på. 

 

 

 

 

Inte 

relevant för 

företaget. 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

 

Revision är 

oerhört bra för 

företaget 

då det ger bättre 

kontroll och det 

hjälper företaget 

att följa de nya 

reglerna. 

Revisorn 

granskar och 

kontrollerar 

företaget 

på så sätt 

uppstår en 

säkerhet och 

tillit för 

revisorn. 

Revision 

skapar 

förtroendet 

som upplevs 

säkert och 

tryggt. 

 

 

 

Kostnaden 

är oerhört 

dyr 

och 

företaget 

påverkas av 

den. 

 

 

 

Företaget känner 

sig lugna med 

revisorn de 

arbetar med och 

har 

arbetat med 

samma revisor 

sen 

företaget 

startades. 

 

 

 

Inte 

omöjligt att 

företaget 

avskaffar 

revisionen i 

framtiden. 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 
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VIII 

 

 

 

 

Positivt att 

använda sig av 

extern 

revision eftersom 

någon 

utomstående och 

oberoende part 

kan granska 

företaget. 

Håller 

kontroll på 

finanserna, 

rådgivning i 

finansiella 

frågor. 

Revision 

skapar ett 

enklare samt 

ett bättre sätt 

att arbeta och 

koncentrera 

sig på 

företaget. 

 

 

 

Påverkas 

inte av den 

höga 

kostanden 

för revision 

men  

den anses 

fortfarande 

som dyr för 

företaget. 

 

 

 

Vill säkerställa att 

allt görs korrekt 

och revisionen har 

stor betydelse i 

företaget eftersom 

fokusen då ligger 

på 

kärnverksamheten 

samt ger en 

säkerhet. 

 

 

 

 

 

Har inte 

funderat på 

att 

avskaffa 

revision. 

 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

Revision ger 

företaget 

trygghet och 

säkerhet. Det 

känns tryckt att 

det 

finns en revisor 

med kunskap 

som 

håller kontroll på 

redovisningen. 

Det ger en 

möjlighet till 

en andra 

person som 

är oberoende 

och som ger 

sig in 100 

procentigt 

på 

redovisningen

. Det ger även 

en mer 

trygghet 

på att 

granskningen 

görs på rätt 

sätt. 

 

 

 

Den höga 

kostnaden 

påverkar 

företaget 

men 

det är värt 

att använda 

sig 

av revision. 

 

 

 

Företaget känner 

sig trygga med en 

revisor och de 

använder hellre 

kunskapen de 

erhåller till 

verksamheten. 

 

 

 

 

Kan 

avskaffa 

revision i 

framtiden. 

 

 

 

 

 

 

Inga krav. 

 

 

 

 

 

X 

 

Företaget får en 

kvalitets stämpel 

genom att 

behålla revision 

och 

det visar 

företaget mer 

seriöst på 

marknaden. 

Det ger ett 

seriöst uttryck 

utåt mot 

företagets 

intressenter 

och det 

skapar en 

bättre bild. 

Revisorn ger 

företaget 

säkerhet. 

 

Kostnaden 

är 

betungande 

men det 

påverkar 

inte 

företaget. 

 

Behåller revision 

eftersom företaget 

inte påverkas av 

den. Det är värt att 

betala då revisorn 

gör ett bra arbete 

och vet vad som är 

rätt och fel. 

 

 

 

 

Inte 

relevant. 

 

 

 

 

Inga krav. 
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I Tabell II, framkommer det att samtliga bolagsägare som valt att behålla revision anser att tjänsten ger 

kvalité till företaget. Det får bolagen att framstå som seriösa på marknaden samtidigt som revisionen 

bidrar med säkerhet, trygghet och kontroll inom verksamheten. Samtidigt erhåller tjänsten värdefulla 

kunskaper och information samt vilka nya regler företagen bör förhålla sig till rörande revision. Man 

betraktar revisionen som en positiv tillgång för bolaget. Aktiebolag VIII hävdar att vid granskning av 

företaget är behållandet av revision värdefullt för verksamheten. 

 

I huvudsak poängterar flertalet av aktiebolagen som valt att behålla revision att det främst handlar om att 

företaget ska se seriösa och professionella ut på marknaden samt dess intressenter. Samtidigt bidrar detta 

med en ökad kontroll över finansieringarna, en trygghet och säkerhet samt en oberoende part som har 

koll på årsredovisningen och rådgivningen. Aktiebolag VI och VII poängterar vikten av att ha en revisor 

som har koll på årsredovisningarna, vilket är gynnsamt för företagen. Detta ökar förtroendet mellan 

parterna inom företaget. 

 

Alla bolagsägare menar att kostnaden för revision är hög och att den på ett ekonomiskt plan påverkar 

företaget. Däremot skiljer det sig mellan företagen, vissa poängterar att utgiften påverkar bolaget 

negativt, andra menar att utgiften är hög men att tjänsten är fördelaktig och bidrar med säkerhet och 

trygghet. 

 

De bakomliggande faktorerna är främst säkerheten och tryggheten samt revisorns kunskaper inom 

revision som är den främsta anledningen till att man väljer att behålla revision. Revision anses vara en 

värdefull resurs för företaget. 

 

Sex av de intervjuade menar att de inte har några planer på att avskaffa revision, de är nöjda med 

tjänsten medan fyra av tio som intervjuats är öppna för att i framtiden kunna avskaffa tjänsten. Det är 

något som framtiden får avgöra och hur företaget utvecklas de kommande åren. Det råder dock inget 

tvivel om att oavsett om bolagsägarna väljer att behålla eller avskaffa revision så är tjänsten ur ett 

ekonomiskt perspektiv en tung utgift för de små aktiebolagen. 
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5 Analys 

  

I detta kapitel kommer jag att analysera min empiri utifrån mina teoretiska referensramar och den 

tidigare forskningen. 

 

 

I min analys kommer jag att diskutera min empiri utifrån de teoretiska referensramarna och den tidigare 

forskningen. Jag börjar med revisionsbyråerna och sedan fortsätter med aktiebolagen som valt att 

behålla och avskaffa revision.  

 

Revisionsbyrå Ernst & Young om att behålla revision 

 

Christian Borg från revisionsbyrån Ernst & Young menar att det finns många positiva fördelar med att 

behålla revision. I och med att lagen inte kräver arbetet med revision uppstår det en efterfrågan som är 

styrd och reglerad. Med en rörande fri revision förekommer det ett incitament mellan båda parterna, 

aktiebolaget och revisorn vilket kan leda till en fördelaktig kollaboration för förtaget. Respondenten 

betonar att trygghet och säkerhet samt att en oberoende part som är sakkunnig och frikopplad från 

bolaget är en bidragande faktor till varför bolagen oftast väljer att behålla revision. Ägarens eller 

ägarnas intresse kan tillgodoses med en oberoende revisor inom bolaget där de utifrån tjänsten kan 

försäkra sig om att årsredovisningen sköts på ett professionellt och effektivt sätt. Carringtons (2010) 

teori om försäkran bekräftar förhållningssättet Christian Borg förhåller sig till.  

 

En vidare teoretisk återkoppling kan göras till teorin om försäkring. Då respondenten menar att det är 

efterfrågan som styr ifall ett företag vill ha en revisor, ökar även bolagsägarens eller bolagsägarnas krav 

och intressen för vad tjänsten kan tillföra till verksamheten. Carringtons (2010) försäkringsteori är ett 

exempel då aktiebolag försäkras om att de har möjlighet till ersättning ifall man upptäcker felaktigheter i 

de finansiella årsredovisningarna som revisorn utfört vilket kan orsaka ekonomiska förluster för 

användaren av tjänsten. Rättigheten till ersättning kan vara en bidragande faktor till att flera bolag väljer 

att behålla revision trots att den ekonomiska utgiften är hög för tjänsten. På så sätt förflyttas ett stort 

ansvarsområde till en annan part inom verksamheten som arbetar för att motsvara de intressen bolaget 

har, medan ägare och intressenter kan fokusera sig på andra områden som berör verksamheten.       
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Göran Johanssons revisionsbyrå om att behålla revision 

 

Göran Johanssons revisionsbyrå betonar som företrädaren från Ernst & Young att den främsta fördelen 

med revision är trygghet, säkerhet och kontinuitet i företaget. Bolag som behåller revision, enligt 

respondenten, gör detta för att få en säkerhet och garanti hos någon som erhåller goda kunskaper inom 

redovisningsområdet. Vidare anser respondenten att det är positivt med lagen som inträtt, eftersom 

kunderna själva nu kan avgöra om de vill arbeta med en revisor eller inte. Även här kan en teoretisk 

återkoppling göras till Carringtons (2010) teori om försäkran där företaget kan använda sig av en 

oberoende revisor som försäkrar ägaren och ledningen att den finansiella och ekonomiska delen av 

verksamheten hanteras på ett effektivt sätt med hänsyn till ägarnas intresse. 

 

Revisionsbyrå III om att behålla revision 

 

Respondenten som intervjuats från den tredje revisionsbyrån anser att dagens företag är i behov av ett 

”bollplank”, de behöver en motpart att luta sig mot för att kunna lösa och diskutera ekonomiska frågor 

som gynnar bolaget, där hög kompetens och expertis efterfrågas hos revisorerna. Till skillnad från de två 

föregående intervjusvaren från revisionsbyråerna så betonar den intervjuade i revisionsbyrå III att det är 

vitalt och positivt att behålla revision. Då bolaget får tillgång och expertis stöd inom ett område som de 

själva inte med stor sannolikhet har någon större kunskap om. Detta ger förutsättningar till att göra rätt 

från början samtidigt som information om beslut rörande kostnadsbesparande, skatteeffektiva och 

förmånliga åtgärder presenteras för bolaget. På längre sikt kommer aktiebolagen att betrakta att nyttan 

med revision som en långsiktig investering som överstiger den höga kostnaden eftersom revisorn ger 

tillgång till värdefulla kunskaper och goda möjligheter som kan förbättra företagets verksamhet.  

Carringtons (2010) teori om förbättring kan på ett tydligt sätt förknippas till hur respondenten förhåller 

sig till frågan om att behålla revision. Med hjälp av kompetens, sakkunnighet och expertis hos revisorn 

så får aktiebolagen en bredare insyn och kontroll över årsredovisningen och överblick över 

finansieringarna och kvalitetsinformation. Valet att behålla revision kan utifrån respondentens svar 

tolkas som en långsiktig investering där målsättningen är att tjänsten ska bidra med att företaget årligen 

förbättras.  

 

Norberg och Thorells (2005) granskning påpekar vikten av noggrannhet och kontroll över de finansiella 

redovisningarna hos de mindre aktiebolagen. Samtidigt menar också Collis (2003) i sin studie att de 

bolag som fortsatta och använda revision ansåg att tjänsten medförde stora fördelar gällande kontroll 

och insyn över ekonomin, årsredovisningarna, förbättring av verksamheten i sin helhet och trovärdighet 
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gentemot andra parter och intressenter på marknaden. Respondenten som intervjuades understryker och 

betonar även detta utifrån de nämnda studierna.    

 

Revisionsbyrå Ernst & Young om att avskaffa revision 

 

Respondenten från Ernst & Young anser att fördelen med att avskaffa revision för de mindre 

aktiebolagen är att de oftast är enmansbolag. Företagen är mindre med färre anställda och verksamheten 

är begränsad, enligt respondenten. Utgiften för tjänsten är hög och det är främst konstadsbesparingar och 

möjligheten att avskaffa revision som är de bakomliggande faktorerna. Norberg och Thorell (2005) 

skriver om detta i sin utredning där valmöjligheten att avskaffa eller behålla revision anses vara 

värdefullt för de små aktiebolagen. Främst genom att man slipper den betungande utgiften för 

revisionstjänsten.  

 

Samtliga revisionsbyråer som intervjuats är överens om att kostnadsbesparingar är den främsta 

anledningen till att man väljer att avskaffa revision. Kostnadsfrågan verkar vara den primära orsaken till 

att man avskaffar revision (återkommer till denna poäng då jag analyserar de tio aktiebolagen som valt 

att avskaffa revision). Bolagen vänder sig istället till redovisningskonsulter för att sköta den finansiella 

bokföringen inom verksamheten. Kostnadsfrågan känns som den avgörande faktorn för avskaffandet av 

revision vilket alla revisionsbyråer som jag intervjuat verkar vara eniga om. Även regeringens utredning 

SOU (2008:32) understryker argumentet kring kostnadsfrågan, då utredningen tydligt deklarerar att 

lagändringen handlar om att ge valmöjligheter om att få behålla eller avskaffa revision för aktiebolagen. 

 

Göran Johanssons revisionsbyrå om att avskaffa revision 

 

Göran Johanssons revisionsbyrå är inne på samma spår som Ernst & Young beträffande kostnadsfrågan 

som den främsta orsaken till att många aktiebolag väljer att avskaffa revision. Däremot framhåller 

respondenten att avskaffandet av revision kan påverka revisionsbranschen i framtiden då alltfler 

bolagsägare vänder sig till redovisningskonsulter (Norberg och Thorell, 2005). Vidare menar 

revisionsbyrån att de mindre revisionsbyråerna kommer att ha det svårare än de större och mer 

etablerade revisionsbyråerna (Revision och Rådgivning, 2008).  Skatteverket kommer dessutom att få 

mer arbetsuppgifter då det kan förekomma kunskapsbrister hos vissa företagsägare vilket orsakar 

felaktigheter i årsredovisningarna och bokföringen då de väljer bort revision. Här uttrycks en viss oro 

över den kommande tiden från respondenten där den fria revisionen kan föranleda negativa 

konsekvenser för de mindre aktiebolagen.  
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Revisionsbyrå III om att avskaffa revision 

 

Den tredje revisionsbyrån anser att de små aktiebolagen väljer bort revision eftersom dessa bolag inte 

upplever någon användning med revision. Däremot får bolagen som väljer bort revision god rådgivning 

av kompetenta redovisningskonsulter, då aktiebolagen utan revisor kommer i större utsträckning att 

anställa redovisningskonsulter. Företagen som har vilande och alternativt mindre verksamheter skulle 

kunna avskaffa revision och göra stora kostnadsbesparingar. 

 

Både Revisionsbyrå III och Göran Johanssons revisionsbyrå belyser att de aktiebolag som avskaffat 

revision kan stå inför ett dilemma då intressenter kan ställa krav på reviderade rapporter. Detta kan leda 

till att bolaget får svårigheter att skaffa potentiella kunder och leverantörer. Om banker kräver 

reviderade rapporter så kan även detta medföra svårigheter att få kredit från bankerna. Här spelar teorin 

om Intressemodellen en betydande roll ifall bolag väljer att avskaffa revision. Avskaffandet kan påverka 

hur omgivningen betraktar företaget och dess verksamheter. Intressenterna har en viktig funktion för de 

små bolagens existens och de kan därför ställa krav på företaget rörande deras ekonomiska 

redovisningar och rapporter. Intressenternas krav kan uppfyllas om bolag väljer att behålla revision. Vid 

användning av revision får företagens finansiella rapporter och årsredovisningar en viss tyngd och 

trovärdighet inför intressenterna. Intressenter kan ändå vidhålla sitt samarbete med aktiebolaget trots om 

de väljer att avskaffa revision, men det finns risker med att avskaffa revision vilket två av 

respondenterna från revisionsbyråerna påpekar. 

 

Det känns som att samtliga revisionsbyråer jag har intervjuat är angelägna om att tala varmt om 

fördelarna med revision, samtidigt som nackdelarna om man väljer att avskaffa revision 

uppmärksammas på ett sätt som enligt mig känns som ett destruktivt val för aktiebolagen.  Detta beror 

troligen på att revisionsbyråerna vill åskådliggöra och kasta ett tydligt ljus på fördelarna med revision 

eftersom att de representerar den branschen. 
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Små aktiebolag som avskaffat revision 

 

De tio aktiebolag som valt att avskaffa revision gjorde det främst på grund av den höga kostnaden och 

kostnadsbesparingar samt att tjänsten inte ansågs särskilt gynnsam för bolaget. Min analys om empirin 

kring de små aktiebolag som valt att avskaffa revision utgår ifrån de sammanställda intervjusvaren i 

Tabell I (sid 31).   

 

Bakomliggande faktorer till beslutet att avskaffa revision hos de små aktiebolagen 

 

Tabellen belyser att de främsta bakomliggande faktorerna till att avskaffa revision är: 

 

 Kostnadsbesparingar 

 Behovet för tjänsten revision är inte tillräcklig 

 Man upplever inga större skillnader sedan lagändringen, vare sig man har valt att behålla eller 

avskaffa revision.  

 Kostnaden var för hög 

 

Samtliga respondenter som intervjuats såg kostnadsbesparingar och den höga kostnaden som de primära 

orsakerna till att avskaffa revisionen, nu när lagändringen möjliggjorde det.  

 

Genom svaren i Tabell I som jag erhållit och sammanställt går det snabbt att konstatera att de 

medverkade tio bolagen är eniga om att de inte såg någon större nytta eller behov med att ha revision. 

Bolag I och III har inte upplevt någon skillnad gällande avskaffandet av revision. Det har snarare varit 

mer positivt ur ett ekonomiskt perspektiv eftersom att de nu har möjlighet att avskaffa revision och 

slippa den höga kostnaden, vilket sparar pengar för företaget och kan investera pengarna på annat. Bolag 

IV menar därtill att avskaffandet har underlättat för företaget då de slipper väntetiden för revidering.  

Norberg & Thorell (2005) konstaterar att det saknas tillräckligt med konkreta belägg för att bestyrka 

revisionens fördelar gentemot dess övriga kostnader. Vilket kan visa att bolagen inte behöver se någon 

nytta eller något behov med revision. Detta kan även öka behovet av redovisningstjänster bland 

företagen som Norberg & Thorells (2005) tidigare studie poängterar. De anser att redovisningstjänster 

kommer att växa på marknaden efter avskaffandet där en ökad konkurrens kommer att råda.  
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Norberg & Thorell (2005) menar att en nackdel med avskaffandet av revision skulle kunna vara ifall 

företagens intressenter som banker och leverantörer skulle ställa sig tveksamma till ett aktiebolag och 

kräva underlag på kreditupplysning när avtal tecknas. Bolag X är den enda bolaget jag intervjuat som 

uttrycker att ett avskaffande kan få företag att uppfattas som oseriösa på marknaden bland 

intressenterna, vilket givetvis är negativt. Dock framkommer det i tabellen att ingen av de tio bolagen 

som medverkat i studien har några krav från sina intressenter i min undersökning, vilket är 

anmärkningsvärt utifrån Norberg & Thorells (2005) betonande på nackdelen med avskaffandet av 

revision då intressenter skulle kunna känna osäkerhet då de ingår avtal med mindre aktiebolag.  

 

Tabell I illustrerar på ett tydligt sätt att de två främsta bakomliggande faktorerna att avskaffa revision är 

kostnadsbesparingar och att kostnaden för tjänsten är för hög. Den höga kostnaden är en betungad utgift 

enligt flera bolag. Bolag IV och VI framhåller detta som den mest avgörande faktorn till avskaffandet. 

Collis (2003) studie bekräftar även detta. Företag kommer att välja bort revision eftersom att det leder 

till kostnadsbesparingar och att revisionen inte anses vara tillräckligt fördelaktigt.  Bolag IX menar till 

och med att revisorns tjänst är förtjänt med tanke på summan företaget betalade för tjänsten. Ser man 

vidare på bolag II, V och X anser de att avskaffandet av revisionen har förbättrat verksamheten. Detta 

visar att avskaffandet av revision är mer gynnsam för bolaget, än att det belastar bolaget. Man anser helt 

enkelt att det inte finns tillräckligt med fördelar för behållandet av revision. 

 

Kostanden för revision varierar mellan företagen och revisionsbyråerna. Majoriteten av bolagen menar 

att en redovisningskonsult eller redovisningsbyrå räcker för att sköta de finansiella rapporterna. Bolagen 

hade inte heller några aktuella planer de närmaste åren på att återskaffa revisorn förutom två av bolagen 

som kan tänka sig att återanställa revisorn vid expansion. Det framkommer tydligt att nackdelarna med 

revision för de intervjuade mer eller mindre handlar om att det är en ekonomisk belastning. De anser att 

ett arbete utan revision underlättar den administrativa verksamheten. En del av bolagen hade heller 

ingen etablerad kontakt med sin revisor vilket förstorade gapet mellan företagsägaren och revisorn.  

 

Arvodet som bolagen betalade innan de avskaffa revision låg mellan 9000 och 19400 kr per år. Flertalet 

av aktiebolagen jag intervjuat anser att revisionens kostnad överstiger dess värde och effektivitet. Med 

mindre företag som dessa där man har max 3 anställda och högst 1,5 miljoner i balansomslutning samt 3 

miljoner i nettoomsättning, kan det vara en betungad utgift för bolagen. Min empiri tyder på att dessa 

små aktiebolag rättare sagt är i behov av en kvalificerad ekonomisk rådgivare och inte en revisor vilket 

innebär att bolagen fortfarande kommer att efterfråga trygghet gällande upprättande av finansiella 

rapporter (Norberg & Thorell, 2005).  Norberg och Thorell (2005) framhåller också att majoriteten av 
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små företagen (med omsättning under 3 000 000 kronor) inte bör arbeta med revision eftersom ägaren 

vanligen har koll och översikt på verksamheten, och behöver därför ingen revisor för att avstämma och 

revidera företaget. Tabell I påvisar detta då flera av de bolagsägare jag intervjuat menar att de har god 

tillsyn på sin egen verksamhet. Därav försvinner principalagent - teorin som används i flera studier för 

att förklara att revisorn medverkar som en granskare mellan ägaren och ledningen. Även i SOU 

(2008:32) där aktiebolagen har en eller flera ägare som styr bolaget eller arbetar som en anställd då 

ägarna har insyn på verksamheten och dess ekonomi. Företaget behöver då ingen extern granskare som 

revisor för detta syfte.  

 

Min undersökning visar på ett tydligt sätt att samtliga företag använde sig av redovisningskonsulter eller 

bokföringsbyråer för att säkerställa en säkerhet och trygghet kring de finansiella årsredovisningarna. Då 

ingen av respondenterna har kunskapen av att bokföra på eget initiativ.  

 

Små aktiebolag som behållit revision 

 

De tio aktiebolag som valt att behålla revision resonerar och argumenterar kring beslutet på ett liknande 

sätt som de tre revisionsbyråerna diskuterar kring behållandet revision. Man väljer att behålla revision 

då tjänsten anses vara förmånlig med flera fördelar som är gynnsamma för aktiebolagen. Min analys om 

empirin kring de små aktiebolag som valt att behålla revision utgår ifrån de sammanställda 

intervjusvaren i Tabell II (sid 37).   

 

Bakomliggande faktorer till beslutet att behålla revision hos de små aktiebolagen 

 

Tabellen illustrerar att samtliga tio aktiebolag lägger tyngd på fördelarna kring revision inom 

verksamheten.  

 

De främsta bakomliggande faktorerna till att behålla revision var: 

 

 Revision ansågs vara en tillgång för bolaget 

 Företaget ser mer professionellt och seriöst ut 

 Trygghet, säkerhet och kontrollfunktion 

 Eventuella krav från intressenter kan tillgodoses rörande frågor om de finansiella rapporterna 

och årsredovisningarna 
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 En extern samarbetspartner 

 Noggranna och utförliga granskningar 

 

 

Det framkommer i studien att revision ses som en trygghet och säkerhet. Bolagen inger ett professionellt 

och yrkesmässigt anseende gentemot sina intressenter (delägare, kunder, leverantörer etcetera). Detta 

kopplar jag till teorin om Intressentmodellen där bolaget utgår från vad intressenterna efterfrågar och 

därefter följer det som är angeläget för företagets existens, vilket betyder att företagets intressenter 

erhåller information av värde. Kostnadsfrågan ansågs vara hög av flera respondenter jag intervjuat. 

Dock övervägdes beslutet att behålla revision då majoriteten av bolagsägarna menar att det är 

fördelaktigt för verksamheten med en extern motpart som är oberoende.   

 

Aktiebolagens val att behålla revision efter lagändringen för att ha större insyn och kontroll över hur 

redovisnings-/bokföringsbyråerna arbetar. Här kopplar jag Carringtons (2010) teori om försäkran där 

revisorns funktion är att bidra med en trygg försäkring för bolaget. Samma teoretiska aspekt kan 

förknippas till kreditgivare (banken) då revision kan efterfrågas av bolagen för att uppnå en 

kreditvärdighet. Komfort teorin (Carrington, 2010) är ett begrepp som använts för att beskriva revision 

där tesen medför en trygghetsaspekt för bolagsägaren beträffande bolagets redovisning. I regeringens 

offentliga utredning SOU (2008:32) finns det en fallenhet bland intressenterna av att bedöma samt 

känna till hur det fungerar i ett bolag. Denna information blir enbart tillgänglig då intressenterna läser 

igenom bolagens årsredovisningar. Carrington (2010) menar att investerare söker komfort för att våga 

investera i ett bolag. När en revisor granskar ett bolags årsredovisning ger det företaget en större 

trovärdighet, detta ger då intressenterna garantin om att årsredovisningen stämmer och är upprättad efter 

god redovisningssed (SOU 2008: 32). Dessutom ansåg flera av de intervjuade bolagsägarna i Tabell II 

att man med revision kunde lägga ner tid på andra utvecklingsområden inom företaget då man har tillit 

till att revisorn sköter årsredovisningarna självständigt i dialog och samtal med bolagsägaren, samtidigt 

som revision medförde att man som ett bolag såg professionell ut för utomstående aktörer.  

 

Collis (2003) anser att företag som väljer att behålla revision gör det på grund av fördelarna revisionen 

medför. Det blir en tydligare kontroll av ekonomin och redovisningen samt en förbättring av 

redovisningen. Trovärdigheten ökar i mötet med banker, skydd mot bedrägeri och högre kvalitet på 

information/upplysning, vilket Tabell II tydligt illustrerar då bolagsägare efterlyser dessa kompetenser 

hos sin revisor. Collis (2003) resonemang gällande beslutet att behålla revision är något som 

genomgående är en förhållningsätt som majoriteten av de intervjuade aktiebolagen förhåller sig till. På 
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frågan om ”Beslutet av att behålla revision” talar alla respondenter om trygghet, säkerhet och seriositet, 

vilket jag tidigare nämnt. Det kan även ses att bolagen är eniga om att behållandet av revisorn leder till 

noggranna och utförliga granskningar samt kontroller över ekonomin och redovisningen. Bolag med 

revision ökar trovärdigheten och kvaliteten på information vilket ökar förtroendet för företagen 

gentemot sina intressenter (Collis, 2003).  

 

På frågan om ”Krav från intressenter” i Tabell II, svarade samtliga av de intervjuade bolagsägarna att 

de inte mottagit något krav att ha revision från sina intressenter. Jag vill ändå understryka att krav från 

intressenterna om att behålla revision kan ha en betydelse men i min undersökning har alla bolag som 

intervjuats svarat kortfattat om kravet från sina intressenter. Inga krav har utfärdats mot de tio 

aktiebolagen vilket kan antyda att just för dessa tio företag är begäran från intressenterna oväsentliga.  

 

Flertalet av bolagen i Tabell II betonar att revisorn förser företaget med kunskap och information vilket 

gör att revisorn fungerar som en värdefull rådgivare till företagen. Bolagen blir upplysta när det införs 

nya lagar, regler och förordningar. Här kopplas den teoretiska referensramen försäkring in där revisorns 

roll framställs som en försäkring för företaget. Bolag III, V, VI, VIII och IX ser revisorns kunskaper 

som en förmånlig informationskälla samtidigt som bolagsägarna kan fokusera sig på andra områden 

inom den egna verksamheten. Då krävs ett etablerat samarbete och tillit till revisorn där man säkerställer 

och försäkrar sig om revisorn gör sitt arbete på ett korrekt sätt.  

 

Åtta av tio företag i Tabell II menar att kostnaden för revision är hög och att företaget påverkas av 

avgiften. Bolag VIII och bolag X anser att utgiften inte påverkar företaget alls, däremot berättar samtliga 

att kostnaden är en betungande utgift. Trots den höga utgiften menar Bolag III, IV och VI att revision är 

en fördel, säkerhet och en trygghet. De väljer att betala för tjänsten trots den höga avgiften eftersom att 

fördelaktigheterna överväger kostnaden för tjänsten. Komfort teorin kan än en gång uppmärksammas 

här.  

 

Collis (2010) menar att kostnaden inte är den avgörande faktorn när företagen anlitar en revisor, utan att 

det i större utsträckning handlar om hur trovärdig revisionen är och vad den ger för förbättring och 

utvecklingsmöjligheter till företaget gällande det finansiella området inom ett bolag. Detta kan avläsas 

på ett tydligt sätt hos Bolag IX. Bolaget anser att kostnaden påverkar företaget men att man trots det 

väljer att behålla revision. Detta visar att bolagen som behållit revision gör det även om ett avskaffande 

leder till minskad kostnad, vilket också bestyrkas i Collis (2004) studie.  
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Bolag I, II, V och VI anser att revision är en bra tillgång för bolaget. Enligt bolag VI känner de också av 

att revisionen erbjuder gynnsamma garantier för företaget. Bolag X anser vidare att revision ger 

företaget en kvalitetsstämpel, vilket visar att bolagen har olika syn på revisionens mest förmånliga 

funktioner men att samtliga ställer sig väldigt positiva i sina beslut att behålla revision.  

 

Hos samtliga bolag förekommer det en stark beslutsamhet och fasthet kring att framstå som seriösa för 

omgivningen. Revisionen i de tio aktiebolagen som jag intervjuat framstår som en viktig komponent i 

hur bolagsägarna väljer att presentera sina verksamheter.  

 

Det är viktigt för bolagens legitimitet, då det visar att bolagets utveckling blir accepterat av 

omgivningen. Genom att bolagen uppnår legitimitet ser de ut som ett förtroendeingivande aktiebolag 

mot de intressenterna som arbetar inom och med företaget. Legitimitetsteorin kopplas till detta som 

menar att bolagen anpassar sin verksamhet efter krav från samhället, för att nå legitimitet och 

godkännande av omgivningen. Det är viktigt för marknaden och intressenterna att bolagen avslöjar 

tillräckligt med information om verksamheten till samhället och medborgare, vilket betyder att företagen 

legitimerar sina handlingar. Det anses vitalt för företagens överlevnad (Guthrie och Parker, 1989).  

 

5.1  Fördelar och Nackdelar med revision utifrån min empiri 

 

Små aktiebolag utan revision 

 

De små aktiebolagen som deltog i studien menar att det främsta skälet bakom avskaffandet av revision 

är kostnaden, trots att de flesta aktiebolagen utan revision valde att inte ange vad revisionsarvodet låg på 

ansåg respondenterna att kostnaden vad för hög. Jag valde därför att se på bolagens årsredovisningar för 

att se kostnaden för revision. Dessa aktiebolag ansåg också att revisorns arbete som granskare inte var 

nödvändig för deras mindre bolag, detta uttalande anges i regeringens utredning 2008:32. 

Respondenterna anser att det räcker gott och väl med en insatt bokförings- eller redovisningsbyrå för att 

sköta alla siffror. Detta kan leda att efterfrågan på revisionen kommer att minska i framtiden vilket kan 

slå hårt mot revisionsbyråer, även hos Göran Johanssons revisionsbyrå anser de att lagändringen kan 

påverka revisionsbranschen negativt.  

 

I samtliga aktiebolag som avskaffat revision är ägaren och ledningen samma person vilket tyder på att 

dessa kan betraktas som enmans bolag där ägaren är anställd och har fullständigt koll på verksamheten. 
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Det ansåg Christian Borg från Ernest & Young är positivt för enmans bolagen att ha friheten vid val av 

revision. Dessa små aktiebolag har oftast mindre verksamhet och inga externa finansiärer. Revision 

behövs inte i dessa bolag. Även Thorell och Norberg (2005) betonar i sin studie att enmans bolagen inte 

behöver revision.  

 

Revisionsbyråerna som deltog i studien hävdar att företagen som väljer att avskaffa revision kommer 

troligtvis att uppleva svårigheter i framtiden, dels blir det krångligare med företagens intressenter och 

även svårigheter att få banklån. Inga av företagen som deltog i studien har märkt av några negativa 

ändringar sedan avskaffandet av revision då dessa aktiebolag har relativt låg omsättning och inga 

banklån. Även hos företagens intressenter efterfrågades inte revision vilket förstärker argumenten om 

varför dessa aktiebolag inte är i behov av revision.  

 

Små aktiebolag med revision 

 

Fördelen enligt bolagen är att det uppstår en trygghet och en säkerhet som innebär att de fortfarande kan 

arbeta med det. Bolagen anser att det är bra att det finns en oberoende motpart som de kan luta sig mot 

som erhåller kunskapen av att kunna hantera revision mer än de själva. Med revisorns goda kunskaper 

inom revision uppstår det en säkerhet för bolagen om att revisionen är upprättad enligt god revisionssed.  

Det kan även tilläggas att några av bolagen använder sig av revision men fortfarande är skeptiska över 

att använda sig av en revisor då de anser att kostnaden är för hög. Detta beror på att bolagen är mindre 

bolag med ett antal anställda eller enmansbolag. De fortsätter att använda sig av revision eftersom de 

upplever att det ger ett gott, seriöst och professionellt intryck gentemot intressenterna. 

 

Revisorn håller bolagen upplysta om lagar och regler som ändras med åren. Det kan tilläggas att bolagen 

som medverkat i studien ser revisorn som en tillgång. De betalar hellre den höga kostnaden som blir 

positivt än att avskaffa revisionen som enligt ett av bolagen blir samma kostnad.  

 

Majoriteten av bolagen som valt att använda revision, menar att den främsta nackdelen är den 

ekonomiska aspekten. Samtliga bolag med revision anser att revisorn skapar förtroende gentemot 

företagets kunder och andra intressenter. Vidare anser en del av respondenterna att revisorn bidrar med 

kunskap och kan också fungera som rådgivare för företagsägaren. Respondenterna har också kontroll 

över arbetet med redovisningsbyrån/bokföringsfirman via revisorn som granskar finansiella rapporterna. 

Företagen är för revisionsberättelsen då det ser positivt ut gentemot myndigheterna och de bör fortsätta 

arbeta med en revisor för att vara kreditvärdiga i framtiden.  
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6 Slutsatser 

 

I detta kapitel går jag igenom slutsatserna som har sammanfattats av de orsaker som har analyserats i 

analysen, därefter ger jag exempel på vidare forskning.  

 

 

Jag har i min studie undersökt 20 små aktiebolag, varav 10 bolag valt att behålla revision och 10 bolag 

valt att avskaffa revision.  

 

I min undersökning har jag kommit fram till att de företag som valt att behålla revision, främst gör detta 

eftersom revisionen ansågs vara en trygghetsfaktor och säkerhetsfaktor. Flera av bolagsägarna ansåg att 

behovet inte riktigt fanns, trots det valde man att behålla revisorn. De ville luta sig mot en oberoende 

motpart som hade god kompetens och expertis inom:  

 

 Finansiella rapporter som årsredovisning  

 Regelverket för revision 

 Förändringar inom regelverket för revision 

 

I dagens samhälle är framställningen av ens företag vital. Bolaget är ett ansikte utåt mot marknaden som 

ska representera hela varumärket och vilka tjänster man erbjuder. Därför blir behållandet av revision för 

flera av de intervjuade bolagen ett sätt att framstå som ett seriöst företag, som värnar om sin 

yrkesmässiga profession och vill ge intrycket som professionell, inför sina intressenter.  

 

De 10 bolag som avskaffat revision gjorde detta eftersom de såg revisionen som en kostsam utgift. Dock 

arbetade det övervägande antalet av de företagen jag intervjuat med andra parter som bokföringsbyråer 

och redovisningskonsulter. Tjänsterna var pris vänligare och bolagen ansåg att avskaffandet ledde till 

kostnadsbesparingar för bolaget.  

 

Det framkommer tydligt att det är främst den höga kostnaden för revision som leder till att avskaffa 

revision bland bolagen. Det är uppenbart att de bolag som avskaffat revision anser att deras verksamhet 

inte prioriterar en betungad kostnad som medförs av att ha en revisor och redovisningskonsult inom 

bolaget samtidigt. Majoriteten av bolagsägarna har heller inga djupa kunskaper om revisionsområdet. 
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Då har det underlättat att ha ett billigare prisalternativ än en revisor i form av redovisningskonsulter och 

personer som sköter den ekonomiska delen av företaget.  

 

Jag har under uppsatsens gång erhållit svar till studiens problemformulering; ” Vilka faktorer påverkar 

bolagsägare vid valet av att behålla revision och avskaffa revision?”. Mitt syfte har varit att undersöka 

de små aktiebolagens bakomliggande faktorer till varför de valt att behålla eller avskaffa revision sedan 

lagändringen 2010. Det framkommer utifrån min empiri att fördelarna med att ha en revisor enligt de 

företagen som valt behålla revision, är att det inger en känsla av säkerhet, trygghet och en 

kontrollfunktion. En säkerhetsgaranti gentemot delägarna och andra parter. Företagen som valt att 

avskaffa revision tog det beslutet på grund av kostnadsbesparingar och den höga kostnaden för tjänsten. 

Bolagen använder sig fortfarande av bokföringsbyråer och redovisningskonsulter för att försäkra sig om 

att de finansiella rapporterna utförs.  

  

Det anmärkningsvärda och påfallande i empirin som har samlats in och sammanställts var hur identiska 

svaren från aktiebolagen gällande behållandet samt avskaffandet av revision. Därför anser jag att det är 

tillräckligt med 20 små aktiebolag som har lyckats svara på mailintervjuerna.  

 

Svaren är jämbördiga från företagen, både de som valt att behålla eller avskaffa revision vilket leder till 

en viss mättnad som gör att jag bedömer att inga fler aktiebolag nödvändigtvis hade behövt medverka i 

min undersökning. Däremot vill jag betona att jag kontaktade 172 aktiebolag där 152 bolag inte 

medverkade. Min empiri hade kunnat se annorlunda ut ifall fler företag deltagit, dock är det svårt att 

spekulera vidare kring det. Om jag hade haft ett större underlag hade det kunnat ändra empirin eller bara 

bekräfta den mättnad av intervjusvar jag mottagit av mina respondenter.  

 

6.1 Vidare forskning 

 

Sedan lagändringen 2010 då avskaffandet av revisionsplikten infördes finns det flera intressanta 

områden som kan undersökas. Regelverket om fri revision utvecklas och är rörlig, därför behövs 

kompententa personer som är insatta i händelseutvecklingen på den ekonomiska marknaden där det 

tillkommer nya föreskrifter inom regelverket. Jag tror att utvecklingen kan leda till mer gynnsamma 

propositioner för aktiebolag i framtiden. Jag anser vidare att man bör forska vidare om följande förslag; 
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 Hur kommer företag beröras om gränsvärden i Sverige för revisionsplikten höjs? Kommer valet 

av fri revision att påverkas? 

 

 Hur stor förtroende har partnerna för de små aktiebolagen som uppfyller kravet för fri revision?  
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8 Bilagor  

8.1 Frågor till revisionsbyråer 

 

1. Vad har du för arbetsposition i företaget och hur länge har du arbetat i själva företaget? 

 

2. Vilka bakomliggande faktorer kan påverka företagens val av att behålla och avskaffa 

revisionsplikten? 

 

3. Vad är det som är enligt dig positivt samt negativt för små aktiebolag som avskaffar revision? 

Samt behåller revision? 

 

4. Varför tror du små aktiebolagen tar beslutet av att avskaffa och behålla revisionen? 

 

5. Vad är det som skiljer enligt dig, aktiebolag gentemot andra aktiebolag som har 

avskaffat/behållit revision? 

 

6. Vilken förändring tror Du att slopandet innebär för tjänsteutbudet inom revision och 

Redovisning på marknaden? 

 

7. Vilka konsekvenser tror Du kommer att bli följden av ett slopande av revisionsplikten, 

För revisionsbranschen och redovisningsbranschen? 

 

8. Så på vilket sätt ställer ni er till att revisionsplikten har avskaffats? Är det positivt eller negativt 

för företaget. I så fall, varför? 

 

9.  På vilket sätt har avskaffandet påverkat just ert företag? I så fall, har det skapat någon skillnad i 

företaget? 

 

10. Har små aktiebolagens efterfrågan efter att denna lag infördes för revision samt redovisning 

minskat sen år 2010? Varför? 

 



 

 

11. Har små aktiebolagens efterfrågan av ekonomiskrådgivning och ekonomiskstyrning ökat sedan 

år 2010? 

 

12. Hur tror du att framtiden kommer att se ut för små aktiebolagen, nu när avskaffandet av 

revisionsplikten har införts? 

 

13. Har du något att tillägga som vi har glömt att fråga om? 

 

14. Får vi lov att återkomma till dig ifall vi har någon ytterligare fråga? 



 

 

8.2 Frågor till små aktiebolag med revision 

 

1. Hur länge har företaget använt sig av revision? 

 

2. Vad anser företaget om revision? 

 

3. Vilka fördelar ser företaget med revisor och revision? 

 

4. Vilka nackdelar ser företaget med revisor och revision? 

 

5. Varför tog företaget beslutet av att behålla revision efter lagändringen år 2010? 

 

6. Påverkas företaget av den höga kostnaden för revision? 

 

7. Vilka bakomliggande faktorer finns det till att företaget inte avskaffar revision efter 

lagändringen? 

 

8. Har företaget funderat på att avskaffa revision i framtiden? I så fall, varför? 

 

9. Vilka effekter tror ni företaget får ifall de avskaffar sin revision? Finns det någon risk? 

 

10. Är företaget i behov av att använda sig av revision? I så fall, varför? 

 

11. Vad har en ren revisionsberättelse och en reviderad årsredovisning för betydelse för företaget? 

 

12. Ställer företagets intressenter som t.ex. leverantörer, banker samt Skatteverket krav på att de 

använder sig av revision? 

 

13. Har företaget andra synpunkter som de skulle vilja tillägga? 

 

14. Får vi lov att återkomma till företaget ifall vi har någon ytterligare fråga? 



 

 

8.3 Frågor till små aktiebolag utan revision 

 

1. Hur länge har företaget arbetat utan revision? 

 

2. Vad anser företaget om att arbeta utan revision? 

 

3. Vilka fördelar ser företaget med ett avskaffande av revisor och revision? 

 

4. Vilka nackdelar ser företaget med ett avskaffande av revisor och revision? 

 

5. Varför tog företaget beslutet av att avskaffa revision efter lagändringen år 2010? 

 

6. Hur har företaget påverkats av att avskaffa revision, positivt eller negativt? I så fall, varför? 

 

7. Vad har avskaffandet av revision haft för betydelse för företaget? Har den försvårat eller 

underlättat det för företaget? 

 

8. Vilka bakomliggande faktorer finns det till att företaget har avskaffat revision efter 

lagändringen? 

 

9. Ser företaget något behov av att använda sig av revision? 

 

10. Har företaget tillräckligt med kunskap för att kunna arbeta självmant inom redovisningsområdet? 

 

11. Har företaget sett några effekter med ett avskaffande av revision? Har det uppkommit några 

risker? 

 

12. Använder sig företaget av redovisningskonsulter eller bokförare vid upprätt av företagets 

redovisning? 

 

13. Har företaget funderat på att återinföra revision i företaget? I så fall, varför? 

 



 

 

14. Ställer företagets intressenter som t.ex. leverantörer, banker samt Skatteverket krav på att de 

använder sig av revision? 

 

15. Har företaget tagit något lån? 

 

16. Har företaget andra synpunkter som de skulle vilja tillägga? 

 

17. Får vi lov att återkomma till företaget ifall vi har någon ytterligare fråga? 

 



 

 

8.4 Intervjuer med små aktiebolag 

 

Aktiebolag som avskaffat revision 

Företag I 

Om företaget   

 

Bolaget bedriver byggverksamhet och uthyrning av maskiner. Bolagets kunder varierar mellan privata 

personer som är i behov av maskiner till andra små och stora företag. Företaget är stationerat i 

Stockholm och det drivs av en ägare samt en anställd. Bolaget omsatte 2 663 000 kronor år 2012 och är 

aktivt och registrerades år 2006.  

 

De betalade ett revisionsarvode mellan 9000 – 10 000 kr enligt årsredovisningen innan lagändringen. 

 

Respondentens svar  

 

Bolaget avskaffa revisionsplikten sedan tre år tillbaka, när lagändringen 2010 infördes. Då uppstod det 

en väg ut ur revisionen. Respondenten upplever ingen skillnad gällande arbetet med eller utan revisor 

som inte har påverkat företaget på ett negativt sätt. Han anser att fördelen med avskaffandet för bolaget 

är kostnadsbesparingar. Den främsta orsaken var kostanden för revision som betungade bolaget. 

Samtidigt som respondenten inte erfar några nackdelar med avskaffandet av revision. Den känslan leder 

till funderingar om att företaget inte har ett behov av en revisor, men möjligheten av att återskaffa 

revisorn vid eventuell tillväxt.  

 

Företaget har inga lån och dess intressenter ställer inga krav på revision eller en revisionsberättelse. 

Företaget arbetar med en redovisningsbyrå som sköter bokföringen vilket respondenten anser är 

tillräcklig eftersom kunskaperna inom bokföring och redovisning inte förekommer hos respondenten. 

Företaget ställer sig positivt till lagändringen och har en åsikt om att små aktiebolagen erfar större frihet 

av att arbeta med eller avskaffa revisionen.  

  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-03)  



 

 

Företag II 

 

Om företaget 

 

Bolagets verksamhet består av att bedriva fastighetsmäkleri, köpa och sälja fastigheter, förädling 

fastigheter, agera hyresvärd, utveckling och drift av konsumenttjänster på internet, utveckling av 

sällskapsspel, handel och förvaltning av värdepapper. Bolagets kunder består främst av privata personer 

som är i behov av att köpa eller sälja bostäder. Respondenten är ensam ägare och sköter all arbete i 

företaget. Företaget är registrerat från år 2006 och omsatt 1 769 000 kronor, år 2012.  

Respondentens svar  

Respondenten har arbetat utan en revisor sen ett år tillbaka. Sedan 1 november 2010 ställer respondenten 

sig positivt till lagändringen och anser att avskaffandet gynnar företaget och andra mindre aktiebolag att 

bedriva sin verksamhet. Vidare berättar han om att vid behov kontaktas revisorn som en andra part till 

bokföringen och ställer sig positivt för att företaget inte är bunden av att betala extra kostnader.  

Företaget har inte påverkats i verksamheten efter att de avskaffat revision enligt respondenten som 

varken ser skillnader eller ändringar utan avskaffandet har gynnat verksamheten. Ägaren anser att 

företaget har påverkats positivt. Det uppkommer tillfällen där företaget tar råd från en revisor. Fördelen 

med att slopa revision sammanfattar respondenten via kostnaderna som sänks och administrationen som 

kan påverka företagets verksamhet på ett negativt sätt. Företaget anser att de inte har kunskapen av att 

sköta bokföringen på egen hand, då de istället arbetar med en redovisningsbyrå som framställer 

finansiella rapporter för företaget. Revisionsarvodet i företaget låg mellan 12 000 – 15 000 kronor enligt 

respondenten och de kan använda den kostnaden till annat som förbättrar verksamheten. Företaget anser 

att det inte uppstår några anledningar till att återskaffa revisorn eftersom bolaget inte har några lån och 

dess intressenter ställer inga krav på revision.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-06) 



 

 

Företag III 

Om företaget 

 

Bolaget bedriver en redovisningsbyrå samt konsultverksamhet inom administration, ekonomi och 

management. Bolagets kunder består av företagsägare och kunder som söker ekonomisk rådgivning. 

Bolagets arbetsuppgifter består av enkel bokföring till mer komplex redovisning för kunderna. Bolaget 

är registrerat 1986 och omsatte 2 235 000 kronor år 2012. Bolaget styrs av tre närsläktade personer och 

har två anställda. Enligt årsredovisningen låg revisionsarvodet mellan 5000 – 7000 kr. 

 

Respondentens svar  

 

Bolaget har inte haft revisor i två år och samtliga anställda i företaget anser att det inte har uppstått 

några konsekvenser efter avskaffandet av revision. De anser att arbetet utan en revisor blir förenklat och 

lättarbetat. Främsta anledningen till att bolaget valde bort revision var kostnaderna som ansågs var för 

höga. Respondenten fick förfrågan om revisionsarvodet men avstod från att svara på det, istället 

kontrollerades företagets årsredovisning. Vidare fortsätter respondenten att avskaffandet av revision har 

underlättat för företaget då företaget inte behöver lida av väntetiden som uppstod vid revidering av 

årsredovisning hos revisorn. Företaget upplever inte något behov av att återskaffa revision efter 

lagändringen eftersom de anställda erhåller mycket kunskap inom redovisning samt bokföringsområdet 

och arbetar som redovisningskonsulter. Företaget har inga lån hos banken och dessutom ställer inte 

intressenterna något krav på revision.  

 

Respondenten tillägger att intervjufrågorna bör framföras till de mindre företagen som inte arbetar med 

redovisning. Bolaget har märkt att ca 40 % av dess kunder har valt bort revision. Främsta orsaken till 

avskaffandet är den höga kostnaden. Arbetsuppgiften som redovisningskonsult är att bokföra materialet 

samt upprätta bokslutet och det inträffar sällan att en revisor har något att anmärka. Däremot finns det 

mycket olika kvaliteter på redovisningsbyråer. 

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-06) 



 

 

Företag IV 

Om företaget 

Bolaget bedriver en entreprenadverksamhet som schaktnings- mark- och anläggningsarbeten inom 

byggbranschen. Vägunderhåll är företagets främsta kompetens och de arbetar även med att planera 

vägar för asfalt, anlägger busshållplatser och rensa diken. Företagets kunder kan vara privat personer 

och stora företag som Skanska och Huddinge kommun. Bolaget startades 1989 och omsätter 1 663 000 

kronor år 2012. Företaget består av en anställd som då är ägaren som har lång erfarenhet inom 

branschen. De betalade ett revisionsarvode innan lagändringen som var mellan 10 000 – 12 000 kr. 

Respondentens svar 

Företaget har inte haft en revisor sedan ett år och det anser ägaren ha funktionerat mycket positivt. 

Fördelarna med avskaffandet av revision som är positivt enligt ägaren är de ekonomiska skälen som har 

varit avgörandet för avskaffandet. Det har underlättat den administrativa delen som har varit överflödiga 

kostnader och enligt respondenten har det upplevts som negativt. Vidare har företaget inte upptäckt 

någon nackdel med att arbeta utan revision. Avskaffandet har följaktligen inte påverkat företaget 

negativt eftersom företagets revision inte har varit relevant anser respondenten. Kunskapen gällande 

redovisning samt bokföring förekommer inte hos ägaren. Företaget har som alternativ arbetat med en 

godkänd revisor som har ansvarat för redovisningen samt bokföringen. Innan lagändringen som skedde 

arbetade företaget också med en auktoriserad revisor som då upphördes eftersom det uppfattades 

krångligt samt dyrt enligt respondenten.  

Företaget har inga planer på att återskaffa revision i framtiden eftersom arbetet med en 

redovisningskonsult är tillräcklig. Behovet av revisorns signatur eller en revisionsberättelse förekommer 

inte menar respondenten. Företagets intressenter ställer inga krav på att arbeta med revision och det har 

likaså inte tagits några lån.   

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-07) 



 

 

Företag V 

Om företaget 

Företaget bedriver konsultverksamhet inom bygg och fastighetssektorn. Företaget arbetar med 

projektering och miljö bygg och håller också utbildningar i miljöfrågor inom bygg och 

fastighetsbranschen. Ägaren av företaget har en byggteknisk examen från KTH och har arbetat som 

miljöbyggsamordnare samt miljökonsult i flera år. Företaget registrerades år 2007 och har omsatt 

1 465 000 kronor år 2012. Företaget har en ägare som är ensam anställd. Revisionsarvodet som företaget 

betalade enligt årsredovisningen låg på 12 000 kr. 

Respondentens svar 

Företaget har haft revisor sedan lagändringen trädde fram år 2010. Respondenten anser att verksamheten 

sedan lagändringen inte har påverkats negativt utan mer positivt. Känslan som uppstått efter 

avskaffandet har varit lättnaden för kostnadsbesparingen. Det har också varit den främsta fördelen med 

att slopa revision, alltså en kostnadsfaktor som respondenten ser som en inkomst istället för en utgift. 

Arbetet utan revision har inte lett till några nackdelar sedan det avskaffades och eftersom revisorn inte 

medförde någon nytta för företaget ser respondenten detta som positivt. Det har heller inte påverkat 

verksamheten på något sätt, det har istället underlättat arbetet för ägaren som känner att den höga 

kostnaden har varit betungande. Vidare anser respondenten att den höga kostnaden för revision kan 

användas på ett sätt som kan lyfta fram företaget.  

Respondenten menar att han företaget inte har några tankar på att återskaffa revision eftersom 

intressenterna inte ställer några krav på det. Kunskapen eller tiden för att kunna hantera bokföring samt 

redovisningen personligen förekommer inte hos respondenten. Istället arbetar de med en 

redovisningsbyrå som sköter det löpande.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-11) 

Företag VI 

Om företaget 

Företaget bedriver sin verksamhet genom framtagning av tryckföremål exempelvis kortlekar, 

bokmärken, böcker, posters, dvd och layout. Sedan säljs dessa mot detaljhandel och grossister. Parallellt 

bedrivs också verksamheten med att företaget skräddarsyr profilprodukter och marknadsföringsmaterial 



 

 

och liknande till företag, organisationer, föreningar och liknande. Företaget arbetar också med ett 

varumärke som bildades av ägaren och en andra person som bedriver tryckning av bland annat böcker, 

formning av text och bild. Företaget är registrerades år 2007 och har omsatt 1 470 000 kronor år 2012. 

Det betalades även ett revisionsarvode mellan 10 300 – 14 300 kr innan revisionen avskaffades. 

Respondentens svar  

Gällande avskaffandet av revisorn enligt respondenten var sista bokföringsåret år 2010 eftersom lagen 

infördes och företaget var hastig med att avskaffa revision. Respondenten anser att det är en fördel med 

att avskaffa revision för små aktiebolag och upplever inga nackdelar med det. De främsta fördelarna har 

varit kostnadsbesparingarna och det har också underlättat för företaget gällande tidsåtgången enligt 

respondenten. Vidare fortsätter respondenten om att företaget inte har något behov av att arbeta med en 

revisor eftersom den höga kostnaden har varit en viktig faktor till avskaffandet. Det har påverkat 

verksamheten positivt och det var ingen tvekan om att ta det beslutet när lagen infördes enligt 

respondenten. Företaget arbetar i fortsättningen med en redovisningskonsult som sköter redovisningen 

samt bokföringen och är hjälpsam vid upplysningar om lagar och ändringar. 

Företaget ser inga behov av att återskaffa revision eftersom de upplever att en redovisningskonsult är 

tillräckligt och det uppstår inga negativa effekter enligt respondenten. Intressenterna ställer inga krav på 

att företaget ska använda sig av revision och de erhåller inga lån.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-13) 

Företag VII 

Om företaget 

Bolaget bedriver verksamheten via utställningar på mässor och snickerier. Bolaget arbetar också inom 

grafisk formgivning och multi- media inom databranschen. Ägaren erhåller bred kompetens inom 

branschen. Företaget ansvarar för hela processen som till exempel renovering av butiker, kontor och 

kök. Företagets kunder varierar mellan privata personer till olika företag. Företaget registrerades slutet 

av år 1998 och har en anställd förutom ägaren. Företaget omsatte 3 034 000 kronor år 2012.   



 

 

Respondentens svar 

Avskaffandet kan inte bedömas mer än positivt enligt respondenten som inte haft en revisor sedan två år 

tillbaka. Främsta orsaken till att företaget har avskaffat revision har varit kostnadsbesparingen. 

Revisionsarvodet som betalades låg upp emot 30 000 kronor per år enligt respondenten som upplever att 

kostnaden har påverkat verksamheten. Kostnaden som uppstod för revision kan nyttjas på annat håll 

som gynnar verksamheten menar respondenten. Vidare har det blivit enklare att hantera redovisningen 

samt bokföringen via en redovisningskonsult som företaget arbetar med. Via avskaffandet har det 

uppstått en befrielse inom verksamheten där de ser kostnadsbesparingen som en fördel enligt 

respondenten.  

Det har inte uppstått några nackdelar sedan företaget har avskaffat revision. De arbetar som sagt ovan 

via en redovisningskonsult som enligt respondenten har tillräckligt med kunskap för att sköta 

redovisningen samt bokföringen. Företaget vill inte återskaffa revision eftersom de inte ser något behov 

av det. Vidare ställer ingen av företagets intressenter krav på revision och de erhåller inga lån.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-13) 

Företag VIII 

Om företaget  

Företagets verksamhet bedrivs i Stockholm och i verksamheten ingår utveckling av mjukvaror samt 

konsult tjänster inom datateknik. Företaget förser kundföretag med lösningar för att kunden ska kunna 

spara tid och öka sina intäkter genom att kunna erbjuda sina kunder bättre service. De utvecklar också 

integrerade system för online bokning och webbaserade tävlingslösningar. Företaget är registrerat sedan 

år 2002 och har en anställd och de omsatte 2 271 000 kronor år 2012.  

Respondentens svar 

År 2011-07-01 var då företaget avskaffa revisorn eftersom respondenten såg det som en positiv 

betydelse för kostnadsbesparingar. Arbetet utan revision har haft stor relevans i verksamheten och 

respondenten upplever inte något negativt med det.  

Gällande fördelen med avskaffandet av revision anser respondenten att den höga kostnaden har varit 

betungande och upplever att arbetet utan revision blir nu en stor fördel. Kostnaden har också varit 

obehövlig för företaget. Dessutom arbetar företaget fortfarande med en bokföringsfirma som de har 



 

 

anlitat efter avskaffandet. Vidare anser respondenten att arbetet med revisorn har upplevts som 

besvärligt eftersom under åren med revision har revisorn i princip bara skrivit på revisionsberättelsen 

och fakturerat 15 000 kronor till företaget. Via detta ser företaget revision som negativt och den effekten 

har drivits vidare till en positiv känsla i verksamheten. Den uppstådda känslan från avskaffandet av 

revision enligt respondenten ger företaget en kostnadsbesparing på 15 000 kronor. Enligt 

årsredovisningen låg revisionsarvodet mellan 15 400 – 15 900 kr. 

Företaget ser inget behov av att återskaffa revision eftersom de anser att bokföringsfirman är tillräcklig 

och arbetar korrekt. Enligt respondenten ställer inte intressenterna några krav på revision och företaget 

har inte tagit någon form av lån.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-14) 

Företag IX 

Om företaget 

Företagets verksamhet består av elinstallationer och uppförande av småhus samt av olika slags 

renoveringar. Kunderna är privatpersoner som är i behov av hjälp med olika slags elinstallationer. 

Företaget har varit registrerat sedan 2003 och de har två anställda och omsatte 2 502 000 kronor år 2012. 

Revisionsarvodet låg mellan 14 300 – 15 000 kr i årsredovisningen innan revisionsplikten avskaffades i 

företaget. 

Respondentens svar 

Sedan ett år tillbaka har företaget avskaffat revisorn och respondenten upplever inte några negativa 

effekter med detta. Eftersom företaget arbetar med en redovisningsbyrå som hanterar redovisningen och 

bokföringen. Den främsta fördelen med avskaffandet av revision är den höga kostnaden enligt 

respondenten, det ger företaget en stor kostnadsbesparing. Revision anses som en negativ part. 

Respondenten har inte upplevt några nackdelar efter avskaffandet och upplever därmed avskaffandet 

mer som en fördel. Vidare anser respondenten att kostnaden för revision var för hög, det revisorn 

utförde var inte förtjänt summan. Den summan brukas idag på ett sätt som hjälper verksamheten och 

avskaffandet har också underlättat för företaget. Arbetet med bokföringen har förenklats enligt 

respondenten som arbetar med en redovisningsbyrå. Företaget låter redovisningsbyrån hantera 

redovisningen och bokföringen som vidare skickar detta till Skatteverket och Bolagsverket. Detta 

resulterar att bokslutet fås in inom sex månader enligt respondenten.  



 

 

Respondenten erhåller en del kunskaper inom bokföring och redovisning men vill fortfarande arbeta 

med en redovisningsbyrå eftersom det ger de en säkerhet. De upplever även att det inte finns något 

behov av att återskaffa revision men företaget skulle behållit revisorn såvida arbetet fungerade på ett 

bättre sätt. Detta ifall revisorn kunnat avlämna bokslutet i tid och kostnaden inte var för hög. Företagets 

intressenter ställer inte några krav på att företaget bör arbeta med revision och de erhåller inte någon 

form av lån.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-15) 

Företag X 

Om företaget  

 

Företaget startades år 2007 och har ett kontor i Stockholm. Företagets verksamhet består av köp och 

försäljning av profil och arbetskläder, trycksaker och presentartiklar. Ägaren har lång erfarenhet inom 

branschen och försöker alltid hålla löftet till sina kunder när det handlar om leveranser och kvalitet på 

varorna. Arbetskläderna som företaget arbetar med tillverkas av ett känt varumärke där tillverkningen 

sker i stora delar av Europa. Företaget har en anställd och omsatte 2 773 000 kronor år 2012. Enligt 

årsredovisningen låg revisionsarvodet i företaget mellan 10 400 – 19 400 kr. 

 

Respondentens svar  

 

Att inte haft en revisor sen ett år tillbaka, har inte företaget upplevt några märkbara skillnader i 

verksamheten sedan avskaffandet. Enligt respondenten har den främsta orsaken till avskaffandet av 

revision varit ekonomiska fördelar som gynnar företaget på ett sätt där verksamheten kan utvecklas. 

Vidare anser respondenten att förväntningen har varit storartad eftersom kostnaden för revision har 

upplevts betungande. 

Företaget ser inga nackdelar med att ha avskaffat revision men det kan uppfattas oseriöst och opålitligt 

på marknaden samt bland intressenterna enligt respondenten. Som tidigare nämnts ser företaget mer 

fördelar jämfört med nackdelar med avskaffad revision.  

 



 

 

Ifall företaget växer samt expanderas kan det uppkomma planer på att återskaffa revision i 

verksamheten. Enligt respondenten gäller detta främst om omsättningen ökar och de anställda blir fler.  

Respondenten erhåller inga goda kunskaper inom redovisning samt bokföringen och har därmed anlitat 

en välkänd redovisningsbyrå som hanterar det. Intressenterna till företaget har inga krav på revision och 

de erhåller ingen form av lån.      

    (Anonym, Mailintervju. 2013-03-17) 

 

Små aktiebolag som behållit revision 

Företag I 

Om företaget 

 

Företaget startades år 2007 och erhåller en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom textil- och inredningsbranschen, företaget omsatte 2 153 000 kr år 2012. 

Affärsverksamheten går ut på att väva, forma och designa textil- och inredningsprodukter. Produkterna 

kan kombineras i nästan vilka färger som helst. Kunderna kan också beställa produkterna med egna 

önskemål om de väljer att ha produkten i egen design och format. Företaget använder sig av maskiner 

för att tillverka sina produkter, detta för att uppfylla kundernas behov. 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 2007 då de bildades. De anser att det är bra att arbeta med revision 

eftersom de upplever att det är en tillgång med en andra part som granskar företaget via kunskapen som 

erhålls inom området. Respondenten menar att de får en oberoende genomgång samt en åsikt av 

företaget.  

 

Nackdelen med att använda sig av revision enligt respondenten är den höga kostnaden som uppkommer 

och detta påverkar företaget. De betalar ca 20 000 kr extra för revision som ska budgeteras under slutet 

av året. Företaget har trots allt tagit bestämmandet av att behålla revision eftersom de känner en trygghet 

samt säkerhet för företaget och det ger en kontrollfunktion menar respondenten.  

 

Företaget fick också frågan ifall de har funderat på att avskaffa revision men det var inte något som var 

relevant enligt respondenten. De känner inget behov av att arbeta med revision men de anser fortfarande 

att det ger en bra bild av företaget som vidare upplever det som en fördel i verksamheten. Ifall företaget 



 

 

avskaffar revision kan de uppstå en effekt där de missar en oberoende årlig genomgång samt risken att 

de missar något vitalt enligt respondenten. 

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-02-18) 

Företag II 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1995 och har en ägare samt tre anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom repro- och tryckeribranschen, företaget omsatte 2 644 000 kr år 2012.  

Affärsverksamheten går ut på att röra sig inom digital dokumenthantering, annonser, tryckplåtar samt 

film, tidningssättning, broschyrer, reklamtryck och affischer. 

Företaget arbetar dessutom efter kundernas önskemål då det kan vara mer specifika produkter de 

efterfrågar. Det kan vara alltifrån att trycka ett mönster på ett plexiglasskiva, ett speciellt tröjtryck eller 

något annat utöver produkterna som produceras i företaget. De betalar ett revisionsarvode mellan 19 125 

– 19 500 kr enligt årsredovisningen. 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1995 då de bildades. De anser att revision är en positiv tillgång för 

företaget och det uppskattas av samarbetspartners och det ser mer seriöst ut i företaget enligt 

respondenten.   

 

Fördelen med att arbeta med revision ger företaget en trygghet samt säkerhet och vidare upplever 

företaget en tillit till revisorn som har kontroll över företaget med den stora kunskapen de erhåller. 

Respondenten anser också att det alltid finns någon utomstående som granskar och kontrollerar företaget 

men det är respondenten är lite tveksam till.  Respondenten undrar om en revisor verkligen sätter sig och 

kontrollerar det mesta. Nackdelen med att arbeta med revision enligt respondenten är den höga 

kostnaden samt tidsåtgången. Företaget betalar summan för revision som upplevs positivt och kostnaden 

påverkar heller inte företaget då de känner att de kan betala den.  

 



 

 

Anledningen till att företaget behåller revision efter att lagen infördes var eftersom samarbetspartnerna 

uppskattade det och det ser också seriöst ut på marknaden. Utöver det skulle respondenten vilja slippa 

det men det är en förhållandevis låg kostnad om det jämförs med risken och tidsåtgången vid en 

eventuell revision av myndigheten istället. 

De bakomliggande faktorerna till varför företaget inte har avskaffat revision är seriositet, respondenten 

vill att samarbetspartnerna ska skapa en bra bild av företaget. Respondenten vill även minska arbetet 

inom redovisningen och bokföringen, följaktligen avskaffas inte revisionen enligt respondenten.  

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-02-18) 

Företag III 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1994 och har en ägare samt tre anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom tillverkning- och försäljning av grafisk produktion, företaget omsatte 2 313 000 kr år 

2012. Revisionsarvodet som företaget betalar ligger mellan 21 000 – 25 500 kr enligt årsredovisningen. 

Affärsverksamheten går ut på att göra kunden nöjd med att kunna uppfylla behovet genom tryckeri och 

pre-press. Inom tryckeriet arbetar företaget med olika pappersmaterial som t.ex. A4-papper, 

kontorstryck, direktreklam/reklamtryck och bokbinderi/efterarbete. Inom pre-press så arbetar de med en 

modern teknisk utrustning för såväl pre-press som tryck och det sker via företagets egna datorer som är 

utrustade med de senaste programvarorna.  

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1994 då de bildades. De anser att det är en liten fördel med att 

använda sig av revision då det uppstår en trygghet för företaget och det ger vidare en säkerhet enligt 

respondenten. Fördelen med detta är att bokföringen blir ordentligt utfört och det sparar tid för företaget. 

Revisorn blir som en ”update” för företaget eftersom det införs nya regler och förordningar. 

Nackdelen med att arbeta med revision är den höga kostnaden som uppkommer, det uppstår en känsla 

av att summan för revisorn är för hög men det ger fortfarande företaget en säkerhet enligt respondenten. 



 

 

Vidare anses den höga kostnaden påverka företaget men respondenten bestämde sig för att behålla 

revision då det i fortsättningen är en fördel för verksamheten än en nackdel. 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte har avskaffat revision är eftersom revisorn gör det 

enklare för respondenten att arbeta i verksamheten och sparar mycket tid för annat. Revisorn hjälper 

också till med att uppdatera företaget när det införs nya lagar och regler gällande företag. De effekter 

som kan uppstå ifall företaget hade avskaffat revision leder till att respondenten behöver lägga ner mer 

tid på pappersarbetet, detta kan gå ut över produktionen i företaget som kan ses som en risk. Därmed 

undviker respondenten det. 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.   

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-05) 

Företag IV 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1980 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom reparation av bilar- och försäljning av reservdelar till bilar, företaget omsatte 

2 262 000 kr år 2012. De har ett revisionsarvode på 6000 kr. 

Affärsverksamheten går ut på att reparera bilar samt försäljning av reservdelar till amerikanska bilar. 

Företaget har 20 års erfarenhet av amerikanska bilar och arbetar enbart med det. De specialiserar sig 

bara mot amerikanska bilar och dessa områden är då, AC-reparationer, däck, bilglas, plåt och lack samt 

billarm. Företaget stället alltid upp för kunderna och hjälper även alltid med värdering och rådgivning 

vid bilbyte.  

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1980 då de bildades. De anser att revision bevisar seriositeten i 

företaget på marknaden och att det ger hjälp av kontroll från revisorn som erhåller mer kunskap inom 

området. 

 



 

 

Respondenten upplever att fördelen med revision är att det skapar en bättre bild för kunderna eftersom 

de ser företaget mer seriöst. Revisionen ger företaget en sorts säkerhet som gör att de upplever sig säkra 

med att det finns en revisor som håller ordning på redovisningen och bokföringen.  

Nackdelen med revision är den betungande kostnaden som företaget betalar enligt respondenten. 

Företaget anser det som en överflödig utgift men är medveten om att det ger företaget en säkerhet.  

 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte har avskaffat revision är eftersom revisorn som 

företaget arbetar med har god kontroll, de har arbetat samma revisor sen flera år tillbaka. Vidare anser 

respondenten att tilliten för revisorn har växt med åren och det har uppstått en trygghet för revisorns 

arbete. Det skulle fortfarande vara samma kostnad om företaget hade avskaffat revision, den 

informationen kommer ifrån företagets egen revisor enligt respondenten. 

 

Effekterna som kan uppstå ifall företaget avskaffar revision är att de skulle behöva lägga ner mer tid på 

redovisningen samt bokföringen som uppstår och det kan företaget också hantera. Enligt respondenten 

kan de eventuellt bestämma sig för att avskaffa revision i framtiden. 

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-06) 

Företag V 

Om företaget 

 

Företaget startades år 2000 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom försäljning av ventilationsprodukter, företaget omsatte 2 624 000 kr år 2012. De 

betalar även ett revisionsarvode mellan 18 000 – 24 000 kr enligt årsredovisningen. 

Affärsverksamheten arbetar med att tillverka ventilationsprodukter. Grundidén är att leverera snabbt 

enligt kundens önskemål då inga färdiga produkter finns på marknaden eller då det är svårt att förutsäga 

ritningens exakthet. En självklarhet hos företaget är flexibilitet, noggrannhet och servicekänsla för ha få 

kunder så nöjda som möjligt. 

 



 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 2000 då de bildades. De anser att revision är en bra tillgång för 

företagen och anser att företag som använder sig av revision ser mer seriösa ut på marknaden samt för 

intressenterna. Det har fått respondenten att ta fastställandet att behålla revision efter lagändringen. 

 

Fördelen med revision enligt respondenten är att det ger en riktig seriös avstämning, de har arbetat med 

revision i 13 år. Företaget anser att revisorn gör mycket för bolaget på ett sätt som gör att de upplever 

känslan av säkerhet och trygghet. Via revisorn upplever de att det existerar en person som ger kontroll 

över företagets rygg och bedömer vad som utgörs på rätt sätt och fel sätt. Nackdelen med revision är den 

höga kostnaden som företag får för att de arbetar med en revisor. Kostnaden som företaget lägger ut 

påverkar de och det har lett till att respondenten har börjat fundera på att avskaffa revision i framtiden.  

 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte har avskaffat revision är eftersom de känner sig 

trygga med det enligt respondenten. Vidare anser respondenten att den säkerheten som revisorn medför i 

företaget får de att kunna arbeta på ett bättre sätt och därmed kan de också koncentrera sig på 

produktionen. Om företaget avskaffar revision behöver de hantera redovisningen samt bokföringen 

personligen och det funderar de på, ifall de kommer att funka framöver eller inte.  

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.   

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-07) 

Företag VI 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1986 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom agenturverksamhet- och konsultuppdrag inom elektronik och data. Företaget omsatte 1 

822 000 kr år 2012 och betalar ett revisionsarvode mellan 16 800 – 19 650 kr. 

Affärsverksamheten går ut på att konsultera uppdrag inom elektronik och data. Företaget säljer 

produkter som t.ex. Blueprint och CAM350. De ger även utbildningar för dessa produkter för kunderna 

så att de är medvetna om hur de används. Utbildningarna kostar för kunderna och pågår i ca en dag. 

 



 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1986 då de bildades. De anser att revision är en bra resurs för 

företaget men att det gör nödvändigt ont av att använda sig av det. Genom att företaget kan arbeta med 

en tjänst som revision ger företaget en liten garanti enligt respondenten. 

 

Fördelen med att arbeta med revision är att det förekommer en utomstående från företaget med 

kunskaper som kan kontrollera att allt blir ordning och reda. Det upplevs som positivt och ger företaget 

en säkerhet eftersom revisorn håller ägaren på rätt spår enligt respondenten. Nackdelen med revision 

enligt respondenten är den höga kostnaden som de erlägger, annars upplever inte företaget några andra 

nackdelar med revision. Vidare påverkas företaget av den höga kostnaden men de känner fortfarande för 

att arbeta med det eftersom revision upplevs som en trygghet.  

 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte avskaffar revision är eftersom företaget inte har något 

engagemang eller förmåga att sköta det personligen enligt respondenten. Det är en fördel ifall företaget 

koncentrerar sig på kunskapen som de erhåller på det de är bra på och lämnar företagets revision till 

revisorn som har kunskapen inom det.  

Effekterna som uppstår ifall företaget avskaffar revision är att det kan uppkomma slarvfel i 

redovisningen eller att de missar något viktigt. Detta får företaget att slå fast om att inte avskaffa 

revision i framtiden. 

 

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-08) 

Företag VII 

Om företaget 

 

Företaget startades år 2005 och har en ägare samt två anställda som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom att återförsälja och distribuera fritidsprodukter. Företaget omsatte 2 865 000 kr år 2012 

och betalar ett revisionsarvode mellan 9338 – 11 794 kr enligt årsredovisningen. 



 

 

Affärsverksamheten går ut på att distribuera samt sälja högkvalitativa fritidsprodukter. Dessa produkter 

är alltifrån ficklampor, termosar till tält och sport- och outdoor. Produkterna som företaget säljer är från 

olika varumärken som de arbetar tillsammans med. 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft revisor sedan år 2005 då de bildades. De anser att revision är oerhört bra för företaget 

då de får bättre kontroll men även enligt respondenten är revisionsarvodet en betungad utgift. Revision 

hjälper företaget att följa de nya reglerna som inträder genom löpande kontakt med revisorn. 

 

Fördelen med att använda sig av revision enligt respondenten är att det existerar en revisor och det anser 

respondenten är en fördel. Arbetet med en revisor som granskar och kontrollerar företaget gör att det 

uppstår en säkerhet och företagen upplever också tillit för revisorn som gör ett bra arbete. Detta 

upplever företaget med revision eftersom revisorn också hjälper de ifall det uppstår några risker. Vidare 

anser respondenten att företagets revision skapar förtroendet som upplevs säkert och tryggt.   

Nackdelen med revision är kostnaden som är oerhört dyrt, respondenten menar att den höga kostnaden 

de får lägga ut för revision påverkar företaget. Det har skapat tankarna på att företaget har börjat fundera 

på om de ska avskaffa revision då det leder till mindre kostnader enligt respondenten.  

 

De bakomliggande faktorerna till varför företaget inte avskaffar revision är eftersom de känner sig lugna 

med revisorn som de arbetar med idag, de har arbetat med samma revisor sen företaget startades. Men 

enligt respondenten är det inte omöjligt att företaget avskaffar revision i framtiden. Effekterna som kan 

uppstå om företaget avskaffar revision är att kontrollen kan bli lidande och risker ska uppstå, därmed 

funderar de fortfarande på om de ska avskaffa revision eller inte enligt respondenten. Fördelen med att 

använda sig av en revisionsberättelse är att genom aktiebolag kan de visa hur det ser för företaget. 

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.   

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-15) 



 

 

Företag VIII 

Om företaget 

 

Företaget startades år 2007 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom konsulttjänster för IT och utveckling av programvara. Företaget omsatte 1 991 000 kr 

år 2012 samt har ett revisionsarvode de betalar som ligger mellan 8000 – 10 000 kr. 

Affärsverksamheten går ut på att skapa skräddarsydda och konkurrenskraftiga mjukvarulösningar i nära 

samverkan med kunderna. Företagets ambition för framgång får de ut genom kommunikation, samarbete 

och kreativitet. De strävar alltid efter att leverera lösningar som är kraftfulla och unika för att kunna 

sticka ut på marknaden.  

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 2007 då de bildades. De anser att det är positivt att använda sig av 

extern revision eftersom någon utomstående och oberoende part kan granska företagets ekonomi. Detta 

skapar en trygghet och en säkerhet för företaget enligt respondenten. 

 

Fördelen med att använda sig av revision är att de får hjälp med att hålla kontroll på finanserna men 

också för att kunna få rådgivning i finansiella frågor som kan uppstå i företaget. Enligt respondenten gör 

det att företaget skapar ett enklare samt ett bättre sätt att kunna arbeta och koncentrera sig på själva 

företaget. Arbetet med revision gör företaget mer seriöst. Nackdelen med revision enligt respondenten är 

att det medför höga kostnader för att kunna få en tjänst som nu enligt lag inte has behov av längre. 

Respondenten anser att den höga kostnaden för revision är för dyr men det påverkar inte företaget. 

Alternativet kan vara att en anställd i företaget kan lägga ner mer tid på ekonomin istället för att arbeta 

med kärnverksamheten. 

 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte avskaffar revision är att de vill säkerställa att allt görs 

korrekt, det är då av revisorn med kunskapen som denne erhåller enligt respondenten. Revision som 

används av företaget idag har stor betydelse eftersom de kan koncentrera sig mer på sin kärnverksamhet. 

Vidare känner de säkerheten via revisorn som gör ett korrekt arbete med granskningen och har kontroll 

på företaget. Därmed har inte företaget funderat på att avskaffa revision enligt respondenten.  

 



 

 

Effekterna som kan uppstå ifall företaget avskaffar revision är att riskerna blir högre och därmed kan det 

uppstå att de större felen i bokföringen inte upptäcks, detta är då medvetna och omedvetna misstag. 

Årsredovisningen ger en bra bild av företagets status för både interna och externa intressenter enligt 

respondenten. 

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-15) 

Företag IX 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1990 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom import, försäljning och agenturverksamhet avseende textilier och konfektion. 

Företaget omsatte 3 115 000 kr år 2012 och betalar ett revisionsarvode på 10 000 kr. 

Affärsverksamheten går ut på att importera produkter från utlandet och sälja det vidare i landet. 

Produkterna som företaget säljer är olika från olika länder. Det kan vara produkter som kläder och 

underkläder, skodon, tyger och textiler. Dessa produkter säljs via beställning till kunderna som 

efterfrågar det. Företaget har ett ganska stort sortiment som kunderna kan välja mellan när de beställer 

produkterna. 

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1990 då de bildades. De anser att användning av revision ger en 

trygghet och säkerhet för företaget, respondenten menar att det blir en extra kontroll på om 

bokföringsfirman arbetar på rätt sätt. Det känns tryggt att det finns en revisor med kunskap som också 

håller kontroll på redovisningen enligt respondenten. 

 

Fördelen med revision är att det uppstår en andra person som är oberoende och som ger sig in 100 

procentigt på redovisningen. Företaget arbetar både med en bokföringsfirma samt en revisionsbyrå, detta 

ger en mer trygghet på att granskningen görs på rätt sätt. Via detta slipper företaget också de olika 

misstagen i redovisningen och de risker som kan uppstå enligt respondenten. Nackdelen med revision 

enligt respondenten är att det uppkommer en dyr kostnad, men det är fortfarande värt arbeta med det. 



 

 

Respondenten menar att den höga kostnaden som de erlägger påverkar företaget, ett litet aktiebolag som 

denna bör inte lägga ut en så hög kostnad enligt respondenten. 

 

De bakomliggande faktorerna till att företaget inte avskaffar revision är eftersom företaget inte känner 

sig fullt utvecklad ännu för att ta det steget. Respondenten vill fortsätta betala den höga kostnaden för 

revision då kunskapen inte existerar för att göra arbetet personligen. De använder hellre kunskapen de 

erhåller till verksamheten. I framtiden när de börjar fundera på att avskaffa revision kan respondenten 

sätta sig och börja lära sig om bokföring. Respondenten anser att de känner sig trygga med revisorn som 

de arbetar med idag.  

Företaget känner inget behov av att arbeta med revision idag men har tagit beslutet av att göra det 

eftersom det ger en mer seriös bild.  

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.  

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-17) 

Företag X 

Om företaget 

 

Företaget startades år 1989 och har en ägare samt en anställd som arbetar i verksamheten. De är 

verksamma inom bygg- och entreprenad verksamhet, fastighetsförvaltning och konsulttjänster inom 

bygg och fastighet. Företaget omsatte 2 046 000 kr år 2012 och enligt årsredovisningen så betalar de 

även ett revisionsarvode mellan 8995 – 9995 kr.  

Affärsverksamheten går ut på att renovera och bygga om bostadsrätter, renovera och om-och tillbyggnad 

av villor samt fastighetsförvaltning. Företaget förvaltar ett antal bostadsföreningar i Stockholm, detta är 

då den norra delen av Stockholm. Företaget har ca 100 lägenheter. De har funnits på marknaden i över 

20 år och samarbetar med olika underentreprenörer inom olika branscher, företaget är också flexibla mot 

sina kunder.  

 

Respondentens svar 

 

Företaget har haft en revisor sedan år 1989 då de bildades. De anser att företaget får en kvalitets stämpel 

genom att behålla revision och det leder då till att företaget ser mer seriöst ut på marknaden.  

 



 

 

Fördelen med revision enligt respondenten är att företaget ger ett seriöst uttryck utåt mot sina 

intressenter som de arbetar med. Företaget skapar en bättre bild och revisorn hjälper företaget på det 

bästa sättet för att utföra ett bra arbete med sin kunskap. Detta ger företaget en säkerhet om att upplysa 

att det finns en revisor som granskar och kontrollerar företaget på alla sätt. Därmed uppstår tryggheten 

med att arbeta med revision enligt respondenten. Nackdelen med revision är den höga kostnaden som 

företaget lägger ut, respondenten menar att kostnaden är betungande för ett litet aktiebolag som denna 

men företaget påverkas inte av den.  

 

De bakomliggande faktorerna till varför företaget inte avskaffar revision är eftersom de inte påverkas av 

den, på så sätt uppstår känslan av att de fortfarande kan använda sig av revision. Kostnaden kan vara dyr 

men det är värt att betala den eftersom revisorn gör ett bra arbete och vet vad som är rätt och fel genom 

en granskning enligt respondenten. Vidare anser de att företagets revision ska hanteras av en oberoende 

motpart. Effekterna som kan uppstå ifall företaget avskaffar revision är att de börjar se mindre seriösa ut 

enligt respondenten. Detta kan också leda till att frågan om revisor kan bli en kreditvärdighets 

bedömning i framtiden.  

 

Intressenterna som företaget arbetar med t.ex. leverantörer, banker ställer inga krav på att de ska 

använda sig av revision enligt respondenten.   

(Anonym, Mailintervju. 2013-03-22) 


