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Research questions: 
What advantages and disadvantages are there with audit in small companies? 
Which factors affect small companies’ choices of having an auditor or not?  
 
Purpose: The purpose with this study is to find out what advantages and disadvantages there 
is with audit in small companies since the audit requirement repeal. The purpose is also 
finding out how small companies think when they do their choice of having or not having an 
auditor.  
  
Method: We stated this study by looking at already existing literature. Our study is a 
qualitative study, with an inductive view. So we could see what already was written on audit 
and the audit requirement. A while after that we started does seek after scientific articles, 
using the database discovery. In this study we are using qualitative method with an inductive 
view. The collection of empiricism was made using interviews with eight people that could 
relate to our subject. 
  
Conclusion: 
Which advantages and disadvantages there is with audit depends on who you´re asking. 
However, both stakeholders and the company itself get a receipt that the audit is correct. If the 
company wants to expand, the auditor works as an advisor to give tips and advice. Also if you 
are insecure in accounting, the auditor can be like an extra pair of eyes.  
Which factors that effects the choice of having an auditor or not, may vary. Those factors that 
have emerged in this study are the cost of audit and the lack of knowledge. For small 
companies the cost can be painful. When it comes to the knowledge, the audit can be like an 
extra safety.
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Frågeställning:  
Vilka fördelar och nackdelar finns det med revision hos små företag? 
Vilka faktorer påverkar små aktiebolags val av att ha eller inte ha revisor?  
 
Syfte: Syftet med studien är att utreda vilka fördelar och nackdelar det finns med revision för 
små aktiebolag i och med att revisionsplikten har upphört. Syftet är vidare att utreda vilka 
faktorer som kan tänkas påverka de små aktiebolagens val av att ha revisor eller inte. 
 
Metod: Studien är en kvalitativ med ett induktivt synsätt. Studien inleddes med att gå igenom 
existerande litteratur för att på så vis få en inblick i ämnet och vad som är sagt tidigare. Vid 
litteraturgenomgången var ämnet revision i fokus och materialet hämtades in från 
vetenskapliga artiklar, böcker samt olika hemsidor som bedömdes som relevanta och 
trovärdiga. Studiens empiri är genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
 
Slutsats:  
Vilka fördelar och nackdelar som det finns med revision beror på vem man frågar. Dock så 
får både intressenter och företaget ett kvitto på att revisionen är korrekt. Om företagen vill 
expandera kan det vara bra att ha en revisor då de kan ge tips och råd. Även om man är osäker 
på redovisning kan man ha revisor som extra ögon. 
Vilka faktorer som påverkar valen av revisor kan också variera. Det som kommit fram i 
studien är dock att kostnaden är en viktig faktor. Speciellt för småföretagen kan det vara 
kännbart dyrt.  
Även bristen på kunskap är en faktor. Då kan revisionen gå in som en extra säkerhet.
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1. Inledning	
	
Det inledande kapitlet syftar till att göra läsaren införstådd kring bakgrunden till 
uppsatsens problemområde. Det beskrivs vad revision är och information om 
revisionsplikten. Sedan diskuteras studiens problem för att därefter avslutas med 
syftet.  

1.1 Bakgrund	
Lagstiftad revision är något som funnits i Sverige i över 100 år. År 1895 kom den 
första lagen som krävde revision för aktiebolag. År 1912 började de första 
auktoriserade revisorerna komma fram, men inte förrän år 1944 kom första 
lagstiftningen som sa att vissa företag skulle utse en auktoriserad revisor. De 
företagen skulle då ha minst två miljoner i aktievärde, eller så skulle de finnas på en 
fondbörs (Frivision, 2016b). 
 
I Sverige idag finns det cirka 4 000 auktoriserade och godkända revisorer som är 
verksamma inom revisionsyrket (Frivision, 2011). Ett företag kan ha tre olika sorters 
revisorer: 

• Auktoriserade revisorer 
• Godkända revisorer 
• Registrerade revisionsbolag  

 (Bolagsverket, u.å.) 
Att vara auktoriserad revisor innebär att personen har en godkänd revisorsexamen, 
samt att hen uppfyller nedanstående krav:  

• Utövar revisionsverksamhet 
• Bor i Sverige, Schweiz eller inom EES 
• Ej är i konkurs, har näringsförbud, har förvaltare med mera. 
• Är lämplig att driva revisionsverksamhet 
• Utövat minst 1 500 timmar inom revisionsverksamhet under de senaste fem 

åren.  
(Revisorsnämnden, u.å.) 
När det gäller att vara godkänd revisor räcker det med att vara utbildad och verksam 
inom revision (Far, u.å.). Om lagen kräver att företagen ska ha revisor, ska det i flesta 
fall vara en auktoriserad eller godkänd revisor (Aktiebolagstjänst, 2016b).  
 
En revisors uppgift är att arbeta med olika företags redovisning och granska den 
kritiskt, bedöma och uttala sig angående den. För att kunna göra det behöver revisorn 
kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning (Eriksson, 2007). En revisors 
uppgift är alltså inte att sköta räkenskaperna åt företagen, utan granska den (E-
conomic, 2016). Eftersom det inom områdena tillkommer nya regler och 
rekommendationer kontinuerligt, behöver revisorn hela tiden hålla sig uppdaterad 
(Eriksson, 2007). 
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Revisorn ska alltså hjälpa företagen att förbättra redovisningen och rutiner genom sin 
granskning. De fungerar som ett bollplank för företagens idéer och formulerar 
rekommendationer efter granskningen. Rekommendationerna samlas i ett revisions-
PM (Eriksson, 2007). Ett revisions-PM innehåller sådana anmärkningar som inte är 
lämpliga att ha med i revisionsberättelsen, men som styrelsen ändå bör ta del av 
(Björn Lunden Information, 2015). Revisorn har också skyldighet att anmäla 
ekonomiska brott som upptäcks vid granskningen av årsredovisningen 
(Ekobrottsmyndigheten, 2016). Efter granskningen redogör revisorn i 
revisionsberättelsen vad hen har uppmärksammat i företagets årsredovisning, samt 
styrelsens förvaltning av bolaget under räkenskapsåret. Endast revisionsberättelser av 
auktoriserade eller godkända revisorer godtas av Bolagsverket (Bolagsverket, 2014). 

1.1.1 Revisionsplikten 
Under 1970-talet hade Sveriges ekonomi gått från att vara en utav Europas starkaste, 
till att börja stagnera. Marginalskatter, momsen med mera, sköt i höjden och 
befolkningen hade svårt att acceptera det. Drivkraften att skattefuska blev därmed 
större än tidigare (Ryberg. T, 2013). År 1978 lämnade Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) in en promemoria med rekommendationen att samtliga aktiebolag skulle vara 
skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor. Förslaget grundades på viljan att 
bekämpa den ekonomiska brottsligheten och andra oegentligheter som kunde 
förekomma i samband med näringsverksamhet (Frivision, 2016b). På 1980-talet 
lagstiftades det om att alla svenska aktiebolag skulle gå under revisionsplikten, alltså 
skulle alla företag ha en revisor. Reformen genomfördes i två steg. År 1983 skulle alla 
nybildade företag skaffa revisor och 1986 alla äldre bolag (Ibid). Det huvudsakliga 
skälet att Sverige införde revisionsplikt var att öka den offentliga kontrollen och 
därmed förhindra skatteflykt och annan ekonomisk brottslighet (Frivision, 2011).  
 
År 2006 tillkom en ny utredning där det beslutades att reglerna angående revisionen 
för små företag skulle granskas (Frivision, 2016b). Genom tilläggsdirektiv blev 
utredaren uppmanad att föreslå att det skulle bli ändringar i regelverket för 
småföretagen (Regeringen, 2008). År 2008 kom det första förslaget, 97 procent av 
alla företag skulle slippa revisionen. När sedan regeringen bestämt sig för förslaget 
2010, ändrades siffran till 70 procent. Den nya lagen började gälla den första 
november 2010 (Frivision, 2016b). Sverige var det näst sista landet i Europa att införa 
frivillig revision för de minsta företagen (Frivision, 2011). Nutidens viktigaste 
politiska målsättning har varit att göra det enklare, billigare och mer lönsamt att driva 
företag, vilket varit ett skäl till att revisionsplikten upphörde (Ibid). 
 
För att få undantas från revisionsplikten ska minst två av nedanstående krav vara 
uppfyllda: 

• Högst tre anställda 
• Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 
• Högst tre miljoner kronor i nettoomsättning 

 (Skatteverket, 2016). 



3	

De finns personer som tycker att gränserna för revisionsplikten borde höjas och de 
menar att reglerna kan få företagen att inte anställa personal för att de ska vara under 
gränsvärdena (Driva eget, 2011).  
 
Beslut om att avstå revision ska fattas i samband med företagens bolagsstämma. Efter 
beslutet måste ändringen registreras hos bolagsverket. De befintliga aktiebolagen kan 
endast undantas från revisionsplikten om de gör ett aktivt val. Nybildade aktiebolag 
väljer om de vill ha revisor när de bildas (Frivision, 2011).  

1.2 Problemdiskussion	
Upplysningscentralen, eller UC, är ett kreditupplysningsföretag. De hjälper bland 
annat kunder med att fatta säkra beslut. (Upplysningscentralen, u.å.) Enligt siffror från 
UC så väljer fyra av fem nystartade företag bort revisionen. Totalt väljer mer än 
vartannat bolag att inte ha revisor. Den frivilliga revisionen infördes för att stimulera 
företagandet i Sverige och minska den administrativa bördan för företagen. UC 
konstaterar att när fyra år har gått efter det att reformen infördes har kvaliteten på 
årsredovisningarna sjunkit betydligt bland de bolag som inte löpande har hjälp med 
sin redovisning eller bokslut (Marténg, 2014). 
 
UC:s uppgift är att förse näringslivet med en rättvisande bild av företagens 
ekonomiska ställning och de registrerar alla bokslut som inkommer från Bolagsverket 
manuellt. Genom den processen har de kunnat se en försämring av kvaliteten på 
boksluten. Boksluten är ibland handskrivna och går inte att läsa och innehåller till och 
med rena felräkningar. Antalet felsummerade bokslut har ökat från 896 stycken år 
2011, till 2803 under år 2014 vilket är en rejäl ökning (Ibid). 
 
Det är många lagar och regler att hålla reda på när företagen ska upprätta sina bokslut 
vilket då kan leda till att de företag som inte tar hjälp av en revisor lämnar in 
årsredovisningar av sämre kvalitet. Det finns dock fortfarande många företag som 
väljer att ha en revisor som granskar deras årsredovisning trots att de enligt lag inte 
behöver det. De företagen har antagligen vägt fördelarna mot nackdelarna och 
beslutat sig för att fördelarna med revisionen överväger kostnaden för den. Det här 
leder fram till en intressant fundering om vilka fördelar det finns med revision och 
vilka nackdelar det finns samt i vilka situationer fördelarna överväger nackdelarna? 
 
Lagändringen om revisionsplikten har skett relativt nyligen, vilket är grunden till att 
uppsatsen fokuserar på revisionsplikten och dess avskaffande samt hur det påverkar 
de små aktiebolagen. Åsikterna kring huruvida avskaffandet av revisionsplikten är bra 
eller inte går isär vilket öppnar upp för en intressant utredning. Det är intressant att 
undersöka hur olika myndigheter och företag tänker kring värdet av att ha revision 
eller inte. Det råder delade meningar huruvida revisionspliktens avskaffande är 
positivt eller negativt.  

1.3 Frågeställning	
Utifrån föregående avsnitt har följande frågeställningar formulerats:  
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• Vilka fördelar och nackdelar finns det med revision? 
• Vilka faktorer påverkar företagens val av att ha eller inte ha revisor? 

1.4 Syfte	
Syftet med studien är att utreda vilka fördelar och nackdelar det finns med revision i 
och med att revisionsplikten har upphört. Syftet är vidare att utreda vilka faktorer som 
kan tänkas påverka företagens val om de ska anlita en revisor eller inte.  

1.5 Avgränsning	
Studien fokuserar endast på mindre aktiebolag. Anledningen till den avgränsningen är 
att det är de företagen som får välja att ha revisor eller inte. En ytterligare avgränsning 
har gjorts till företag inom Sverige. Alla respondenter har sitt säte runt Mälardalen 
förutom Bolagsverket och Skatteverket. 

1.6 Disposition	
Undersökningen består av teori och empiri från olika respondenter som har olika 
intressen i revisionsplikten. För att underlätta för läsaren presenteras nedan en 
disposition över studiens upplägg.  
 

• Inledning: I det här kapitlet presenteras revisionsplikten i Sverige, både 
införandet och upphörandet. Därefter presenteras studiens 
problemformulering, syfte samt studiens avgränsning. 

 
• Metod: I det här kapitlet i studien beskrivs metoden och tillvägagångssättet 

för studiens genomförande. 
 

• Referensram: I det här kapitlet presenteras den teori som är studiens 
utgångspunkt. Teorin är insamlat med studiens syfte och problemfrågor i 
fokus. Bland annat presenteras fördelar och nackdelar med revisionen och dess 
avskaffande. 

 
• Empiri: I det här kapitlet presenteras studiens empiri som är insamlat med 

hjälp av intervjuer med olika respondenter. 
 

• Analys: I det här kapitlet analyseras teorin och empirin och diskuteras 
 

• Slutsats: I det här kapitlet presenteras studiens slutsats utifrån 
frågeställningen.
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2. Metod	
	
I det här kapitlet kommer det att redogöras för val av ämne, metodval och 
tillvägagångssätt för uppsatsen. Det redogörs för hur insamlandet av data har skett, 
både när det gäller det teoretiska och det empiriska materialet. Kapitlet utformas med 
förhoppningen att kunna ge läsaren underlag för att genomföra studien på nytt om det 
skulle vara önskvärt. Avslutningsvis kommer en källkritik där vi kritiskt granskar våra 
källor. 

2.1 Kvalitativ	metod	
Det finns två olika metoder som en forskare kan använda sig av för att bearbeta 
insamlade information i sina undersökningar; kvantitativ och kvalitativ metod. 
Kvantitativ metod används vid bearbetning av information i numerisk form medan 
kvalitativ metod används vid bearbetning av textmaterial (Patel & Davidson, 2011). 
 
Vår studie är utformad utifrån kvalitativ metod. Enligt Björklund & Paulsson innebär 
kvalitativ metod att information samlas in för att få en djup kunskap och förståelse för 
ett specifikt undersökningsämne. I kvalitativa undersökningar ligger fokus på 
intervjuer, alltså ord och inte statistisk data. (Bryman & Bell, 2013). Valet av 
kvalitativ metod grundar sig på studiens fokus ligger i att få en djupare förståelse 
kring fördelarna och nackdelarna med revision. Eftersom att revisionsplikten 
avskaffades relativt nyligen och det ännu inte finns någon färdig utredning över 
konsekvenserna av lagändringen så passar en kvalitativ studie bra eftersom 
intervjuerna utgör en stor del av det insamlade materialet. Enligt Bryman och Bell 
(2013) får författaren uppleva verkligheten såsom respondenterna gör vid en 
kvalitativ studie. De flesta av studiens intervjuer har skett genom personlig intervju 
med respondenterna och vi har erhållit svar som baseras på respondenternas åsikter 
och tankar. Vår undersökning bygger på åtta intervjuer med olika personer. Det är ett 
kvalitativt synsätt på grund av att det är ett mindre urval (Ibid). 

2.2 Induktiv	ansats	
Induktiv metod innebär att observera ett fenomen och samla in information kring det. 
Utifrån den inhämtade empirin genomför forskaren en analys för att därefter dra en 
slutsats utifrån den (Bryman & Bell, 2013). Att inte utgå från en tidigare teori betyder 
inte att studien är helt förutsättningslös utan forskaren kan blanda in egna personliga 
idéer och föreställningar (Patel & Davidsson, 2011). 
Eftersom den här studien delvis handlar om att ta reda på vilka faktorer som påverkar 
de mindre aktiebolagen i valet av att ha en revisor eller inte att används ett induktivt 
tillvägagångssätt då studien inte är uppbyggd på hypoteser. Studiens fokus ligger på 
att samla in teori och empiri för att därefter genomföra en analys för att kunna avsluta 
med att dra en slutsats. Informationsinsamlingen för studien har till stor del skett med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer vilket gör att induktiv ansats lämpar sig bäst för 
studien. 
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2.3 Insamling	av	referensram	
Processen med att samla in litteratur började med en genomgång av existerande 
litteratur för att få en inblick i hur det ser ut på området revision och revisionsplikten. 
Tillvägagångssättet gör att författaren kan visa på ett vetenskapligt sätt vad som 
tidigare sagts på området (Bryman & Bell, 2013). Genom att läsa artiklar i tidskriften 
Balans gavs inblick inom ämnesområdet för att kunna bilda oss en uppfattning om 
vad som har sagts tidigare. Litteraturgenomgången bestod även i att söka efter 
teoretiskt material på nätet. Till en början besöktes och granskades hemsidor som 
bedömdes ha stor tillförlitlighet som exempelvis Bolagsverket och Skatteverket. Vi 
fortsatte därefter med att söka efter vetenskapliga artiklar via databasen discovery. Vi 
använde då sökord som audit report, agency theory och decision theory. Vi har även 
använt sökmotorn Google och använde då sökord som revision, revisor, 
revisionsplikt, revisionspliktens avskaffande, beslutsteori och varför upphörde 
revisionsplikten. 

2.4 Insamling	av	empiri	
Studiens empiri kommer från intervjuer av semistrukturerad karaktär. 
Semistrukturerade intervjufrågors ordningsföljd är varierande och mer allmänt 
formulerade än vad strukturerade intervjuer är. När en intervju genomförs är målet att 
få fram information om respondentens beteende, attityd, normer värderingar och 
åsikter (Bryman & Bell, 2013). Vid semistrukturerade intervjuer använder sig 
forskaren av en intervjuguide som är en lista med specifika teman som ska beröras. 
Vid intervjuerna har då intervjupersonen friheten att utforma svaren på sitt eget sätt 
(Bryman & Bell, 2013). 
 
Valet att genomföra intervjuer grundar sig på att vi tror att det är ett bättre sätt att få 
fram relevant och tillförlitlig information än exempelvis enkäter då vi efterfrågar 
respondenternas personliga åsikter. Det är lättare att få fram personliga åsikter vid en 
intervju, då författaren kan ställa följdfrågor. Valet att ställa semistrukturerade frågor 
grundar sig på att vi är ute efter åsikter och tankar vilket är lättare att få fram om 
frågorna är lite mer öppna. I intervjun ligger tyngdpunkten hur respondenter uppfattar 
frågorna, och därför också vad denne anser vara viktigt. (Bryman & Bell, 2013) 
Genom att ställa frågor som är till viss del öppna lämnas, enligt Bryman & Bell, 
utrymme för respondenten att svara som denne vill.  
 
Det har genomförts åtta intervjuer. Fyra av intervjuerna har skett med mindre 
aktiebolag, en intervju har gjorts med banken, en med Skatteverket, en med 
Bolagsverket och en med en revisor. Hälften av intervjuerna gjordes personligen, två 
av intervjuerna med företagen gjordes via telefon och intervjuerna med Bolagsverket 
och Skatteverket har gjordes via mejl. Telefonintervjuer kan innebära både fördelar 
och nackdelar. En fördel är att respondenten kan tycka det är lättare att svara på 
känsliga frågor. Några exempel på nackdelar kan vara att det är svårt att göra längre 
intervjuer på telefon, samt att det blir svårt att få en uppfattning om hur respondenten 
reagerar (Bryman & Bell, 2013). 
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Intervjuerna som gjordes personligen, spelades in så ingen information skulle gå till 
spillo. Anteckningar fördes om något skulle hända med den inspelade filen. Filen 
lyssnades sedan igenom och anteckningarna lästes igenom för att få ut det bästa av 
intervjuerna. 
 
Den teori som samlats in har legat till grund för när intervjufrågorna upprättades. På 
så vis basera frågorna på det vi vill få information om. Att låta teorin ligga till grund 
för empirin stärker också kopplingen mellan teori och empiri. 

2.5 Urval	
Urvalet av intervjupersoner för insamlingen av empiri är ett icke sannolikhetsurval. 
Det innebär att urvalet tas fram på andra sätt än genom ett slumpmässigt urval ur en 
population (Jacobsen, 2002). Respondenter valdes genom bekvämlighetsurval som är 
en form av icke sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att respondenter väljs 
utifrån vilka som finns tillgängliga vid undersökningstillfället (Ibid). 
 
För att studien ska vara praktiskt genomförbar har valet av respondenter skett inom ett 
geografiskt läge för författarna. Studien har därför avgränsats till Mälardalen och dess 
närområde med undantag för Skatteverket och Bolagsverket som har sina säten så 
pass långt bort att personligt möte inte varit möjligt. Kontaktuppgifter för företag 
söktes upp på allabolags hemsida på Internet. De företag som har valts ut till studien 
har varit företag som är mindre aktiebolag och därmed kan göra ett aktivt val om de 
vill ha en revisor eller inte. Både företag som har och inte har revisor har studerats, 
för att höra båda sidornas åsikter. Kontakt med företagen togs via telefon. 
Myndigheter, bank och revisor har valts då de kan stärka trovärdigheten i studien. 
 

Namn Revisor/Intressent Företag 

Jan Haeger Kreditgivare Sparbanken Enköping 

Helen Byman Myndighet Skatteverket 

Erika Melander Myndighet Bolagsverket 

Sabina Fröbom Revisor YW Revision 

Ulf Pettersson Företag Nan Thai Restaurang 

Anonym Företag Redovisningsbyrå 

Anonym Företag Restaurang  

Anonym Företag Maskinreparationer 

Tabell 1 Vårt urval respondenter 
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2.6 Operationalisering	
Eftersom studien fokus har legat på att utreda fördelar och nackdelar med revision, 
samt vilka faktorer som de mindre aktiebolagen påverkas av när dem väljer att anlita 
en revisor eller inte, så inleddes studien med att samla in teori kring revision och 
revisionsplikten. Fokus har legat på att utreda fördelar och nackdelar med revision. 
Studien har också studerat ämnet beslutsteori då dem mindre aktiebolagen ska fatta ett 
beslut om de vill ha en revisor eller inte. 
 
När studiens intervjufrågor utformades så har teorin varit utgångspunkten för 
frågorna. Eftersom intervjuer har skett med olika företag och organisationer så har 
intervjufrågorna anpassats efter syftet med just den intervjun. Exempelvis så har olika 
frågor ställts till Banken, Skatteverket, Bolagsverket, revisorn samt företagen 
eftersom studien har efterfrågat olika slags information hos respektive respondent. 
Fokus har legat på att försöka få fram deras syn på lagändringen gällande 
revisionsplikten och vad de ser som de viktigaste fördelarna och de viktigaste 
nackdelarna. Hur teorin och empirin kopplats samman, presenteras i tabellen nedan.  
 

Avsnitt i teorin Intervjufråga 

Kreditgivning och revision  • Vilken betydelse har revisionen när ett företag 
ansöker om lån hos er? 

• Påverkas exempelvis räntan om företaget har en 
revisor eller inte? 

• Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver 
det? 

Företagets intressenter • Vilka av företagets intressenter tror ni har störst nytta 
av revisionen? 

Fördelar och nackdelar med 
revision  

• Hur ser ni på lagändringen som innebär att 
revisionsplikten upphörde för mindre företag? 

• Anser ni att det finns några fördelar med 
lagändringen? Vilka? 

• Vilka faktorer anser ni att företagen ska beakta när de 
väljer om de ska ha en revisor eller inte? 

• Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver 
det? 

• Vad tycker ni att mindre aktiebolag ska tänka på när 
de gör sitt val ifall de ska anlita en revisor eller inte? 

Fördelar och nackdelar med 
revisionsplikten och dess 
upphörande 

• Anser ni att det finns några nackdelar med 
lagändringen? Vilka? 

• Har antalet skattebrott respektive bokföringsbrott ökat 
efter införandet? 

• Tror ni att införandet av lagändringen påverkar 
antalet skattebrott eller bokföringsbrott? 
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• Hur ser ni på lagändringen som innebär att 
revisionsplikten upphörde? 

• Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver 
det? 

• Tror ni, eller rentav vet ni, om antalet skattebrott 
respektive bokföringsbrott har ökat i samband med 
lagändringen? 

• Vilka tycker ni är fördelarna med lagändringen som 
innebär att revisionsplikten upphörde för vissa bolag? 

Beslutsteori • Vilka faktorer anser ni att företagen ska beakta när de 
väljer om de ska ha en revisor eller inte? 

• Hur resonerar ni när ni väljer om ni ska anlita en 
revisor eller inte? 

• Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver 
det? 

Tabell 2 Operationalisering av teori och empiri 

2.7 Källkritik	
Vi är medvetna om att användning av Internetkällor bör ske med försiktighet då allt 
som inte står alltid går att lita på och att ingen kan veta säkert vem som skrivit artikeln 
eller upprättat hemsidan. Fokus vid genomgång av Internetsidor har varit att 
kontrollera vem som skrivit det vi läst och även när sidan är uppdaterad. Hemsidor 
som är utfärdade av myndigheter anser vi ger en trygghet i att vara tillförlitliga då 
myndigheter som exempelvis Skatteverket och Bolagsverket inte drivs i något 
vinstsyfte och därmed upprättas inte heller hemsidorna i syfte att skriva något 
budskap och deras sidor finansieras inte via marknadsföring.  
 
Vetenskapliga artiklar anser vi vara viktigt för studien för att styrka olika argument 
för och emot revision. Alla de artiklar vi har hittat är på engelska, och det finns alltid 
en risk att vid översättning misstolka det som är skrivet. Vi har därför läst varje artikel 
flera gånger för att eliminera risken för feltolkningar. 
 
Material från tidningen Balans kan vara vinklat eftersom tidningen ges ut av FAR 
som är en branschorganisation för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter som 
bland annat behandlar de ämnen vi studerar i studien.  
 
Hälften av intervjuerna har inte skett personligen utan två av dem har gjorts via mail 
och två via telefon. Det kan vara en nackdel eftersom det inte ges samma möjlighet att 
tolka reaktioner samt att möjligheten till att förtydliga eventuella misstolkningar 
minskar. Dock så har intervjuerna som skett via mejl varit med myndigheter och vi 
anser att de inte har något intresse i att komma med osanningar.
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3. Referensram	
	
Kapitlet kommer redogöra för den teoretiska delen med vetenskapliga artiklar, 
litteratur och websidor/webartiklar. 

3.1 Företaget	och	dess	intressenter	
Företagets intressenter är de som har nytta av informationen företaget ger ut. De 
vanligaste intressenterna är ägare, anställda, leverantörer, kunder, banker och 
kreditgivare och stat och kommun. Även samhället och allmänheten är viktiga 
intressenter (Starta eget, u.å.).  
Culpan och Trussel (2005) nämner att en förpliktelse som företagen kan behöva 
uppfylla för att dess intressenter ska vilja fortsätta sin relation till företaget är att låta 
en oberoende revisor granska företaget. 
 
 

	
Figur 1 Företagets intressenter 

3.2 Revisionens	betydelse	för	företagens	kreditvärdighet	
Bankerna spelar en mycket viktig roll för många små företag då de står för en stor del 
av den finansiella verksamheten (Ang, Cole & Linn, 2000). Det är därför viktigt att 
företagen rättar sig efter bankernas krav på årsredovisningen om de är i behov av lån 
från banken. Banker anser sig vara huvudanvändare av finansiella rapporter och 
många banker vill inte beblanda sig i företag utan revisionsberättelse (Sormunen, 
2014). Företag som köper revision betalar i genomsnitt lägre räntor än de som inte har 
revision vid banklån, efter att ha blivit kontrollerade för företagets riskfaktorer. De 
menar att deras slutsats stämmer överens med att högkvalitativa småföretag köper 
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revision för att signalera kvalitet på lånemarknaden (Blackwell, Noland & Winters, 
1998). 
 
Stefan Schelin, företagsanalytiker på Swedbank, säger att när det gäller kreditgivning 
handlar det om förtroende mellan bank och kund och även kunskap om kunden. Här 
spelar det roll vem som gjort bokslut och varit rådgivare. Det är något som han tror 
kommer ha större betydelse i och med upphörandet av revisionsplikten (Swedbank, 
2010). Det blir svårare för företagen överlag att få krediter. Vissa kreditgivare vill inte 
bevilja krediter om inte företagen har en revisor. Det gäller dock oftast vid större 
belopp (Privata affärer, 2013). Tauringana & Clarke (2000) har i deras undersökning 
nämnt att banken är mer benägna att bevilja lån till företag som har reviderade 
årsredovisning, för att det ger större trygghet än oreviderade årsredovisningar. 

3.3 Fördelar	för	företaget	att	ha	en	revisor	
Det är en fördel att kunna visa upp en revisors reviderade årsredovisning när ett 
företag skall exempelvis låna pengar eller få större leverantörskrediter. En 
redovisning som är professionellt granskad ger alla företagets intressenter, en trygghet 
och säkerhet i siffrorna som redovisningen innehåller. Bolagsledningen har nytta av 
att allvarliga felaktigheter upptäcks genom en granskning (Aktiebolagstjänst, 2016b). 
Genom en förbättring av företagets redovisning minskar risken för både oavsiktliga 
och avsiktliga fel i redovisningen (Eriksson, 2007). 
 
Revisionen har bland annat två viktiga roller. Den är relevant för utomstående part 
som inte har någon direkt ägarandel i bolaget, men som ändå bidrar till lönsamheten i 
företaget. Den har också en positiv effekt på ägaren och personalen då den ökar 
motivationen att sköta ekonomin hos ägarledda företag och har en psykologiskt 
avskräckande effekt på fel och diverse andra oegentligheter. Företagets 
redovisningshandlingar är till nytta för företagets intressenter och därför är det viktigt 
att det lämnas tillförlitlig information. De har dragit slutsatsen att revisionen är ett 
verktyg för att kvalitetssäkra den information som lämnas till ägaren eller ägarna. 
Revisionen ger ägare och chefer tillgång till finansiell kompetens och har en positiv 
effekt på personalen då den har en avskräckande effekt mot fel och andra 
oegentligheter (Tabone & Baldacchino, 2003). Även Seow (2001) uppger att 
revisionen ökar trovärdigheten för företagets finansiella rapport. Revision är ett sätt 
för de små företagen att skydda sig från bedrägerier. Den interna kontrollen i små 
företag är sämre än i stora företag och små företag är mer känsliga för bedrägerier 
(Wells, 2003).  
 
Vidare kan revisionen ses som en investering. Företagen kan bland annat få 
bekräftelse för att de gjort rätt i årsredovisningen, vilket bygger en självkänsla hos 
företaget. Investeringen är bra för företaget på många sätt och hjälper intressenter, 
ägare, kunder med flera, att få en rättvis bild.  Att ha revisor och använda sig av 
revision kan också ses som en stor kostnad, men är ändå till fördel då det kan kosta 
mycket för företagen att göra fel. Bland annat kan det leda till förseningsavgifter på 
grund av för sent inlämnade årsredovisningar till bolagsverket och skatteverket 
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(Sandén Ljungberg, 2014). Ägarna till små företag anser att kostnaden för revision är 
hög men att det finns situationer där fördelarna väger upp kostnaderna. Om ägarna 
anser att fördelarna är fler och bättre, väljer de att ha revision (Chow, 1982). 
Revisionen har ett stort mervärde i form av ökat förtroende, högre kvalitet på 
redovisningen och bättre efterlevnad av regler menar företrädare för 
revisionsbranschen. Värdet av att ha en löpande relation med en revisor att bolla med 
är också ett argument som framhålls (Frivision, 2011). Collis och Jarvis (2002) 
hänvisar i sin studie till att tidigare forskning har visat på vikten av den externa 
revisorn som den främsta källan till rådgivning till små företag.  
 
I Collis, Jarvis och Skerrats undersökning från 2004 svarade 63 % av tillfrågade 
chefer i England att de ser tillräckligt många fördelar med att få redovisningen 
granskad av utomstående part att de skulle fortsätta med det även om de inte skulle 
vara skyldiga att använda sig av en revisor. 86 % upplever revisionen som en intern 
kontroll. 48 % ansåg att revisionen förbättrar kvaliteten på informationen i de 
finansiella rapporterna. 2288 stycken företag var utvalda för rapporten.  
 
De viktigaste politiska motiven för lagstadgad revision är att externa intressenter får 
fördelar i och med att de får ta del av revisionens fördelar som företagen inte frivilligt 
skulle dela med sig av om de inte blev tvingade till det. De har också gjort 
undersökningar som visar att företag som valt bort revision fått ett lägre kreditvärde 
än de företag som väljer att ha revisor även om de redovisar en högre vinst (Lennox & 
Pittman, 2011). 
 
Författaren Collis undersökning i Storbritannien och Danmark visade att en betydande 
andel av direktörerna i de undersökta företagen anser att fördelarna överväger 
kostnaderna för revision. De anser att resultatet av deras undersökning bör vara av 
intresse för direktörerna för små företag, revisorer samt rådgivare och för de som 
planerar att införa eller granska revision som är undantagen alternativt EU-bolagsrätt 
(Collis, 2010). 

3.4 Nackdelar	för	företaget	att	ha	en	revisor	
År 2004 genomförde en studie som pekade på att 58 % av de tillfrågade företagen 
valde att utnyttja möjligheten att slippa revisionen på grund av den höga kostnaden 
sett mot revisionens fördelar. Kostnaden är en bidragande orsak till att företag väljer 
bort revisionen (Collis, 2004). Enligt aktiebolagstjänst så är troligtvis den enda 
nackdelen med revision, kostnaden (Aktiebolagstjänst, 2016b). 
 
Ämnet revision har diskuterats mycket. Speciellt om det är möjligt för revisorerna att 
avlägga en tillförlitlig rapport. De hävdar att de finansiella rapporterna med tiden har 
blivit mer osäkra och att de präglas av osäkra uppskattningar. De menar att 
revisionsarbete har blivit svårare och att det läggs en börda på revisorerna som är 
orealistiska i vissa fall. Vidare menar dem att förändringar i regleringar samt 
standarder gör att de inte längre har möjlighet att tillföra den tillförlitlighet i sitt arbete 
som krävs (Christensen, Glover & Wood, 2012). 
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3.5 Fördelar	med	avskaffandet	av	revisionsplikten	
Innan revisionsplikten upphörde var det några inom revisionsbranschen som ändå var 
positiva till upphörandet. Bengt Skough, som jobbar hos FAR, säger att revisionen 
som alltid har varit ett måste nu kan bli något som företagen känner att de behöver 
och vill ha. Även Fredrik Dahlberg, som är förbundsdirektör hos SRF, är positiv till 
det. Han säger att en bokslutsrapport skulle kunna ersätta revisionen för småföretagen 
(Swedbank, 2010). Bokslutsrapport är en form av kvalitetsbevis som har bestämts av 
bransorganisationerna FAR och SRF (Srf konsulterna u.å. a). Det är ett resultat av att 
en auktoriserad redovisningskonsult har hjälpt ett företag med årsredovisningen 
(Kristina Lilja, Bodil Gistrand & Yvonne Jansson 2015). Det är endast auktoriserad 
redovisningskonsult får utfärda en bokslutsrapport vilket ses som en kvalitetsbevis av 
företagets redovisning. Små företag som efter revisionsplikten upphörde kan välja 
bort revision ska kunna kvalitetssäkra sin redovisning på ett enklare sätt, och då göra 
det i form av en bokslutsrapport (Srf konsulterna, u.å. b). Bokslutsrapporten passar 
bättre för de mindre företagen (Swedbank, 2010). Proportionellt sett är revision en 
stor kostnadspost för mindre företag. Att göra det billigare och lättare att driva 
småföretag av regeringens huvudsakliga skäl till att slopa revisionsplikten (Frivision, 
2011). 

3.6 Nackdelar	med	avskaffandet	av	revisionsplikten	
Alla lagar och regler som företagen måste följa kan vara svåra att förstå, speciellt för 
småföretagen. Det har bland annat lett till att bolagsverket fått in många 
årsredovisningar som varit bristfälliga (Sandén Ljungberg, 2014). De är ofta 
handskrivna och för “tunna”, samt att uppställningen inte följer lagen. I bolagsverkets 
statistik finns det information om att antalet årsredovisningar som innehåller brister 
ökat för varje år (Bolagsverket, 2016). Bolagsverket får därför kontakta företagen och 
lämna information om att de ska komma in med korrigeringar och får mycket samtal 
och frågor kring vad som ska korrigeras (Bolagsverket, 2016).  
 
Revisionsbolagen måste, i och med avskaffandet, bland annat tänka på att engagera 
sig mer för att visa företagen att de erbjuder en tjänst som har ett värde för just 
företag. De måste visa att råden och idéerna de ger är bra och kan ge något till 
företaget (Marténg, 2015).  
 
I anslutning till reformen av revisionsplikten var en av de största farhågorna att det 
skulle leda till ökande skattefel. Skatteverket befarade ökat skattefiffel och skattefusk 
i samband med lagändringen (Svenska dagbladet, 2010). Men det är inget som 
skatteverket har sett hittills (Sandén Ljungberg, 2014). Företag som inte upprättar en 
reviderad årsredovisning behöver i förebyggande syfte ange det i 
inkomstdeklarationen. Dock hade skatteverket uttalat att de bolag som avstår revision 
inte kommer att drabbas av hårdare kontroller än andra företag (Frivision, 2011). 
 
UC varnar för att kreditrisken är högre hos nystartade bolag som väljer bort 
revisionen. Dan Brännström, som är generalsekreterare på FAR, menar att genom att 
inte anlita revisorer för att granska årsredovisningen gör företagen endast kortsiktiga 
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besparingar (Far, 2013). Något som skulle kunna hända är att de små företagen som 
väljer bort revisorn och är i expanderingsfas kommer behöva revisorn senare om de 
blir större. Eftersom friheten att välja ligger på låga nivåer när det gäller anställda, 
omsättning och balansomslutning, finns den risken om företaget växer (Swedbank 
(2010).  

3.7 Beslutsteori	
Det finns en del teorier om hur företag och organisationer fattar sina beslut. 
Samlingsnamnet för de teorierna är beslutsteori och de brukar delas in i två 
undergrupper, deskriptiv teori och normativ teori. Den normativa teorin förklarar hur 
organisationer bör fatta beslut och den deskriptiva teorin beskriver hur de verkligen 
fattar beslut. (Nationalencyklopedin, 2016)  
 
Oftast innebär ett beslut att man väljer mellan flera olika alternativ. Det antas inom 
beslutsteori att beslutsfattare är rationella och att en beslutsfattare alltid väljer det 
alternativ som är bäst. Det finns ett antal olika steg som en rationell beslutsfattare 
antas gå igenom: 

1. Tydliggöra målsättningen och fastställa problemet 
2. Finna alla handlingsalternativ 
3. Finna alla konsekvenser för alternativen 
4. Jämföra konsekvenserna med målsättningen 
5. Välja de alternativ som bäst uppfyller målsättningen 

(Bokföringstips, 2010)  
 
Att företag ska ta ett beslut mellan olika alternativ är något som också Takemura 
säger i sin bok: “Behavioral decision theory - Phsycological and mathematical 
Descriptions of human choice behavior” (2014). Till exempel om det gäller några 
förslagsalternativ om vilka transportmedel man helst vill åka eller vilken produkt man 
helst köper, och sedan väljer ett av dem förslagsalternativ är exempel där beslutsteori 
används. Det rationella beslutsfattandet karaktäriseras enligt March (1994) av att 
beslutsfattaren: 

1. Identifierar och beaktar alla möjliga handlingsalternativ 
2. Tar hänsyn till alla utfall av de olika handlingsalternativen och samtidigt 

beaktar sannolikheterna för att de olika utfallen ska inträffa 
3. Har en klar bild över vad handlingsalternativen och utfallen kan värderas mot 
4. Har beslutsregler för hur själva valet mellan alternativen ska ske  

 
Takemura nämner också att det finns tre “huvudrubriker” under beslutsteori. 
Beslutsfattande med säkerhet, beslutsfattande med risk och beslutsfattande med 
osäkerhet. Beslutsfattande med säkerhet innebär att resultatet är bestämt, om 
företagen väljer på ett visst sätt. Beslutsfattande med risk är att resultatet troligtvis 
kommer bli på ett visst sätt om företagen väljer ett speciellt alternativ. Den sista, 
beslutsfattande med osäkerhet, innebär att man inte vet resultatet av ett val. 
Sannolikheten att det ska bli på ett visst sätt är okänd (Takemura, 2014).
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4. Empiri	
	
I det här kapitlet kommer resultatet av studiens empiri att presenteras. De 
respondenter som valt att vara anonyma kommer nämnas som X, Y och Z.  

4.1 Företag	Restaurang	Nan	Thai	
Nan Thai är en restaurang som ägs av Ulf Pettersson och företaget bildades år 2006. 
 
Pettersson berättar att han sköter en enkel bokföring själv, men skickar allting 
efterhand till sin redovisningskonsult. Företaget har en auktoriserad 
redovisningskonsult som hjälper till att hålla koll på hans redovisning. De talar om 
vad företaget kan göra och inte kan göra när det gäller redovisningsfrågor och 
skattelagarna. 
 
Han har valt att vara utan revision då företagets redovisningskonsult menar att 
företaget inte har behov av att anlita en revisor. Konsulten menar att företaget är ett 
litet aktiebolag och att behovet av att ha en revisor inte finns. Petersson uppger att 
ingen av hans intressenter har efterfrågat revision var på han inte ser några problem 
med att ha avskaffat revisionen. 
 
Pettersson har inte direkt några åsikter angående fördelar kring lagändringen. Men 
några nackdelar han ser med lagändringen är att vissa företag som valt att inte ha 
revisor, kan fuska med skatten. Han menar att det också kan bli fel i företagets 
årsredovisning och därmed blir det extra jobb för Bolagsverket som behöver korrigera 
årsredovisningarna. Pettersson uppger att han kommer fortsätta att vara utan revisor. 
Han påpekar dock att beslutet kan ändras ifall det visar sig att företaget tjänar på att 
ha en revisor i framtiden. 

4.2 Anonym	Restaurang	
Intervju med Z som har en restaurang i Eskilstuna.  
 
Enligt Z har företaget inte tagit del av någon information gällande avskaffandet av 
revisionsplikten. Eftersom företaget inte visste om lagändringen så har de en revisor 
som granskar deras årsredovisning. Dock anser Z att det var bra att avskaffandet av 
revisionsplikten genomfördes då små aktiebolag har möjligheter att välja om de ska 
ha revisor eller inte.  
 
Z tycker att kostnaden för en revisor kan vara mycket för ett litet aktiebolag och att 
det är onödigt för dem att ha en revisor. Trots att kostnaderna för revisor är en nackdel 
tycker Z att det känns bättre att ha en revisor som granskar bokslutet. Hen tror även 
att ett företag som har en revisor kan känna sig säkrare och tryggare i att alla siffror 
stämmer om de blir kontrollerade och granskade av myndigheter. Det känns även bra 
att få ett intyg på att sifforna är korrekta och skattemässigt rätt.  
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Stat och kommun exempel på företagets intressenter som Z tycker det är viktigt att 
tänka på när de väljer om de ska ha en revisor eller inte. Hen menar att göra rätt från 
början är mycket bättre när det gäller att betala skatt och det är revisorn som 
kontrollerar att alla uppgifter stämmer. 
 
Z vet inte om de kommer att behålla revisorn i framtiden men just nu behöver de 
revisorn för att Z anser att hen inte har den rätta kunskapen att själv kontrollera om 
bokföringen är utförd på ett rätt sätt. Det var även därför han anlitade en revisor från 
början. 

4.3 Anonym	Redovisningsbyrå	
Intervju med X som driver en redovisningsbyrå X har egentligen gått i pension men 
driver fortfarande sitt aktiebolag. Hen har hållit på sedan 50-talet och menar att hen 
har lång erfarenhet på området. 
 
X har sedan lagändringen valt att inte ha en revisor då hen tycker att det är onödigt att 
betala för något som hen kan sköta på egen hand. Hen tycker att lagändringen är 
mycket bra då hen anser att det inte fuskas i småbolagen, utan att det är de stora 
lejonen som ska kommas åt. X anser att om företagen sköter sin bokföring med alla 
verifikationer med mera, på ett korrekt sätt så behöver inte småföretagen betala en 
massa onödiga pengar för en revisor. Däremot så tycker hen att företagen ska ha en 
revisor om de saknar kunskaper kring redovisning för att på så vis säkerhetsställa att 
det blir rätt. För X egen del så fyller revisionen ingen nytta då hen har skött sin 
bokföring korrekt i alla tider och således är revision bara onödiga pengar för hens del. 
 
X anser att småbolagen kan rätta till om det blir eventuella fel av mindre betydelse. 
Gör om gör rätt helt enkelt. X anser att ärlighet varar längst och att småbolagen ska få 
en chans att visa att de klarar av att sköta sig utan att fuska och på så vis få en chans 
att göra den besparingen som det innebär att inte ha en revisor. X betonar dock att det 
är viktigt att sköta sin bokföring och sin plikt till myndigheter som Skatteverket och 
Bolagsverket. 

4.4 Anonym	Maskinreparatör	
Intervju med Y som driver ett företag som sysslar med maskinreparationer 
 
Y uppger att hen har anlitat en revisor på grund av bristen på både tid och kunskap. På 
grund av hens brister så anlitar hen även en bokföringsbyrå som gör bokföringen åt 
honom. I samråd med bokföringsbyrån så har hen dock beslutat sig för att avskaffa 
revisorn då hen, tillsammans med bokföringsbyrån, anser att revisorn är onödig. Y 
uppger att det viktigaste för dem är att allt blir korrekt men kan hen spara pengar 
genom att enbart köpa redovisningstjänster och inte revisionen så är det bara fördelar 
för dem. 
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Vidare så uppger Y att hen inte är så insatt kring ämnet revision men hen anser att 
fördelarna med lagändringen är att företagen kan göra ett aktivt val om de vill betala 
för revision eller inte. Vissa företag kanske inte har råd att anlita en revisor och kan då 
välja att spara de pengarna. Hen tillägger dock att kunskapen inom redovisning och 
lagar borde beaktas när företagen väljer om de ska anlita en revisor eller inte samt på 
hur väl de litar på sin bokföringsbyrå om de anlitar en sådan. Nackdelarna som hen 
tycker kan finnas med lagändringen är att vissa företag kanske medvetet eller 
omedvetet fuskar med skatten vilket kan leda till minskade skatteintäkter vilket hen 
anser påverkar hela samhället. Hen anger att lagändringen har påverkat dem på så sätt 
att hen nu kommer göra valet att inte ha en revisor och därmed kan spara de pengarna. 
Hen skulle dock inte ha gjort det valet om hen inte hade haft en så hög tillförlitlighet 
till bokföringsbyrån som hen har. 

4.5 Banken	
Intervju har genomförts med Jan Haeger som är Företagschef på Sparbanken 
Enköping. Intervjun skedde på Haegers kontor. 
 
Haeger anser att revisionen är ett kvitto på att årsredovisningen är i sin ordning. Han 
påpekar även att revisionen är ett krav vid lån av större belopp. Haeger berättar att 
revisionen har en jättestor betydelse när ett företag ansöker om lån hos banken. Om 
det är ett större belopp som ett företag vill låna så kan banken säga nej. Gränsen för 
vad som är ett större belopp kan variera men han nämner 500 000 kronor som en 
ungefärlig riktlinje. I vissa fall kan det duga med att företaget har en bra 
bokföringsbyrå, men han tillägger att det beror på vilket belopp som företaget vill 
låna. Revisionen är således nödvändig vid större lån. Han berättade vidare att räntan 
inte påverkas av huruvida företaget har en revisor eller inte utan att banken helt enkelt 
inte vill vara med utan en revisor som granskar årsredovisningen. 
 
Haeger tycker att lagändringen som inneburit att revisionsplikten avskaffats för 
mindre bolag är bra. Han anser att småföretagen inte behöver ha en revisor då det 
innebär en kostnad för företaget som i vissa fall kan vara avgörande för företagets 
existens. Han nämner att med småföretag så menar han företag som bara omsätter 100 
000 eller möjligen 200 000 kronor och även de företag där ägaren driver företaget 
som en bisyssla vid sidan av sin huvudsakliga syssla. Men han påpekar igen att vid 
större lån måste dem ha en revisor. 
 
Haeger tycker att fördelarna med lagändringen är kostnaden som företagen sparar 
genom att avstå revisionen. Haeger anser att nackdelen med lagändringen är att 
företagets intressenter inte får ett kvitto på att årsredovisningen är korrekt. Han tror att 
många årsredovisningar innehåller fel. Han nämner att banken dock inte har påverkats 
av lagändringen då de ändå kräver revision vid större lån. Han påpekar att det kan 
vara bra för företaget att ha någon utomstående som tittar och granskar 
årsredovisningen.  
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Haeger tycker att när företagen beslutar om de ska ha en revisor eller inte, ska tänka 
på att de vid lån måste rätta sig efter bankens krav. Om de har ett stort förtroende för 
sin bokföringsbyrå så ska de köra på det om de inte anser sig vara i behov av revision. 
Han tycker att företagen ska ställa sig frågan om de klarar av att utföra 
årsredovisningen på egen hand. Företaget bör i så fall ha bra koll på alla lagar och 
regler. De företag som han anser inte behöver ha en revisor är småföretagen. 
Avslutningsvis sa Haeger att företagen bör välja att ha en revisor för att det är ett 
kvitto på allt är rätt. 

4.6 Revisor	Sabina	Fröbom	
Sabina Fröbom är revisor på YW Revision i Sala. Hon har varit revisor sedan 2007.  
 
Fröbom tycker att revision ger en högre kvalité hos företaget. Det finns också studier 
som bevisar det och det har diskuterats en del den senaste tiden. Något som Fröbom 
påpekar är dock att man inte vet om företagen som väljer att ha revisor är intresserade 
av att ha hög kvalité eller kanske att de påverkas att ha hög kvalité genom att ha 
revisor. Företagen får också en kvalitetskontroll genom revisionen.  
 
Fröbom påpekar också att revisionen är något som hon anser är nödvändig för vissa. 
De företag som har mycket externa aktörer, leverantörer, bindande avtal, lån från 
banker etc., behöver en revisor. Då krävs det oftast att företagen ska ha det. De 
företag som lever på sitt eget kapital, inte behöver ta lån, inte har några direkta 
intressenter, inte är direkt intresserade av revisorsintyget och så vidare, tycker hon 
inte behöver revisor.  
 
Leverantörerna är en av de intressenter som har störst nytta av ett företags revision, 
tycker Fröbom. Om de till exempel ska ingå ett avtal med ett företag så vill dem veta 
att det finns en likviditet, så de vet att de kan få betalt. Även banker har stor nytta av 
revisionen, när de ska bevilja lån och krediter.  
 
När det gäller vilka fel som är vanligast, tror Fröbom det är väldigt olika. Dock så är 
det många företag som missar på sin kontrollbalansräkning när det handlar om 
förbrukat aktiekapital. Många förstår inte att de måste upprätta en 
kontrollbalansräkning så fort de ser att kapitalet börjar ta slut. Och att det tillslut blir 
personligt betalningsansvar. Vanligen upptäcks det när de ska göra årsredovisningen 
att aktiekapitalet är slut och då är det för sent att göra något. Då har det gått över i 
personligt betalningsansvar. 
 
Fröbom tycker lagändringen har fört med sig både positiva och negativa aspekter. Det 
är positivt att det finns en möjlighet att välja om företagen inte har någon anledning 
att ha revisor. Det som är negativt är att företagen kan göra fel val. Företagen kanske 
behöver en revisor, men inte förstår det från början. De väljer då bort revisionen för 
att det är en tung kostnad, men förstår inte att det påverkar att få till exempel 
leverantörer och kontakter. Om det senare skulle visa sig att de behöver revisor till 
något kan de inte bara skaffa sig en revisor eller ett intyg, utan det är något som kan ta 
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tid. Vidare är en av de största nackdelarna att kvalitén på årsredovisningen påverkas 
negativt. Intressenter kan inte alltid förlita sig på det som står i en redovisning. Har 
företaget inte blivit kontrollerat, ökar risken för sämre årsredovisning.  
 
Det som Fröbom tryckte på under intervjun när företagen ska beakta kring val av 
revisor eller inte, var de här frågorna: Vilka kontakter kommer jag ha? Vilka 
motparter har jag? Vilka intressenter finns i min verksamhet? Behöver jag på något 
sätt ha ett revisorsintyg? Kommer jag växa? Vad är avsikten med bolaget? Det är 
viktigt att företagen tänker igenom noggrant när de ska välja att ha revisor eller inte. 
 
Om företaget till exempel planerar att vara med i en stor upphandling eller liknande så 
tittar intressenter på företagens årsredovisning för att bland annat se hur likvid de är, 
vad de har för resultat och om de verkar vara pålitliga. Det är en stor anledning till att 
Fröbom tycker att småföretagen ska ha revisor, trots att dem inte behöver det. Det kan 
vara så krasst att företaget inte får något uppdrag om de inte har en årsredovisning 
med ett revisorsintyg till. Även som nämnt innan om förtagen behöver ta lån eller 
utöka krediter osv, så krävs det att de har revisor. Företagen ska kunna göra de 
satsningar som de vill och föra bolaget framåt. Småföretagen får också mycket hjälp 
och tips från sin revisor och det finns tydliga synergieffekter. Dock gäller det att de 
har förtroende för sin revisor, och har bra kommunikation med denne. Fröbom 
nämner också att det är extra bra om revisorn har erfarenhet och kunskap i det 
området som företaget är verksamt i. Det kan leda till positiva synergieffekter. 

4.7 Skatteverket	
Intervju har genomförts med Helene Byman som arbetar på Skatteverket. Intervjun 
har skett via mejl och kontakt har erhållits via telefon. 
 
Helene berättar att flera av remissinstanserna i Sverige huvudsakligen var positiva till 
lättnader i revisionsplikten. Det var främst Skatteverket och Kronofogden som 
motsatte sig en förändring. Vidare berättar hon att diskussionen om effekterna som en 
slopad revisionsplikt skulle få för skattekontrollen gällde framförallt om det fanns 
belägg för att antalet fel i företagens skatte- och avgiftsredovisning skulle öka. 
 
Vidare fördes diskussionen om det fanns något entydigt stöd för att räkenskaper 
generellt är av bättre kvalitet i företag som har revisor. Hon nämner att skälet för 
lagstiftningen grundas på viljan och inriktningen att underlätta företagande och stärka 
konkurrenskraft.  
 
Hennes personliga åsikt är att om ett fel upptäcks vid skattekontroll kan det bli dyrt 
för företaget, vilket hon anser att företaget ska beakta när de väljer huruvida de ska ha 
en revisor eller inte. Den felaktiga skatten ska i så fall betalas och det kan eventuellt 
påföras ett skattetillägg. Det kanske kan undvikas om företaget har en revisor som 
granskar deras årsredovisning.  
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Hon nämner vidare att det just nu inte finns någon statistik över ifall antalet 
skattebrott respektive bokföringsbrott har ökat i samband med att revisionsplikten har 
avskaffats. Det går därför inte att dra några slutsatser ifall antalet skattebrott 
respektive bokföringsbrott har ökat som en konsekvens av lagändringen. 

4.8 Bolagsverket	
Intervju har genomförts med Erika Melander via mejl.  
 
För Bolagsverkets del finns det egentligen inga direkta fördelar med lagändringen. 
Det är endast företagarna som kan besvara den frågan. Melander tror att den största 
fördelen är att det innebär en kostnadsbesparing för de mindre företagen. När det 
gäller nackdelar är det samma sak. Melander säger att de inte hanterar ett företag olika 
beroende på om de har revisor eller inte då alla företag fortfarande måste förhålla sig 
till de lagar och regler som finns. En nackdel för bolagsverkets egen del kan vara att 
de i vissa fall får in sämre underlag för registrering i ett ärende där företaget saknar 
revisor jämfört med ett företag som har revisor. Ofta är revisorn ett typ av ombud 
eller kontaktperson och rent generellt är dokumenten de upprättar av bättre kvalitet. 
Men det är naturligtvis inte alltid så. 
 
Melander säger vidare att det finns företag som lämnar in handlingar där de ser att det 
finns okunskap när det gäller till exempel upprättande av årsredovisning och andra 
dokument. I de fall bolagsverket har kontakt med ett sådant företag brukar de föreslå 
att företaget i fråga, tar hjälp av en redovisningskonsult, ekonom med mera. Dock är 
det svårt för bolagsverket att bedöma om de fullt ut måste välja en revisor för att klara 
av sina åtaganden som företag. 
 
Statistiskt har bolagsverket sett en viss ökning av brister i årsredovisningarna och 
därmed allmänt sämre kvalitet sedan lagen infördes. Det är inte alla företag som har 
ett bokföringsprogram där möjligheten att upprätta årsredovisning finns och då brister 
det ofta i standardutformningen. Som en effekt av det har bolagsverket skickat ut fler 
förelägganden (meddelanden) till företagen om vad de måste komplettera sin 
årsredovisning med för att den ska vara godtagbar. 
 
När det gäller positiva konsekvenser av lagändringen säger Melander att det är en svår 
fråga för Bolagsverket att besvara. Att registreringen av nya företag ökar kan vara en 
effekt av att personer numera inte måste starta ett aktiebolag med revisor, sen om man 
väljer att se det som en positiv konsekvens av lagändringen är mer en politisk fråga, 
alltså inget som Bolagsverket kan värdera. 
 
Att revisionsplikten för alla företag bör införas igen är egentligen ingen av frågorna 
som de på bolagsverket aktivt diskuterar. När det gäller ändra, alltså höja 
gränsvärdena så tror inte Melander att det kommer göra någon skillnad. De flesta 
bolagen idag hamnar redan under dagens gränsvärden. De bolag som är över 
gränsvärdena, tror Melander redan har koll på om det behöver revisor eller inte. 
Bolagsverket har märkt att företag som valt bort revisor, faktiskt väljer att ta in en 
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revisor senare. Därför tror Melander att även om gränsvärdena höjs kommer de aktiva 
bolag som är aktuella, välja att ha kvar revisorn. Möjligen tror hon att företagen 
formellt väljer att inte ha revisor, men tar in en när de upprättar årsredovisningen med 
syftet att enbart revidera den och säkerhetsställa att handlingarna är korrekta.  
 
Om bokföringsbrotten och skattebrotten har ökat i samband med lagändringen är en 
omöjlig fråga för bolagsverket att svara på uppger Melander och hänvisar till 
Skatteverket och ekobrottsmyndigheten. 
 
Melander anser att småföretagen bör tänka över vad de har för behov av hjälp med 
mera när de väljer om de ska anlita en revisor eller inte. Sedan bör de även se lite mer 
långsiktigt på vad de har för planer gällande sin verksamhet. Ska de expandera kan de 
vara läge att välja att ha revisor redan tidigare än vad lagen kräver. 
 
Melander säger att bolagsverket hade under en längre period fler ärenden än normalt 
när revisionsplikten slopades. Många ville avanmäla sin revisor och ändra sin 
bolagsordning, alltså anpassa den till frivillig revision. Det ledde till längre 
handläggningstider, fler frågor/telefonsamtal och många övertidstimmar.  De 
upptäckte även att det fanns, och fortfarande finns, ett behov av mer och tydligare 
information om vad som gäller kring revisionsplikten och vad som krävs i de 
handlingar företagen ska skicka till bolagsverket. Melander påpekar att 
informationsinsatsen har skiftat genom åren men helt klart har det lett till att 
bolagsverket har mer och bättre information i utskicken, på webbplatsen och e-
tjänster med mera. Det har alltså inneburit en del mer jobb för de på bolagsverket. 
Hon tillägger även att många ärenden generellt sett tar längre tid att handlägga då de 
märker att företagen som tror sig ska klara av att vara utan hjälp av revisor inte alltid 
klarar av det. Då vänder sig företagen till bolagsverket och förväntar sig att de ska 
kunna erbjuda denna service på olika nivåer.
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5. Analys	
	
I det här kapitlet kommer en analys mellan empirin och teorin göras.  

5.1 Beslutsteori	
Enligt beslutsteorin väljer beslutsfattaren mellan alla alternativ genom att resonera 
kring konsekvenserna av beslutet. Det antas att beslutstagaren väljer det alternativ 
som är bäst. När ett beslut ska tas går beslutsfattaren igenom olika steg. Detta säger 
sidan bokföringstips, men även March (1994). De flesta av våra respondenter säger att 
det finns både fördelar och nackdelar med revisionen och revisionsplikten. Det 
innebär att de måste ta ett beslut om att ha revisor eller inte, utifrån bland annat 
alternativen fördelar eller nackdelar. Pettersson har också fått hjälp på vägen att fatta 
sitt beslut om revisor av sin redovisningskonsult. Takemura (2014) nämner att det 
finns tre utfall när ett beslut tas. Antingen vet man vad resultatet blir, man en aning 
om hur det blir eller så vet man inte alls.  

5.2 Banken/	Kreditgivare	
En viktig intressent för företaget om de behöver ta lån är banker och andra 
kreditgivare. Haeger nämner att revisionen är ett krav om företaget vill låna större 
belopp. Även revisorn Fröbom nämnde revisionskravet vid ansökan om krediter. Ang, 
Cole och Linn (2000) påpekar bankens viktiga roll för de mindre företagen och vikten 
av att rätta sig efter bankens krav. Även Sormunen (2014) nämner revisionens 
betydelse för bankerna. Och Blackwell, Norland och Winters (1998) påtalar att 
företagen köper revisionen för att signalera kvalitet på lånemarknaden. Tauringana 
och Clarke (2000) nämner trygghet som banken får genom en reviderad 
årsredovisning. 

5.3 Skattefusk	
Något som många oroade sig för i samband med lagändringen var att skattefusket 
skulle öka då företagen kan välja bort att bli granskade av en revisor. Bland annat var 
skatteverket oroliga för ökat skattefiffel (Svenska dagbladet, 2010). Byman på 
Skatteverket nämner dock att någon statistik på att skattebrott har ökat inte finns och 
Melander på Bolagsverket hänvisar till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. 
Eriksson (2007) menar att en granskning av företagets redovisning minskar risken för 
avsiktliga och oavsiktliga fel. Enligt Lennox och Pittman (2011) är en av de viktigaste 
politiska motiven till lagstadgad revision just att företagets intressenter, däribland 
staten och andra myndigheter, får ta del av revisionen som företagen annars kanske 
inte skulle bidra med om de inte behövde det. Petersson samt respondent Y 
argumenterade om att företag som väljer bort revisionen kan fuska. Även två 
respondenter till nämner att relationen till staten är viktig och att det är viktigt att visa 
ärlighet gentemot staten.  
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5.4 Revisionens	påverkan	på	bolagsledningen,	ägarna	och	personalen	
Enligt Aktiebolagstjänst (2016) så har bolagsledningen nytta av att allvarliga fel 
upptäcks vid en granskning. Enligt Tabone och Baldacchino så har revisionen en 
positiv effekt på ägarna och personalen då den ökar motivationen att sköta ekonomin 
hos ägarledda företag och har en psykologiskt avskräckande effekt på fel och diverse 
andra oegentligheter. De menar också att revisionen ger ägarna och cheferna tillgång 
till finansiell kompetens och att revisionen är ett verktyg för att kvalitetssäkra den 
information som lämnas till ägarna. Wells (2003) menar att revisionen är ett sätt för 
de små företagen att skydda sig mot bedrägerier. Revisionen kan också ses som en 
investering, då företaget får en bekräftelse på att de har gjort rätt och därmed kan den 
bidra till att bygga upp företagets självkänsla (Sanden, Ljungberg 2014).  

5.5 Är	kostnaden	större	än	nyttan	för	revisionen?	
Om kostnaden är större än nyttan beror delvis på vilken beroendeställning som 
företaget har till sina intressenter. Om företagets är beroende av en eller flera av sina 
intressenter för att överhuvudtaget överleva så är nyttan av revision definitivt större 
än kostnaden. Som nämnts tidigare så är revisionen ett krav om företaget vill ha lån 
hos vissa kreditgivare. Precis som Blackwell, Norland och Winters (1998) nämner så 
kan man se det som att företagen köper revisionen för att signalera kvalitet på 
lånemarknaden. Haeger på Sparbanken Enköping nämnde även att banken kräver 
revision vid lån av större belopp. Även revisorn Fröbom nämner att företag som har 
många externa aktörer, leverantörer, bindande avtal och lån från banker behöver en 
revisor. De företag som lever på eget kapital och inte behöver ta lån, inte har några 
intressenter och som inte har något intresse för revisionsintyget nämnde hon som 
exempel på företag som hon tyckte inte behövde ha en revisor och för de företagen 
blir därmed kostnaden en stor post som därmed överväger nyttan av revisonen.  Även 
Haeger nämnde företag med låg omsättning som exempel på företag där kostnaden 
för revisionen är för hög för att företaget ska kunna existera. Även en av studiens 
intervjuade företag tyckte att revisionen var onödig då han ansåg sig ha den 
kunskapen som behövs för att upprätta sin årsredovisning på egen hand. En annan av 
studiens företagare tyckte att kostnaden för revisionen var onödiga pengar då han 
litade på att hans redovisningsbyrå sköter bokföringen korrekt. 

5.6 Argument	för	revision	
Att ha revision ökar företagens trovärdighet. När revisorn har granskat 
årsredovisningen blir det som en kvalitetsstämpel. Trygghet och kvalitet är något som 
flitigt nämns i både empirin och teorin. I flera av studiens vetenskapliga artiklar 
nämns revisionen som en viktig hörnsten för företagets olika intressenter. Lennox och 
Pittman (2011) och även Tabone och Baldacchino (2003) menar att revisionen fyller 
en viktig roll då företagets intressenter får ta del av information som de kanske inte 
annars skulle få. Tabone och Baldacchino nämner också vikten av att 
redovisningshandlingarna är tillförlitliga, något som de anser att revisionen bidrar till. 
Revisorn Fröbom påpekar också det. Intressenter får ett “intyg” på att redovisningen 
är korrekt och känner sig säkrare att samarbeta med företaget. Företaget kan behöva 
anpassa sig efter intressenternas krav när de gör sitt val (Culpan och Trussel 2005).  
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5.7 Argument	mot	revision	
Enligt Aktiebolagstjänst (2016) är troligtvis den enda nackdelen med revision 
kostnaden. Collis (2004) menar att just kostnaden är en bidragande orsak till att 
företag väljer bort revisionen. Christensen, Glover och Wood (2012) ifrågasätter även 
tillförlitligheten i revisionsrapporterna i sin vetenskapliga artikel. Tre av de fyra 
företagen som intervjuades till studien nämner att kostnaden är en nackdel. Även 
bolagsverket och revisorn Fröbom nämner kostnaden, att företagen tänker på den. 
Fördelar och nackdelar som kommit fram under studien har sammanställts i tabellen 
nedan.  
 

Fördelar med Revision Nackdelar med Revision 

Stor betydelse vid lån, blir lättare att låna 
(Privata affärer, 2013), (Tauringana & Clarke, 2000), (Jan 
Haeger, företagschef Sparbanken Enköping)  

Revisionen är en kostnad för 
företaget 
(Revisor Sabina Fröbom), 
(Collis, 2004), 
(Aktiebolagtjänst, 2016b), 
(Anonym Restaurang), 
(Anonym Redovisningsbyrå), 
(Anonym Maskinreparatör), 
(Jan Haeger, företagschef 
Sparbanken Enköping), 
(Erika Melander, 
Bolagsverket) 
 

Ger intressenterna en trygghet i att siffrorna är korrekta. Ett 
kvitto på att det är rätt. 
(Revisor Sabina Fröbom), (Anonym Restaurang), 
(Aktiebolagtjänst, 2016b), (Tabone & Baldacchino, 2003), 
(Seow, 2001) 

Nyttan av revisionen 
ifrågasätts.  
(Jan Haeger, företagschef 
Sparbanken Enköping), 
(Blackwell, Norland & 
Winters, 1998) 
 

Nytta för bolagsledningen. 
(Aktiebolagtjänst, 2016b), (Tabone & Baldacchino, 2003) 

Onödigt för vissa småföretag 
(Anonym Redovisningsbyrå), 
(Anonym Maskinreparatör) 
 

Positiv effekt på ägarna och personalen 
(Tabone & Baldacchino, 2003), (Wells, 2003), (Sandén 
Ljungberg, 2014) 

 

Ett sätt att skydda sig från bedrägerier m.m. 
(Wells, 2003) 

 

Ett sätt att slippa kostnader i form av till exempel 
förseningsavgifter och skattetillägg 
(Sandén Ljungberg, 2014), (Helene Byman, Skatteverket) 
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Revisorn kan vara ett bollplank som kommer med förslag 
och lösningar på olika redovisningsproblem 
(Eriksson, 2007) 

 

Förbättrar kvalitén på årsredovisningarna 
(Eriksson, 2007), (Helene Byman, Skatteverket), (Collis, 
2004), (Chow, 1982), (Revisor Sabina Fröbom), (Företag 
Restaurang Nan Thai), (Jan Haeger, företagschef Sparbanken 
Enköping), (Erika Melander, Bolagsverket) 
 

 

Företagen kan få lägre kreditvärde utan revisionen 
(Lennox & Pittman, 2011) 

 

Tabell 3 Överblick över för- och nackdelar med revision 

5.8 Lagändringen,	positiv	eller	negativ?	
De flesta av respondenterna tycker att lagändringen är något positivt. Just möjligheten 
att välja att ha revisor eller inte, tycker de är bra för småföretagen som inte behöver 
revisor. De nämner också att revision kan vara en onödig kostnad för företagen som 
inte behöver ha revisor och att de företagen sparar pengar på att skippa revisionen. 
 
Sedan finns det givetvis nackdelar med revisionspliktens upphörande. Bolagsverket 
har fått in mer bristfälliga årsredovisningar. På bolagsverkets hemsida står det att 
årsredovisningarna ofta är mycket tunna. Melander på bolagsverket nämner också att 
årsredovisningarna har fått mer brister i och med lagändringen. Även Fröbom säger 
att kvalitén på redovisningarna påverkas negativt. Något mer som Fröbom nämner är 
att företagen som väljer bort revisor inte kontrollerar sina kontrollbalansräkningar. 
Det leder tillslut till personligt betalningsansvar. Sandén Ljungberg M nämner att det 
kan kosta för företagen att göra fel i årsredovisningarna. Personligt betalningsansvar 
skulle kunna vara en av de extra kostnaderna. Även UC varnar för att välja bort 
revisionen. Kreditrisken blir högre hos nystartade företag som gjort valet att inte ha 
revisor.
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6. Slutsats	
	
Här kommer frågeställningarna besvaras utifrån teori och empiri. 
 
Vilka fördelar och nackdelar finns det med revision? 
Vilka fördelar och nackdelar som det finns med revision beror på vem man frågar. 
Både företagen och dess intressenter får ett kvitto på att årsredovisningen är i sin 
ordning. De flesta av företagets intressenter studerar företagens årsredovisningar 
noga. De kollar till exempel hur likvida företagen är, vad resultatet är och om 
företaget i fråga verkar trovärdiga. Är årsredovisningen korrekt granskad blir 
intressenterna mer benägna att knyta kontakt och börja samarbeta. Vill företagen 
expandera så kan det vara bra att ha en revisor för att revisorerna kan ge mycket tips 
och råd på vägen. Har företagen gjort fel i årsredovisningen och det upptäcks, till 
exempel genom skattekontroll, kan det bli dyrt för företagen. Den felaktiga skatten 
ska betalas och även eventuellt skattetillägg. Är företagen osäkra kring redovisning 
kan revisorn vara bra att ha som extra ögon.   
 
Vilka faktorer påverkar företagens val av att ha eller inte ha revisor? 
Kostnaden är en viktig faktor som företagen beaktar när de väljer om de ska ha en 
revisor eller inte. För de allra minsta företagen med låg omsättning kan revisionen 
vara kännbart dyr. 
 
En annan faktor som påverkar företagen att anlita en revisor är bristen på kunskap. 
Revisionen ses som ett kvitto på att siffrorna stämmer och en trygghet gentemot 
statliga myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket. 

6.1 Vidare	forskning	
En djupgående studie om några år, när det finns statistik över konsekvenserna av 
lagändringen, skulle vara intressant att ta del av. Intervjuer eller enkäter där många 
företag får motivera sitt val av revision eller inte skulle ge djupare inblick i hur de 
resonerar när de gör sitt val. På så vis skulle man få en överblick över vilka faktorer 
som är avgörande när det gäller att ha eller inte ha en revisor. 

6.2 Diskussion	
Revision har funnits i Sverige i över 100 år men det är bara 6 år sedan som 
revisionsplikten avskaffades för mindre aktiebolag. Det har inte publicerats någon 
utredning kring konsekvenserna av lagändringen och både Bolagsverket och 
Skatteverket uppger att det inte finns någon statistik över om antalet skatte-respektive 
bokföringsbrott har ökat som en följd av lagändringen. Detta tyckte vi öppnar upp för 
en intressant utredning kring fördelar och nackdelar med revision. Vilka faktorer som 
påverkar de mindre aktiebolagen i deras val huruvida de ska anlita en revisor eller inte 
nu när de inte är skyldiga att ha en revisor som granskar deras årsredovisning.  
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Något som vi även tycker är spännande är att det inte finns något rätt eller fel i ämnet 
utan svaren i studien baseras till viss del på respondenternas åsikter. Eftersom 
lagändringen skett så pass nära inpå studiens genomförande så finns det heller inget 
facit på effekterna av lagändringen. Vår förhoppning är dock att studien kan bidra till 
att öka kunskapen och förståelsen för vilka faktorer som påverkar företagens val av att 
anlita en revisor eller inte.  
 
Inte helt överraskande beror en del av svaren i studien på vem man frågar. De 
vetenskapliga artiklarna har därför varit viktiga för att vetenskapligt kunna presentera 
en del teori som är skriven av opartiska författare och som är framtagna i 
forskningssyfte. Vi har dock upplevt att bland annat Skatteverket inte varit så negativa 
till lagändringen som vi först hade trott. Vi trodde innan vi genomförde studien att det 
skulle ha skett publicerade utredningar över konsekvenserna av lagändringen, men vi 
har inte funnit en enda sådan. Det har motiverat studien ytterligare. Det finns inte 
heller någon statistik över att skatte- respektive bokföringsbrott har ökat som en 
konsekvens av lagändringen.  
 
Att det inte finns något facit för företagen att använda vid beslutet kring att anlita en 
revisor eller inte gjorde det även intressant att i studien beröra ämnet beslutsteori. När 
revisionsplikten avskaffades 2010 hade företagen två alternativ att besluta emellan: 

1. Välja att betala för revisionen 
2. Skippa revisionen och därmed spara in de pengarna. 

Men för att komma till de här alternativen behöver företagen titta över fördelarna och 
nackdelarna med att ha revisor. De måste väga faktorerna mot varandra och bestämma 
vad som väger tyngst.  
 
I studien har också fördelarna och nackdelarna staplats upp i en tabell för att få en 
överblick över vad som fåtts fram. Kollar man på tabellen så finns det fler fördelar än 
nackdelar med revision, vilket kan tala för att företagen bör välja att ha revisor. Dock 
tänker alla företagare olika och vissa tycker säkert att nackdelarna väger tyngre än, 
trots att de är fler fördelar.
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Bilaga	1	–	Intervju	banken	
1. Vilken betydelse anser ni att revision har för småföretagen? 
2. Vilken betydelse har revisionen när ett företag ansöker om lån hos er? 
3. Tycker ni att revision hos små företag är nödvändigt? 
4. Påverkas exempelvis räntan om företaget har en revisor eller inte? 
5. Hur ser ni på lagändringen som innebär att revisionsplikten upphörde för 

mindre företag? 
6. Anser ni att det finns några fördelar med lagändringen? Vilka? 
7. Anser ni att det finns några nackdelar med lagändringen? Vilka? 
8. Vilka faktorer anser ni att företagen ska beakta när dem väljer om de ska ha en 

revisor eller inte? 
9. Anser ni att det finns företag som inte behöver ha en revisor och i så fall 

vilka? 
10. Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver det? 

  



	 34	

Bilaga	2	–	Intervju	företag	
1. När bildades företaget? 
2. Känner ni till lagändringen som innebär att revisionsplikten upphörde? 
3. Har lagändringen påverkat er och i så fall hur? 
4. Hur ser ni på lagändringen som innebär att revisionsplikten upphörde? 
5. Anser ni att det finns några fördelar med lagändringen? Vilka? 
6. Anser ni att det finns några nackdelar med lagändringen? Vilka? 
7. Hur resonerar ni när ni väljer om ni ska anlita en revisor eller inte? 
8. Har lagändringen betytt en förändring för er när det gäller valet av revision? 
9. Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver det? 
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Bilaga	3	–	Intervju	revisor 
1. Hur länge har du varit revisor? 
2. Vilken betydelse har revision för små företag? 
3. Anser ni att revision är nödvändigt även för små företag? 
4. Vilka av företagets intressenter tror ni har störst nytta av revisionen? 
5. Vilka fel är vanligast i små företags årsredovisning? 
6. Hur ser ni på lagändringen som innebär att revisionsplikten upphörde? 
7. Anser ni att det finns några fördelar med lagändringen? Vilka? 
8. Anser ni att det finns några nackdelar med lagändringen? Vilka? 
9. Vilka faktorer anser ni att företagen ska beakta när de väljer om de ska ha en 

revisor eller inte? 
10. Anser ni att det finns företag som inte behöver ha en revisor och i så fall 

vilka? 
11. Finns det kriterier som ett företag bör uppfylla för att inte behöva ha en 

revisor? 
12. Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver det? 
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Bilaga	4	–	Intervju	Skatteverket	
1. Hur ser ni på lagändringen som innebär att revisionsplikten upphörde för vissa 

aktiebolag? 
2. Anser ni att det finns några fördelar med lagändringen? Vilka? 
3. Anser ni att det finns några nackdelar med lagändringen? Vilka? 
4. Vilka faktorer anser ni att företagen ska beakta när de väljer om de ska ha en 

revisor eller inte? 
5. Anser ni att det finns företag som inte har behov av revision och i så fall 

vilka? 
6. Finns det kriterier som ett företag bör uppfylla för att inte behöva ha en 

revisor? 
7. Varför ska företagen ha en revisor om de inte behöver det? 
8. Har antalet skattebrott respektive bokföringsbrott ökat efter införandet? 
9. Tror ni att införandet av lagändringen påverkar antalet skattebrott eller 

bokföringsbrott? 
10. Anser ni att lagändringen ska bestå eller har ni förslag på justeringar? 
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Bilaga	5	–	Intervju	Bolagsverket	
1. Vilka tycker ni är fördelarna med lagändringen som innebär att 

revisionsplikten upphörde för vissa företag?  
2. Vilka tycker ni är nackdelarna med lagändringen? 
3. Finns det bolag som ni tycker borde välja att ha en revisor även fast lagen inte 

kräver det och i så fall vilka bolag? 
4. Går det att, via exempelvis statistik, se några negativa konsekvenser av 

lagändringen? 
5. Går det att se några positiva konsekvenser av lagändringen? 
6. Anser ni att lagändringen ska bestå eller borde lagen om revisionsplikten 

återinföras? Eller skulle man möjligen kunna ändra gränsvärdena för vilka 
företag som får slippa undan revisionen? 

7. Tror ni, eller rentav vet ni, om antalet skattebrott respektive bokföringsbrott 
har ökat i samband med lagändringen? 

8. Vad tycker ni att mindre aktiebolag ska tänka på när de gör sitt val ifall de ska 
anlita en revisor eller inte? 

9. Vad har lagändringen inneburit för er på Bolagsverket i form av t.ex. mer 
arbete, större resursåtgång etc.? 

	
	
 
	
	
	
	
	
	
 

	


