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Abstract 

 

November 1, 2010 a new law was introduced in Sweden which means that small limited 

companies no longer have mandatory auditing if they undergo two of these three criteria:  

• No more than 3 million in net sales 

• No more than 1.5 million in total assets 

• A maximum of 3 employees 

 

This means that over 70% of limited companies in Sweden now have a voluntary audit 

requirement. The owners of a firm have special responsibility on how the company will 

report its financial situation for the environment. Managers hire auditors to examine the 

financial statements so that investors can rely on this information, and that way assure 

quality of financial information. To get a well-functioning society and economy are 

therefore audit necessary. But the disadvantage of having the audit is the high cost. 

 

The study has focused on why small limited companies choose not to use the audit 

anymore. The research question reads thus:  

Why have small companies chosen to opt out of the audit? 

 

The study was conducted with a qualitative approach through interviews with 

accountants, tax authorities, banks and small companies who have opted out of the audit. 

An abductive approach has been used in this study to be able to switch between theory 

and empiricism. The purpose of this study is to compare the small companies' underlying 

reasons for deselecting of the audit with the reasons which led to the abolition of the 

audit. 

 

The conclusion to be drawn from this study is that a company is considered to be less 

reliable if it is not revised, and this can lead to for example that banks do not have 

confidence in the credit of the company. The reason why the small companies have opted 

out of the audit is cost and that they had not experienced the benefits of the audit. One 

potential reason why the small companies opt out of the audit also is that there is 

confusion about an auditor and a bookkeeper. The small companies cannot distinguish 

between a bookkeeper and an auditor and what they actually do.  

 



 

The reasons for the small limited companies to not choose audit, which have come about 

through the study are in compliance with the causes that made the Government set up the 

investigation from the beginning. The language in the study is in Swedish. 

 

Keywords: The abolition of the audit, audit cost, benefits of the auditor 



 

Sammanfattning 

 

Den 1 november 2010 infördes en ny lag som innebär att små aktiebolag inte längre har 

revisionsplikt om de undergår två av dessa tre kriterier: 

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Högst 3 stycken anställda 

Det betyder att drygt 70 % av aktiebolagen i Sverige numera har frivillig revisionsplikt. 

Ägarna i ett företag har särskilt ansvar kring hur företaget ska redovisa sin ekonomiska 

situation för omgivningen. Chefer anställer revisorer för att granska de finansiella 

rapporterna så att investerarna ska kunna lita på den informationen och på det viset 

kvalitetssäkras den finansiella informationen. För att få ett välfungerande samhälle och 

näringsliv behövs det därför revision. Men nackdelen med att ha revision är den stora 

kostnaden.  

Studien har fokuserat på varför små aktiebolag väljer att inte använda sig av revision 

längre. Forskningsfrågan lyder alltså: 

Varför har små aktiebolag valt att välja bort revisionen? 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod genom intervjuer med revisionsbyråer, 

skatteverket, banker och små aktiebolag som har valt bort revisionen. En Abduktiv ansats 

har används i studien för att kunna växla mellan teori och empiri. Syftet med studien är 

att jämföra de små aktiebolagens bakomliggande skäl till bortval av revision med de skäl 

som låg till grund för avskaffandet av revision.  

Slutsatsen som kan dras från denna studie är att ett företag anses vara mindre tillförlitligt 

om det inte är reviderat och det kan leda till att t.ex. bankerna inte har förtroende för 

företaget vid kreditgivningen. Anledningen till varför de små aktiebolagen har valt bort 

revisionen är kostnaden samt att de inte hade upplevt nyttan med revisionen. En potentiell 

orsak till varför de små aktiebolagen väljer bort revisionen är för att det finns en 

begreppsförvirring kring en revisor och en redovisningskonsult. De små aktiebolagen kan 

inte skilja mellan en redovisningskonsult och en revisor och vad de egentligen gör. 

 

De anledningar till att de små aktiebolagen väljer bort revision, som har kommit fram 

genom studien stämmer överrens med de orsaker som gjorde att regeringen tillsatte 

utredningen från första början.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Avskaffande av revisionsplikt, revisionskostnad, nyttan av revisorn 



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................. - 1 - 

1.1 Bakgrundsbeskrivning ............................................................................................... - 1 - 
1.2 Problemdiskussion ..................................................................................................... - 3 - 
1.3 Formulering av forskningsfrågor ............................................................................... - 5 - 
1.4 Syfte ........................................................................................................................... - 5 - 
1.5 Avgränsningar ............................................................................................................ - 5 - 
1.6 Disposition ................................................................................................................. - 6 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 7 - 
2.1 Vetenskapligt synsätt ................................................................................................. - 7 - 
2.2 Vetenskaplig ansats .................................................................................................... - 7 - 
2.3 Metodval .................................................................................................................... - 8 - 
2.4 Datainsamling ............................................................................................................ - 8 - 
2.5 Urval .......................................................................................................................... - 9 - 
2.6 Validitet och Reliabilitet .......................................................................................... - 10 - 
2.7 Metodkritik .............................................................................................................. - 11 - 
2.8 Källkritik .................................................................................................................. - 11 - 

3 Teoretisk referensram ....................................................................................................... - 13 - 
3.1 En revisors roll ......................................................................................................... - 13 - 
3.2 Obligatorisk revisionsplikt ....................................................................................... - 15 - 
3.3 Frivillig revision ....................................................................................................... - 16 - 
3.4 Agentteorin .............................................................................................................. - 19 - 
3.5 Intressentteorin ......................................................................................................... - 20 - 

4 Empiriskt undersökningsområde ...................................................................................... - 22 - 
4.1 Regeringens utredning (SOU 2008:32) .................................................................... - 22 - 
4.2 Regeringens proposition (2009/10:204) ................................................................... - 23 - 
4.3 Lagtext ..................................................................................................................... - 25 - 
4.4 Revisionsbyråer ........................................................................................................ - 25 - 

4.4.1 KP revision .......................................................................................................... - 25 - 
4.4.2 Ernst & Young ..................................................................................................... - 27 - 
4.4.3 Sydrevisioner Väst AB ........................................................................................ - 29 - 
4.4.4 PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) ........................................................... - 32 - 

4.5 Skatteverket .............................................................................................................. - 35 - 
4.6 Små aktiebolag ......................................................................................................... - 37 - 

4.6.1 Elektrokalkyl Väst AB ......................................................................................... - 37 - 
4.6.2 Ellge Tronic AB ................................................................................................... - 37 - 
4.6.3 Projektansvar AB ................................................................................................. - 38 - 
4.6.4 International Textil AB ........................................................................................ - 40 - 

4.7 Banker ...................................................................................................................... - 41 - 
4.7.1 SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) ............................................................... - 41 - 
4.7.2 Swedbank Sjuhärad ............................................................................................. - 41 - 
4.7.3 Danske Banken .................................................................................................... - 42 - 
4.7.4 Handelsbanken ..................................................................................................... - 42 - 

5 Analys ............................................................................................................................... - 44 - 
5.1 Revisorns roll ........................................................................................................... - 44 - 
5.2 Fördelar med revision .............................................................................................. - 45 - 
5.3 Nackdelar med revision ........................................................................................... - 46 - 
5.4 Konsekvenser av avskaffandet ................................................................................. - 47 - 

5.4.1 Intressenter ........................................................................................................... - 47 - 



 

5.4.2 Skatter och brott ................................................................................................... - 48 - 
5.4.3 Revisionsbranchen ............................................................................................... - 49 - 
5.4.4 Små aktiebolag .................................................................................................... - 50 - 
5.4.5 Varför har små aktiebolag valt bort revisionen? .................................................. - 51 - 

6 Slutsatser ........................................................................................................................... - 52 - 
6.1 Revisorns roll ........................................................................................................... - 52 - 
6.2 För- och nackdelar med revision .............................................................................. - 52 - 
6.3 Konsekvenser av avskaffandet ................................................................................. - 53 - 
6.4 Varför väljer små aktiebolag bort revisionen? ......................................................... - 54 - 

7 Avslutande diskussion ...................................................................................................... - 55 - 
8 Referenser ......................................................................................................................... - 56 - 
 

  



- 1 - 

 

1 Inledning 

Det första kapitlet inleds med en bakgrund inom det valda ämnesområdet. Sedan 

diskuteras det i problemdiskussionen vilket leder fram till en forskningsfråga, syfte och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

År 1895 behövde alla aktiebolag i Sverige granska bolagets räkenskaper och det gjordes 

genom att de utsåg en passande person till att genomföra granskningen enligt Fri 

revisions hemsida. Det var enligt lagen om aktiebolag gällande revision som infördes då 

och det var första gången det fanns regler om revision i Sverige. Första gången Sverige 

stiftade en lag som gjorde att en auktoriserad revisor var tvungen att utses av en del 

aktiebolag var den 1 januari 1944. De aktiebolag som berördes av lagen var antingen 

noterade på en fondbörs eller hade ett aktiekapital på minst 2 miljoner kronor. Gränsen 

sänktes under år 1975 till ett aktiekapital på 1 miljon kronor. Efter att gränsen sänkts på 

slutet av 1970-talet debatterades det flitigt om den ekonomiska brottsligheten och för att 

hindra företag i Sverige från kriminalitet påståddes det att det behövdes ett 

genomgripande kontrollsystem. På samma hemsida finns också information om att det år 

1978 föreslogs av Brottförebyggande Rådet (BRÅ), att för att bekämpa brottsligheten 

skulle alla aktiebolag vara tvungna att ha en revisor. Det ledde till slut till en ny lag som 

betydde att alla aktiebolag hade revisionsplikt. Den infördes i två etapper där den första 

genomfördes år 1983 och den andra år 1988. Det första steget behandlade de nybildade 

aktiebolagen och steg nummer två behandlade de äldre aktiebolagen.  

Regeringen tillsatte en utredning år 2006 för att granska de regler som gäller vid revision 

för de små bolagen. Utredningens uppgift var också att komma med förslag kring 

regeländringar för ett avskaffande av små bolags revisionsplikt. Det delbetänkandet som 

utredningen överlämnade i mars 2008 benämns Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32). I delbetänkandet rekommenderades att bara 4 procent av alla 

aktiebolag ska ha revisionsplikt vilket betyder att det överlag gäller samma ordning som 

innan år 1988 enligt SOU 2008:32. Ytterligare beräknas utredningens förslag resultera i 

en minskning av revisionskostnader med 5,8 miljarder kronor per år för de företag som 

berörs.  

I den proposition som riksdagen fick i april 2010 hade regeringen valt att ändra de 

gränsvärden som utredningen satt upp så att istället 70 procent av alla aktiebolagen ska få 

avskaffad revisionsplikt påpekades det på Fri revisions hemsida.  

Sedan länge har de mest omfattande kraven för revision av aktiebolag i hela Europa 

funnits i de nordiska länderna enligt Fri revision. En anpassning till de europeiska 

förhållandena gjordes år 2007 av både Danmark och Finland. Liknande förändringar har 

föreslagits av Norge från slutet av 2011. De gränser som gäller för avskaffad 

revisionsplikt är mycket hårdare än i övriga Europa. 
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Det nya regelverket som trädde i kraft den 1 november 2010 innebär att det för drygt 70 

procent av aktiebolagen i Sverige är frivillig revisionsplikt. Det finns tre olika kriterier 

och ett aktiebolag måste uppfylla två av dem för att kunna välja att avstå från revision. 

De tre kriterierna som tas upp hos Fri revision är följande:  

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Högst 3 stycken anställda 

Vidare beskriver Fri revision att de aktiebolag som vill avstå från revision måste göra ett 

aktivt val och därmed måste ett beslut fattas på antingen en ordinarie eller en extra 

bolagsstämma. Beslutet fattas där genom att bolagsordningens bestämmelser gällande 

revision ändras och alla pågående revisionsuppdrag avslutas i samband med det. Innan 

ändringarna börjar gälla måste det registreras hos Bolagsverket. Om ett bolag har valt att 

inte använda sig av en revisor men får ett behov av en sådan kan de när som helst välja 

att utse en.  

Enligt Balans nr 2 (2012) registrerades det år 2011 rekordmånga nya antal bolag. Två 

stora faktorer som har pekats ut som bidragande faktorer är det halverade kravet på insatt 

aktiekapital och den frivilliga revisionen. Av det nystartade bolagen väljer 76 procent av 

dem att inte ha en revisor enligt siffror från Bolagsverket. Om det däremot tittas på alla 

bolag som omfattas av den frivilliga revisionen är det 15 procent som valt bort revisorn. 

Bland de bolag som fanns innan lagändringen har 90 procent kvar revisorn. Det finns 

många enskilda firmor som ombildats som räknas till nystartade aktiebolag.   Av bara 

nybildade aktiebolag väljer 25 procent att ha en revisor. Bengt Skough, FAR:s sektion 

Små och medelstora företag, menar att det inte är några dåliga siffror. 

Vid jämförelse med grannländerna är det fler som väljer bort revisionen i de länderna. 

Ungefär 25 procent av bolagen i Danmark har valt att inte använda sig av en revisor och 

den frivilliga revisionen infördes där 2006. De som kontrollerar redovisningarna i 

Danmark, Bolagsstyrelsen upplever inte någon större skillnad i redovisningarnas kvalitet 

mellan de som valt bort revisorn och de som har revisorn kvar säger Henrik Carmel, 

FSR-danske revisorer. 

Den frivilliga revisionen infördes i maj år 2011 i Norge och processen gick betydligt 

snabbare än i Sverige. Nästan 50 procent av aktiebolagen som omfattas av den avskaffade 

revisionsplikten har valt bort revisorn. Den stora förändringen har haft ganska stor 

påverkan på revisionsbyråer i Norge. Särskilt de som inriktat sig på små och medelstora 

företag. 

Två centrala faktorer lyfts fram av Bengt Skough till varför Sverige skiljer sig från sina 

grannländer.  Den ena faktorn är att både revisions- och redovisningstjänster erbjuds av 

revisionsbyråer och den andra är att FAR
1
 har varit duktiga på att informera om den 

frivilliga revisionen i god tid och om nya tjänster på marknaden som är anpassade till det.  

                                                 
1
 FAR, branschorganisation för revisorer och rådgivare. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Det finns särskilda krav som finns inom företagsformer där ägarna har begränsat ansvar 

gällande hur företaget ska redovisa sin ekonomiska situation för omgivningen. De som 

har ansvaret för den information som lämnas om företaget är VD:n och styrelsen. 

Information som ges ut måste intressenterna kunna lita på. Den som granskar det som ska 

lämnas ut är en revisor och ger företaget och den företagsinformation som är av finansiell 

form trovärdighet. För att få ett väl fungerande samhälle och näringsliv behövs det därför 

revision (FAR, 2006).   

 

I Talbots (1986) studie diskuteras revisorns roll och behov i samhället. Revisorer är 

viktiga myndigheter i samhället. De granskar handlingarna hos en enhet för att ge en sann 

och rättvisande bild av företagets finansiella ställning och resultat. De anses vara 

nödvändiga och nyttiga för verksamheten. De uppmanas att hjälpa till att fastställa 

administrativa problem.  

 

Att ha eller att inte ha revisionsplikt och hur den ska utformas diskuteras flitigt. EU:s 

regelverk som rör den lagstadgade revisionen runt om i Europa debatteras fortfarande 

påpekar Dewing och Russell (2001) och syftet med förändringar av revisionen är att 

tillförlitligheten ska förbättras. Ytterligare för att få en ökad effektivitet på de finansiella 

marknaderna måste öppenheten av den finansiella informationen förbättras samt måste 

jämförbarheten ökas.   

 

Då lagändringen gällande revisionsplikt trädde ikraft den 1 november 2010 kan det nu 

vara intressant att se hur det har påverkat olika aspekter eftersom det har gått en tid efter 

avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Vidare skulle det vara intressant att 

se om lagändringen har haft några konsekvenser för berörda aktiebolag och i sådana fall 

på vilket sätt. Det har länge pågått en debatt kring behållandet av revisionsplikten i 

Sverige kontra ett avskaffande. Jämfört med grannländerna ligger Sverige efter då de 

anpassade sig efter EU:s förhållanden redan år 2007 som ovan nämnts på Fri revisions 

hemsida. När grannländerna avskaffade revisionsplikten var Sverige och Malta de enda 

länderna kvar i hela EU med allmän revisionsplikt skriver Tobias Rydberg på 

företagarnas hemsida. Varför tog det sådan tid för Sverige att avskaffa revisionsplikt för 

små aktiebolag? De gränsvärden som till slut fastställdes för revisionsplikt för svenska 

små aktiebolag skiljer sig från EU:s fjärde bolagsrättsliga perspektiv. Direktivet ger både 

små och mellanstora chansen att slippa revisionsplikten säger Grant Thornton, om de 

uppfyller två av följande kriterier: 

 

 Högst 70 miljoner kronor i omsättning 

 Högst 35 miljoner kronor i balansomslutning 

 Högst 50 stycken anställda 

Det går att se på avskaffandet ur olika perspektiv som exempelvis ur revisionsbyråers 

perspektiv, skatteverkets perspektiv, kreditgivares perspektiv och företagens perspektiv. 

Hur de alla påverkas och vad de har för syn på saken samt om de har upplevt ändringen 

som något positivt eller negativt.  
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De huvudsakliga faktorerna som förutspår krav på frivillig revision enligt Collis, Jarvis 

och Skeratt (2004) är uppfattningen av fördelarna det ger. Att revision ger en kontroll på 

interna rapporter och att informationens kvalité höjs av revision. Fortsatt säger de att 

logiskt borde beslutet om revision eller inte inom några företag påverka deras 

tillväxtstrategier. Det är större sannolikhet att de som strävar efter att bli stora företag 

behåller revisorn. 

 

Något att diskutera om är huruvida de aktiebolag som berörs av lagändringen faktiskt 

väljer att avskaffa revisorn. Dessutom på vilka grunder de väljer att avstå från revision 

eller ha kvar den. Beror det enbart på att aktiebolaget får mindre kostnader om de avstår 

eller finns det andra faktorer som spelar in? Något annat som kan vara intressant att ta 

reda på är ifall avskaffandet av revisor är utbrett inom särskilda branscher eller i en 

speciell fas inom bolaget som exempelvis nystartade företag eller mogna företag.   

 

Lapavitsas (2007) skriver att förtroende och information mellan kreditdeltagarna har 

tvingande sociala beståndsdelar som är beroende av ekonomiska funktioner och sociala 

sammanhang. Finansiella institut omvandlar förtroende till en social och objektiv 

relation. Kreditsystem består av en uppsättning institutioner som konstruerar företroendet 

genom att använda all allmän information. För att förtroende ska upprätthållas behöver 

långivaren få information om lånetagarens ekonomiska verksamhet och sociala position. 

Grunden för kreditrelaterad förtroende är förmågan att återbetala pengarna. Författaren 

skriver att krediten innebär värde i förväg mot endast löften att betala.  

 

Rennie, Senkow, Rennie och Wong (2003) gjorde en undersökning av en grupp privata 

företag i Canada där de undersökte avregleringen av revisionskrav. Den största delen av 

de tillfrågade som svarade på undersökningen behöll revisionen. Krav från långivare och 

ägare var de vanligaste förklaringarna till ett fortsatt användande av en revisor. Några 

andra orsaker till att behålla revisorn som några respondenter ansåg var att kunna ge 

användare och ledning garantier och säkerhet gällande trovärdigheten av de finansiella 

rapporterna. Resultatet av studien menar Rennie et al. (2003) visar att säkerhetsnivån på 

tillförlitligheten har sjunkit eller också försäkras inte tillförlitligheten alls i ett antal 

privata företags finansiella rapporter. För de företag som valde bort revisionen har det 

resulterat i kostnadsbesparingar som också är den största anledningen till att de väljer 

bort revisorn. Ett annat resultat är också att företagets intressenter inte längre har tillgång 

till reviderad information.   

 

En uppfattning av den slopade revisionsplikten kan vara att brottsligheten ökar hos de 

bolag som avstår från en revisor. Skatteverket har enligt Skatteverkets rättschef Vilhelm 

Andersson under hela processens gång varit emot revisionsreformen eftersom de befarar 

skattebrott, både medvetna och omedvetna. Men de är i alla fall tacksamma över att det 

ändå finns vissa begränsningar. Han tror också att revisorns roll i företagen fortfarande 

behövs då han tror att banker kommer kräva det vid låntagande skriver SvD näringsliv. 

Hur påverkar lagändringen skattemyndigheternas syn på de aktiebolag som valt att inte 

ha revisor, kommer dessa aktiebolag granskas mer än andra bolag eller kommer de att 

behandlas likadant som de bolag som har kvar revisorn? Skatteverket har begränsade 
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resurser, frågan är om de kommer att fokusera mer på de bolagen utan revisor och om det 

verkligen är rättvist. Enligt skattemyndigheten kommer inte aktiebolag utan revisorer 

granskas hårdare än andra bolag. 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

 

Frågeställning: 

- Varför har små aktiebolag valt att välja bort revisionen? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att jämföra de små aktiebolagens bakomliggande skäl till 

bortval av revision med de skäl som låg till grund för avskaffandet av revision.  

1.5 Avgränsningar 
 

Avskaffandet av revision för små aktiebolag påverkar olika aktörer som revisionsbyråer, 

skattemyndigheter och företag. Det är ett väldigt brett ämne så denna studie avgränsar sig 

till de små aktiebolag som har valt bort revisionen. Den avgränsas geografiskt till företag 

i Borås på grund av praktiska skäl såsom tillgänglighet för intervjuer och återkoppling.  

  



- 6 - 

 

1.6 Disposition 

 

För att läsaren ska kunna få en överblick av denna uppsats och vad alla delar behandlar 

så beskrivs alla kapitel nedan.  

Kapitel 1 

 

Det första kapitlet inleddes med en bakgrund inom det valda ämnesområdet. Sedan 

diskuterades det i problemdiskussionen vilket ledde fram till en forskningsfråga, syfte 

och avgränsningar. 

Kapitel 2 

 

I detta avsnitt beskrivs valda forskningsmetoder, tillvägagångssätt och motivering till 

valda metoder. Sedan behandlas validitet och reliabilitet samt metod- och källkritik. 

Kapitel 3 

Det tredje kapitlet innehåller den teoretiska referensramen. Den inleds med tidigare 

forskning och avslutas med de teoretiska modellerna Agentteorin och Intressentmodellen. 

Kapitel 4 

Detta kapitel omfattar det empiriska materialet som baseras på ett antal intervjuer med 

revisionsbyråer, banker, Skatteverket och små aktiebolag. Lagtext och utredningar 

rörande revisionsplikten behandlas också under detta avsnitt samt kompletterande 

information till intervjuerna från respektive hemsidor.   

Kapitel 5 

I det femte avsnittet analyseras och tolkas det empiriska materialet kopplat till den 

teoretiska referensramen.  

Kapitel 6 

 

Det sjätte kapitlet innehåller diskussion av den föregående analysen. Slutsatser som har 

dragits genom undersökningen tas upp i relation till problemdiskussion, ställda 

forskningsfrågor och syftet med uppsatsen.  

Kapitel 7 

 

I det sjunde kapitlet förs det en avslutande diskussion och det ges också förslag på fortsatt 

forskning.   

Kapitel 8 

 

Det åttonde och sista kapitlet innehåller alla referenser. 
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2 Metod 

I detta avsnitt beskrivs valda forskningsmetoder, tillvägagångssätt och motivering till 

valda metoder. Sedan behandlas validitet och reliabilitet samt metod- och källkritik. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Utifrån befintlig teori och med hjälp av empiri förklaras varför små aktiebolag har valt 

bort revisionen och därför valdes det hermeneutiska synsättet. Hartman (2004) beskriver 

att hermeneutik är läran om tolkning i allmänhet och innebär inte bara tolkning av texter 

utan även av alla slags mänskliga handlingar. Det är alltså inte intresse av hur världen är 

utan hur den tolkas. Användning av intervjuer har valts för att kunna tolka och förstå 

deras val. Genom tolkning kommer studien fram till ny kunskap vilket är i linje med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt. Bryman och Bell (2011) beskriver att inom hermeneutik 

bygger den centrala idén på att den som analyserar måste försöka få ut meningen med 

texten ur författarens perspektiv. 

 

Ett alternativ till det valda synsättet är ett positivistiskt synsätt som inte används i studien 

då det enligt Hartman (2004) beskrivs som att positivismen innebär att beskriva den 

observerbara världen utan att gå utöver det som kan observeras. 

2.2 Vetenskaplig ansats 

 

Denna studie grundar sig på en abduktiv ansats eftersom den växlar mellan den induktiva 

och den deduktiva ansatsen. En deduktiv ansats är ett förhållningssätt till relationen 

mellan teori och forskning menar Bryman och Bell (2011). Det härleds då från idéer och 

sker med hänvisning till hypoteser. Motsatsen är en induktiv ansats och enligt Wallén 

(1996) betyder induktion att forskaren utgår från datainsamling och försöker att dra 

teoretiska slutsatser som är generella. Vid en induktiv ansats samlas datamaterialet in 

utan att det från början finns en hypotes. Utgångspunkten i abduktion ligger i empiriskt 

material som har samlats in men tidigare forskning och studier tas också hänsyn till enligt 

Alvesson och Sköldberg (1994).   

 

Teoridelen utgår ifrån befintlig fakta och tidigare forskning och sedan samlas det 

empiriska materialet in. Tillräckligt med kunskap eftersträvades för att kunna ställa de 

rätta frågorna under intervjuerna så det var viktigt att vara påläst inom området innan 

intervjuerna påbörjades. Under pågående insamling av empiriskt material och efteråt har 

gett en större kunskap kring ämnet och därmed lett till att mer relevant forskning och 

intressanta teorier har hittats. Under arbetets gång har den teoretiska referensramen fyllts 

på allteftersom kunskapen har ökat samt efter idéer från respondenterna. Studien växlar 

alltså mellan de båda vetenskapliga ansatserna och är därmed en abduktiv ansats.  
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2.3 Metodval 

 

Bryman och Bell (2011) skriver att vid insamling och analys av data betonar kvalitativ 

forskning ord istället för kvantifiering, som den kvantitativa forskningen fokuserar på.  

Kvalitativa intervjuer som är ganska ostrukturerade med några få lösa frågor har använts. 

Detta för att få fram så mycket som möjligt av respondentens åsikter och därför få ett 

större djup på intervjun. Samt för att undvika att styra respondenten på något sätt med 

ledande frågor. Det blir mer som ett samtal och tillåter mer en diskussion kring ämnet och 

olikheter i svaren. Målet är en djupare förståelse. 

 

Med ett kvantitativt angreppssätt skulle inte studien kunna få en djupare förståelse kring 

ämnet eftersom en kvantitativ analys fokuserar på att få bredd i undersökningen med 

användningen av olika enkäter och går inte in på djupet.  

 

För att kunna besvara problemformuleringen och uppfylla syftet behövs en förståelse av 

respondenternas tolkning av verkligheten, därför anses den kvalitativa metoden mer 

användbar. Den kvalitativa metoden ger mer ingående och bättre förklarande svar och 

eftersom undersökningen strävar efter en helhetsförståelse är den kvalitativa metoden mer 

lämplig. Med hjälp av den kvalitativa metoden ges möjlighet till en djupare undersökning 

där följdfrågor kan ställas till respondenterna och även få återkoppling från dem. Det 

hade inte varit möjligt om den kvantitativa metoden hade valts. Dessutom går det med 

hjälp av den kvalitativa metoden att få ett personligt intryck av respondenterna och det 

går också att tolka reaktionen hos den intervjuade och därmed fånga underliggande svar.  

 

2.4 Datainsamling 

 

Både primära och sekundära datakällor har använts för att få så bra resultat som möjlig. 

Primärdata har samlats in genom de djupgående intervjuerna. Empirin samlades in genom 

intervjuer av revisionsbyråer, banker, skatteverket och små aktiebolag utan en revisor. 

Alla revisionsbyråer och Skatteverket intervjuades vid ett möte, likaså alla småföretagare 

förutom Lars Loman på Elektrokalkyl Väst AB som intervjuades via telefon. Alla banker 

intervjuades på telefon förutom Anders Gross på Handelsbanken som intervjuades via 

mail. Regeringens utredning och proposition räknas också till primärkällor då de studeras 

för att uppfylla syftet av studien.   

 

Sekundärdata är den data som samlades in från början för att få tillräckligt med 

bakgrundsinformation samt den teori som presenteras i den teoretiska referensramen. 

Insamling av teori gjordes först genom sökningar på vetenskapliga artiklar för att kunna 

ta del av tidigare forskning kring ämnet. Den tidigare forskningen ledde till kontakt med 

väsentliga teorier som kan kopplas till det valda ämnet. Sökningen utökades med dessa 

teorier. De teoretiska modeller som hittades letades också upp i böcker som var en 

fördjupning på just den modellen. Lagar som berördes söktes också efter på internet.  
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2.5 Urval 
 

De respondenter som har valts ut till studien är kunniga personer inom området, 

myndigheter och små aktiebolag som har valt bort revisionen.  

 

Revisionsbyråer valdes ut för intervjuer eftersom de arbetar med revision och har god 

kunskap inom det valda ämneområdet. Det var även intressant att veta hur deras sida ser 

på avskaffandet då de också påverkas av lagändringen. En förhoppning var också att 

genom dem få kontakt med intressanta företag som uppfyller studiens krav. Alltså några 

av deras klienter som valt bort revisorn. Kontakt togs med ett flertal revisionsbyråer i 

Borås, både stora och små. Många av dem hade inte möjlighet att hjälpa till och att ställa 

upp på en intervju men antalet eftersträvades att åtminstone komma upp i fem stycken 

olika byråer för att få ett bra underlag. Teoretisk mättnad upplevdes ganska snabbt men 

fler intervjuer valdes för ett riktigt bra underlag och för chansen att komma i kontakt med 

små aktiebolag som har valt bort revisorn. Avslutningsvis intervjuades fyra byråer.   

 

Banker intervjuades för att de eventuellt i en del fall har en närmre relation till en 

företagare än vad en revisor har. Dessutom är det viktigt för banker vid kreditgivning att 

ha någon form av kvalitetssäkring eftersom det innebär risker att låna ut pengar. Om ett 

företag har en revisionsberättelse betyder det att någon utomstående har granskat 

företaget vilket kan ge en större säkerhet för banken. Något som också var intressant var 

att se hur bankerna ser på utlåning till företag som saknar revision. 

 

Anledningen till att Skatteverket intervjuades var för att det var de som var emot 

lagändringen i början och för att se det ur deras perspektiv och veta anledningen till att de 

var emot förslaget. Utöver det var det av intresse att se konsekvenserna av lagändringen 

för deras verksamhet och hur de kommer agera gentemot företag utan revision.  

 

I denna studie har inriktningen varit väldig snäv då fokus ligger på små aktiebolag som 

har valt bort revisionen. Det är inte en hög procent som har valt bort revisionen som 

undersökningen kommer i kontakt med och som vill ställa upp på en intervju. Det fanns 

inte något intresse av nystartade företag eftersom de inte aktivt behöver välja bort 

revisorn. Utöver det godtogs alla små aktiebolag som valt bort revisorn. Den största 

svårigheten har varit att få tag i de små aktiebolagen. De flesta revisionsbyråer har inte 

kunnat kontakta deras klienter som valt bort revisorn åt oss. Sökningen har skett efter 

små aktiebolag i Borås som faller under gränsvärdena och sedan har potentiella företag 

kontaktats via telefon för att undersöka om de kunde medverka i studien.  

 

Misstanke från start var att det skulle vara vissa svårigheter att få tag i de små 

aktiebolagen, men trodde inte att det skulle vara så svårt. Förhoppningarna var att mer 

hjälp skulle fås med att få kontakt med företag genom revisionsbyråer men så var inte 

fallet. Det var en del företag som hade valt bort revisionen men som inte ville ställa upp 

på intervju. Om inte företag i Borås hade ställt upp hade företag i Göteborg istället 

kontaktats eftersom det finns fler aktiebolag där än i Borås. Det hade tagit ännu mer tid 

och påverkat arbetet med uppsatsen negativt. Även om nästan samma svar har fåtts från 

de olika aktiebolagen som har intervjuats skulle det vara bra med fler aktiebolag än fyra 
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för att då kunnat se mer vilka typer av aktiebolag det är som väljer bort revisionen. De 

kanske hade andra anledningar till att välja bort revision. Metoden för att få tag i företag 

var väldigt tidskrävande vilket var väldigt negativt för studiens genomförande. Det gjorde 

också att intervjuer gjordes senare än beräknat då de var såpass svåra att få tag på. Om 

intervjuer hade gjorts tidigare hade empirin kunnat bearbetas tidigare. Tankar borde ha 

skänkts lite mer på hur tillgången till respondenter var innan studien påbörjades.  

 

2.6 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet är enligt Bell (1995) ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det 

forskaren vill att den ska mäta eller beskriva och eftersom studiens svar bygger på hur 

olika individer tolkar verkligheten kan det leda till att validiteten blir lägre. Merriam 

(1994) säger att validitet är ett mått på hur väl forskaren undersöker det som ska 

undersökas. Inre eller intern validitet innebär i vilken mån resultatet stämmer överrens 

med verkligheten, det vill säga om teorin stämmer överens med empirin. Validitet är inte 

termer av verkligheten utan den bedöms av forskarens erfarenheter och tolkningar.  

 

Enligt Bell (1995) är reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen. Alltså om undersökningen kommer att ge samma 

resultat om den skulle upprepas. Merriam (1994) menar att tillförlitligheten mäts i 

undersökningen genom reliabilitet. Det innebär ifall undersökningen kommer att ge 

samma resultat om den skulle upprepas. Studien kan inte göra anspråk på reliabilitet 

eftersom det inte är säkert att respondenterna kommer svara likadant vid ett annat tillfälle.  

För att öka validiteten i studien är det viktigt att vara noga med att undersöka och ställa 

frågor som berör det forskarna vill ha svar på och undviker onödiga frågor samt att 

resultatet uppfyller frågeställningen och syftet med studien. Båda har varit närvarande vid 

alla intervjuer för möjligheten att kunna diskutera intervjuerna tillsammans samt att tolka 

de gemensamt. Eftersom öppna intervjufrågor har använts anses inte respondenternas 

svar ha påverkats. Vid användande av ostrukturerade intervjuer kan replikerbarheten 

påverkas då det inte finns någon tydlig mall att gå efter. Om forskarna dokumenterar väl 

och skriver upp i efterhand exakt vad som diskuterades kan det underlätta för andra 

forskare att göra samma studie igen samt att givetvis dokumentera tydligt under 

uppsatsens gång.  

Nästan alla intervjuer har spelats in för att minska risken för missförståelse och även för 

att kunna gå tillbaka och lyssna ifall någonting skulle missas. Alla intervjuer med 

revisionsbyråer är inspelade likaså redovisningsbyrån och Skatteverket. Bara en av 

intervjuerna med små aktiebolag är inspelat och det är Projektansvar AB. Inspelning är 

också väldigt positivt då forskarna under själva intervjun kan fokusera helt och hållet på 

respondenten och vad denne har att säga istället för att anteckna allting.   

De olika respondenter som har intervjuats ger studien möjlighet till olika perspektiv och 

kan på det viset göra så att skillnader och likheter mellan dem ses. De olika perspektiven 

ger ett bredare synsätt och stärker på det sättet trovärdigheten i studien. För att ytterligare 

stärka trovärdigheten i studien har det färdigskrivna empiriska materialet från 

intervjuerna skickats ut till respektive respondent som önskade det för att denne ska se att 
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det som skrivits överrensstämmer med vad denne har sagt och för att undvika 

missförstånd.  

2.7 Metodkritik 

 

Det som har varit bra med det hermeneutiska synsättet är att tolkning kunde göras av 

texterna som hade lästs och även tolka respondenternas svar och handlingar. Det var det 

undersökningen var ute efter vilket gör att det valda synsättet passar studien.  

 

Val av den abduktiva metoden var väldigt väsentligt för denna studie eftersom det utgicks 

från befintlig fakta och påläsning av ämnet så att bra frågor kunde ställas till 

respondenterna för att samla in empiri. Metoden tillät en växling mellan teori och empiri. 

Det hade blivit mycket svårare att inte använda just denna metod.  

 

Medvetenhet finns om att det finns både nackdelar och fördelar med den kvalitativa 

metoden som har använts. Det positiva är att undersökningen verkligen kunde få en 

djupare förståelse istället för bredd som hade kunnat fås vid en kvantitativ metod. 

Nackdelar med de telefonintervjuer som gjordes kan vara att det inte gick att se 

respondenten och kunde därmed inte tolka respondentens agerande. Där kan alltså 

mycket gå förlorat. Genom att använda telefonintervjuer var det lättare att få tag på 

företag och banker eftersom de oftast inte har tid med en besöksintervju och det kan vara 

en fördel med telefonintervjuer. En nackdel med besöksintervjuer är att respondenten kan 

påverkas av intervjuaren. Fördelen med besöksintervju är att intervjuaren lättare kan 

diskutera med respondenten när de ser varandra. Intervjuerna spelades in så fort tillåtelse 

gavs och det underlättade arbetet mycket. Det räckte att koncentration låg på att bara 

lyssna på vad respondenten sa istället för att försöka anteckna så mycket som möjligt. En 

stor fördel är också att det ger möjlighet att lyssna igenom inspelningen noggrant i lugn 

och ro och även lyssna flera gånger. Där ingen inspelning ägde rum finns det risk för att 

missa en del information. 

 

En av intervjuerna gjordes via mail som inte alls var så utförligt som önskades. 

Upplevelsen av svaren var att de inte var mycket genomtänkta och det var bara korta 

svar. Hade möjlighet funnits till att intervjua via telefon eller besök skulle det ge mer och 

bättre information. Samtidigt gav det svar på de frågorna som ställts och om det inte hade 

gått över mail hade risken varit stor att svar uteblev helt.  

 

2.8 Källkritik 

 

Vi har hög tillit till de vetenskapliga artiklarna vi använt oss av då vi förutsätter att flera 

instanser har granskat artiklarna innan publikation. Det är det vetenskapliga materialet 

som forskarna har tagit fram som klassas som de säkraste källorna menar vi. 

   

De böcker som används som kurslitteratur som har använts i denna studie antar vi har en 

bra trovärdighet då vi utgår från att materialet är noga utvalt av lärare för att ge ett bra 

underlag. Vi är medvetna om att andra böcker vi har använt oss av inte är granskade på 
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samma sätt som vetenskapliga artiklar och kan därför inte anses ha lika hög trovärdighet. 

Boken utgiven av FAR Förlag är t.ex. normativ och saknar forskningsunderlag.   

 

Svenska myndigheter kontrollerar Statens offentliga utredningar (SOU) och regeringens 

propositioner noggrant och därför anser vi att de har en hög trovärdighet. De har 

granskats och utretts av kunniga personer för att få fram potentiella förändringar i hela 

landet. 

 

Andra artiklar vi har använt oss av har inte genomgått likvärdig granskning som 

vetenskapliga artiklar och har därför inte samma trovärdighet. Det kan även vara väldigt 

vinklat beroende på vad författaren tycker. Vi har varit väldigt kritiska när vi har läst 

artiklarna då vi är medvetna om det. De artiklar som kommer från Balans tycker vi har 

lite mer tyngdpunkt då det kan klassas som en branschtidning. Dock kan det även där 

vara vinklat åt just den branschen.  

 

Vi har hämtat en del information från olika internetsidor. Den informationen har vi varit 

mest kritiska till då vi anser att de har lägst trovärdighet. Vem som helst kan skriva vad 

som helst på internet så vi har varit noga med att ta så relevanta källor som möjligt som vi 

bedömer tar upp information som är väsentlig för uppsatsen. Sedan tycker vi att vissa 

sidor är mer trovärdiga än andra som t.ex. FAR:s hemsida då det är en 

branschorganisation.  

 

Gällande trovärdigheten hos intervjupersonerna tycker vi att den finns hos 

revisionsbyråerna, skatteverket och banker eftersom de alla är i kontakt med det vi 

studerar. Framförallt en hög trovärdighet hos revisionsbyråerna då de har hög utbildning 

och måste ha jobbat mycket i branschen, de har alltså en stor erfarenhet vilket är en stor 

fördel. Vi känner inte lika stor trovärdighet för respondenterna hos de små aktiebolagen. 

De har inte samma kunskap som de övriga. Men eftersom vi undersöker varför små 

aktiebolag väljer bort revision tycker vi ändå att de är trovärdiga. De är de som faktiskt 

har valt bort revisionen och berättar orsakerna till varför de valde bort. Då hör vi det 

direkt från dem istället för att höra från de övriga varför de små aktiebolagen väljer bort 

revisionen.     
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3 Teoretisk referensram 

Det tredje kapitlet innehåller den teoretiska referensramen. Den inleds med tidigare 

forskning och avslutas med de teoretiska modellerna Agentteorin och Intressentmodellen. 

3.1 En revisors roll 

 

I första hand är en revisors uppgift att bevaka aktieägares intressen skriver Björkman 

(1978). Revisorn har ansvar gentemot olika intressenter för en revisionsberättelse när 

denne väl undertecknat en sådan. Borgenärer är de som främst berörs eftersom de ofta 

baserar sina beslut på uttalanden från revisorn och redovisningshandlingar. De anställde 

och det allmänna har också intresse av företagets räntabilitet och ställning. Att styrelsens 

redovisningshandlingar stämmer och som revisorn ska granska är alltså av stor vikt. 

Huvuduppgiften som ligger hos en revisor är att i efterhand kritiskt granska vidtagna 

åtgärder.   

 

Keys (1999) studie föreslår att intressentteorin kan vara ett alternativ till den traditionella 

ekonomiska teorin av företag som ett sätt att förstå företagets beteende. Den traditionella 

ekonomiska teorin beskriver inte alla företagsbeteenden medan intressentteorin beskriver 

mer utförligt genom att titta på processen och innehållet i intressenternas relationer. 

Enligt Tabone och Baldacchino (2003) uppfyller den lagstadgade revisionen hos 

ägarledda företag som är lokala två roller. Den roll som är av störst vikt är att 

revisionsplikten förser utomstående tredje part med relevans, en tredje part hos ägarledda 

företag kan ha ett direkt intresse som exempelvis skattemyndigheterna, kreditgivare och 

banker. Nästa roll som revisionsplikten spelar utgår från den positiva effekt den har på 

ägaren, chefen och deras personal. Marriot och Marriot (2000) säger att revisorns roll är 

att öka den ekonomiska medvetenheten hos företagsledaren och ge en internredovisning 

service för att möta deras behov och förmågor.  

 

Enligt Tabone och Baltacchino (2003) ligger det därför i huvudmannens intresse att 

sanningen och rättvisan i de finansiella rapporterna vittnas av en oberoende revisor. 

Dessutom kan agenten anse revisionen som ett sätt att hävda kvaliteten på den 

information som lämnas till huvudmannen. Revisorn ses därför som att uppfylla en 

försäkringsroll. Revisorns oberoende uppfattning ger trovärdighet till årsredovisningen 

som utarbetats av agenten och det ger utomstående mer rimlig säkerhet på sanning och 

rättvisa av de finansiella rapporterna. Revisorn kan också uppnå en beteendevetenskaplig 

roll i egenskap av ett inflytande på chefer, ledning och personal. Revisorn kan hjälpa 

chefer att upprätthålla ett företags redovisningsstandarder och bevilja styrelsen tillgång 

till finansiell expertis för att förbättra sina befintliga system och kontroller. 

 

Vidare skriver Tabone och Baltacchino (2003) att med hänsyn till ägarledda företag, 

verkar tillämpningen av vissa av dessa roller vara ifrågasättande. I ett ägarlett företag är 

ägandet och ledningen av bolagets tillgångar belägen hos samma personer. Därmed 

uppstår frågan om huruvida ett obligatoriskt årligt lagstadgat revisionskrav är motiverat i 

sådana fall, där revisorn bara rapporterar information som redan är kända för samma 

person i en annan roll. Begreppet ansvar och användningen av den lagstadgade revisionen 
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gäller för alla olika typer av deltagare i samband med ett företag och inte bara till 

aktieägarna. Även om den lagstadgade revisionen inte direkt tar upp alla de motstridiga 

målen för de olika intressenterna, uppfattas det fortfarande som ett sätt att säkerställa att 

de finansiella producerande uttalandena är rimliga. Revisionen kan också placera 

begränsningar med tanke på intressenterna, efter insatser av ägare, i insikt om att deras 

ekonomiska transanktioner kommer att granskas av en oberoende tredje part. 

 

Som svar på samhällets behov har revisorerna utvecklat särskilda tjänster för sina 

kundföretag samt den investerande allmänheten för att kunna uppfylla de krav som ställs 

från dem skriver Talbot (1986) i sin studie. Dessa krav kan vara i form av rapporter till 

ledningen, årsredovisningar till aktieägare, rapporter till styrelsen om bland annat 

effektivitet, ändamålsenhet och ekonomi. Vidare diskuterar Talbot vilka kvaliteter en 

revisor bör ha och dessa är främst självständighet, integritet och kompetens. 

Enligt Gooderham, Tobiassen, Döving och Nordhaugs (2004) studie är förtroende mellan 

revisorn och företagsledaren oberoende av varaktigheten av relationen mellan de utan det 

verkar vara mer beroende av kvaliteten på servicen.  

 

Enligt Moore och Ronen (1990) minskas den asymmetriska informationen som uppstår 

mellan parterna, chefer, ägare och potentiella investerare med hjälp av revisionen och på 

det viset underlättas beslutsfattandet. Chefer anställer revisorer för att intyga deras 

förvaltnings förmåga så att de kan samla in pengar från investerarna. Revisorn granskar 

dess finansiella rapporter.  

 

En positiv effekt lagstadgad revision har på ägare, chef och personal är införandet av 

ekonomisk disciplin och specialiserad rådgivning menar Tabone och Baldacchino (2003). 

Det förespråkas en känsla av finansiell disciplin genom revisionsplikten i hur ägare och 

deras personal bedriver verksamheten samt hur bokföringen hanteras och fungerar därför 

hos ägarledda företag som en extra oberoende kontroll. Att verksamheten hos ett 

aktiebolag ska hållas under uppsikt och drivas på ett organiserat sätt ligger i samhällets 

intresse samt i tredje mans intresse. Speciellt är det av intresse hos oprioriterade 

fordringsägare. Deras undersökning visar att förväntningarna på revisorn är väldigt höga 

hos ägarna. De väntar sig ett högre mervärde av att använda sig av revisorns tjänster. 

 

Revisorns roll är att förbättra kvaliteten av finansiella rapporter eftersom 

högkvalitetsrapportering kan minska informationsasymmetriska problem mellan ett 

företag och dess leverantörer skriver Knechel, Niemi och Sundgren (2008) i deras studie. 

Således är en potentiell roll för revisionen att den minskar kostnaderna för kapitalet. 

Revision ger också ett antal fördelar som är interna i företaget. Exempelvis kan resultatet 

av granskningen minska interna agentproblem och det kan leda till förbättringar i 

arbetsprocessen. En nackdel med högkvalitetsrapportering är att den förbättrar kvaliteten 

på informationen som lämnas ut till konkurrenter skriver Knechel et al. (2008) i sin 

studie.  

 

Tabone och Baldacchino (2003) pratar vidare om att det finns en tydlig enighet om att 

kravet på revision är en nödvändighet eftersom det ligger i tredje parters intressen. Den 

gör också så att tillförlitligheten ökar hos företagets finansiella rapporter. Uttalandet från 
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en oberoende revisor i revisionsberättelsen ger bokslutet trovärdighet vilket är viktigt när 

den används som en grund för leverantörer, bankkontakter, myndigheter och 

leasingföretag. Något som också är positivt med en extern revisor är att den kan vara till 

hjälp rörande den finansiella rapporteringens ramverk och dess komplexa transaktioner 

och olika krav som bara ökar. Enligt Blackwells, Noland och Winters (1998) 

undersökning får företag som har en revisor bättre räntevillkor vid långivning än företag 

som inte har en revisor.  

3.2 Obligatorisk revisionsplikt 

 

Sian och Roberts (2009) studie visar att brist på ekonomisk medvetenhet har resulterat i 

många ägare som driver företaget och de har vänt sig till revisorer för att få 

redovisningstjänster, såsom upprättande av redovisning eller tillhandahållande av skatt 

eller momsinformation.  

Att kräva revisioner gör det svårare för företag att förmedla sitt slag genom sitt beslut om 

att utse en revisor. Enligt Melumad och Thomans (1990) teori är de företag som tar lån de 

som väljer att ha revision. Företag består av observerbara risktyper. Långivare drar sedan 

rationella slutsatser om ett företags typ. Melumad och Thoman (1990) visar att vissa 

företag väljer att anställa revisorer eftersom långivare drar slutsatsen att endast 

högriskstyper av låntagare skulle välja att inte granskas. Med andra ord, beslutet att 

anställa en revisor är informativt, eftersom det visar att det är mer sannolikt att företaget 

är en lågrisktyp. Däremot avslöjar de företag som undviker en granskning för långivaren 

att det är mer sannolikt att företaget är en högrisktyp. I deras stiliserade modell tillåter 

kostsamma revisioner en separerad jämvikt där endast de låga risktyperna av låntagare 

utser revisorer. Av det följer att bolagets beslut att utse en revisor skickar en positiv 

signal om sin kreditrisk. Däremot om bolaget väljer att inte utse en revisor sänder det ut 

en negativ signal om kreditrisk.  

 

Seow (2001) säger att små företag kan betungas av onödiga bördor vid en lagstadgad 

revision som tvingar alla företag att använda sig av revisionen. De olika bördorna kan 

vara av ekonomiska termer och alternativkostnadstermer. Det som kan diskuteras är 

frågan huruvida nyttan upplevs av revision för det lilla företaget.  

Enligt Thorell och Norbergs (2005) bedömning är revisionskostnaden, exklusive andra 

tjänster från revisorn, i ett mikroföretag 10 000 SEK per år.  

Syftet med Chung och Narasimhans (2001) studie är att undersöka små aktiebolag och 

små revisionsbyråer som mest har blivit påverkad av den obligatoriska revisionsplikten 

för att utvärdera deras uppfattning om det värde som tillhandahållits av en revision. 

Resultatet av undersökningen visade att både de små aktiebolagen och de små 

revisionsbyråerna tyckte att den obligatoriska revisionsplikten har varit till nytta. De både 

grupperna ansåg att granskningsarbetet utgjorde fler fördelar än de faktiska kostnaderna.  

Men de ansåg att avskaffandet av revisionsplikten skulle eliminera revisionsarvodet 

Enligt Thorell och Norberg (2005) behöver Sverige avskaffa revisionsplikten för små 

aktiebolag. Fördelarna med lagen om att alla bolag ska ha revisionsplikt är att det kan 

vara ekonomisk rationellt med ett standardkontrakt eftersom ett sådant kan gynna alla 

intressenter. Thorell och Norberg (2005) menar att vid undersökande av nyttan med 
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revisionsplikten måste nyttan av en revisionsplikt skiljas hos olika intressenter. Oftast är 

ägarna och bolagsledningen i mikroföretag samma person som inte har någon nytta av 

revisionsplikten. Mikroföretag är de allra minsta företagen som definieras som aktiebolag 

med högst 3 miljoner SEK i omsättning. Vill en företagare ha revision ska denne frivilligt 

välja det. 

 

Thorell och Norberg (2005) skriver att en lagstadgad revision är till fördel för samhället 

och i viss mån även andra intressenter som av praktiska skäl inte kan nå avtalslösningar 

med bolaget. Enligt deras undersökning har leverantörerna som exempelvis bankerna 

använt sig av uppgifter från kreditupplysningsföretag om betalningsanmärkningar m.m. 

som grund för sina beslut. Vidare skriver Thorell och Norberg (2005) att revisionsplikten 

har tveklöst ett värde för dessa intressenter men är enligt deras bedömning ett för trubbigt 

verktyg.   

 

Fertuck (1982) studie undersöker de finansiella aktörer i Kanada vid utlåning av små 

företag. Enligt Fertuck (1982) är dåliga affärsplaner, dåliga bokföringar de viktigaste 

orsakerna till att ett lån inte beviljas.  De företag som oftast får ett beviljat lån är de som 

har god personal och goda affärsplaner och som har koll på bokföringen. En revisor kan 

vara värdefull för att förbereda och utvärdera en sådan plan.  

 

Seal (1998) analyserar de personliga, institutionella och beteendemässiga grunder för 

förtroende i bankrelationer och hävdar att bankerna bör vara uppmärksamma på strategier 

inom bolaget för att utveckla tillit och bedöma förtroendes värdighet.  

 

Lapavitsas (2007) skriver att förtroende och information mellan kreditdeltagarna har 

tvingande sociala beståndsdelar som är beroende av ekonomiska funktioner och sociala 

sammanhang. Finansiella institut omvandlar förtroende till en social och objektiv 

relation. Kreditsystem består av en uppsättning institutioner som konstruerar företroendet 

genom att använda all allmän information. För att förtroende ska upprätthållas behöver 

långivaren få information om lånetagarens ekonomiska verksamhet och sociala position. 

Grunden för kreditrelaterad förtroende är förmågan att återbetala pengarna. Författaren 

skriver att krediten innebär värde i förväg mot bara löften att betala.  

 

Johnson och Lys (1990) hävdar att offentliga redovisningsföretag specialiserar sig genom 

att anta tydliga produktionstekniker. De minskar kostnaderna för att tillhandahålla 

revisionstjänster till särskilda marknadssegment, att kunder köper revisionstjänster från 

den lägsta kostnadsleverantören. Vidare påstår Johnson och Lys (1990) att kunderna 

byter revisorer då de etablerade inte längre kan ge den nivå och den typ av tjänster som 

krävs till lägsta kostnad. 

 

3.3 Frivillig revision  

 

Ur Tabones och Baldacchinos (2003) studie menar de att det framgår att ägarna som 

driver företagen inte fäster lika stor betydelse vid den lagstadgade revisionens roll som 

revisorerna gör. Det kommer fram genom att revisorerna alltid svarar högre gällande 
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fördelarna och lägre gällande kritiken som riktats mot revisionsplikten. Olika motiv som 

kan ligga till grund för det är att revisorn har en professionell förståelse av revisionen och 

hur viktig den är med avseende på affärs- och företagsklimat. Därtill kan ägarna sakna 

kunskap som krävs för att förstå varför revisionsplikt kan vara något positivt.  

 

Abdel-Khalik (1989) föreslog i sin studie att den frivilliga efterfrågan på revision har sin 

grund i ägares behov att kompensera förlusten av kontroll i samband med den ökande 

organisatoriska komplexiteten.  

 

Carey, Simnett och Tenewskis (2000) studie undersöker hur efterfrågan på revision ser ut 

när den är frivillig. De undersöker efterfrågan på extern och internredovisning i 

familjeföretag när det är frivilligt. En undersökning görs på 186 familjeföretag i 

Australien. Resultatet visade sig att internredovisning var mer utbrett och viktigare än 

externredovisning när revisionen är frivillig. Om det görs en större separation mellan 

ägande och kontroll är externredovisning mer nödvändigt. Efter att ha gjort olika 

antaganden finner de ett samband att revisionen efterfrågas om en separation finns mellan 

ägandet och kontrollen. Med det menas då om ledningen överlåter kontrollen till personer 

utanför familjeföretaget. Carey et al. (2000) skriver även i sin artikel att det förutspås att 

agentkostnaderna kommer att öka genom ökad separation av ägande och kontroll.  

 

För att avgöra om frivillig revision avslöjar en ny information om låntagarnas typer 

undersöker Lennox och Pittman (2011) förändringar i kreditvärdighet efter övergången 

från den obligatoriska revisionen till frivillig revision. De säger att den unika miljön ger 

de möjlighet att skilja mellan säkerhet och signalering av fördelarna med en revision. I 

synnerhet när ett företag frivilligt väljer att stanna kvar granskat finns det ingen 

förändring i revisionsgarantier eftersom företaget granskas under både obligatoriska och 

frivilliga regimer. Däremot sänder ett sådant bolag en positiv signal när det väljer att 

granskas frivillig. Följaktligen i den mån att en frivillig revision delger företagets låga 

risktyp, förväntar de sig att observera en ökning i kreditbetyg för de företag som väljer att 

granskas. De betonar att deras empiriska förutsägelser inte vilar på den mycket stiliserade 

modelleringen i Melumads och Thomans (1990) studie, där varje reviderat företag är en 

bra typ och de som inte är reviderade är en dålig typ.  

 

Fördelen med frivillig revision är enligt Thorell och Norberg (2005) att det blir lägre 

kostnader om företag själv får välja om dem vi ha revision eller inte. De tycker även att 

ett undantag från revisionsplikten i mikroföretag kommer att leda till att mer användbara 

redovisningstjänster kommer att utvecklas i fri konkurrens på marknaden.   

 

Privata företag med frivillig revision betalar betydligt lägre räntor på sina skulder än vad 

privata företag utan revision betalar skriver Kim, Simunic, Stein och Yi (2011). 

Författarna fann även förstagångsanvändare av revision ändrade från ingen revision alls 

till frivillig revision för att få kostnadsbesparingar. Det tyder på att frivilliga revisioner 

spelar en viktigare roll för att stärka trovärdigheten för reviderade bokslut än vid 

obligatoriska revisioner säger Kim et al. (2011).  
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Enligt Melumad och Thoman (1990) skulle alla företag ha problem med samma budskap 

i avsaknad av revision för att när utmärkelser är stora nog, skulle lånegivarna stämma 

varje företag. Revisorn är normalt modellerad som en nyttomaximerande person som är 

anställd av ett företags ägare för att bättre kontrollera en chef samt för att förbättra deras 

överenskommelse av riskdelning. Ett företags beslut att anställa en revisor är dess 

budskaps val och dess process strategi beror på företagets gissningar om vilken typ en 

långivare kommer tro att det är när den tar en viss handlingslinje. Det vill säga, företag 

gör gissningar om långivarens föreställningar om dess typ. 

 

Under förhållanden där interna och externa användare av ett reviderat bokslut inser 

fördelarna med revision och därmed kräver den säkerhet som revisionen ger kommer det 

fortfarande vara en efterfrågan på revisorer menar Seow (2001). Då har storleken på 

företag ingen betydelse, likaså om det finns krav på revision eller inte. Den studien visar 

att små företag i Storbritannien i en oreglerad miljö efterfrågar frivillig revision. Den 

påvisar också några bevis på att oron för minskade intäkter för revisionsbolag är 

ogrundad.  

Tauringana och Clarke (2000) har gjort en undersökning av varför vissa små företag 

valde att fortsätta med revisionen medan andra företag övergav den. Hypotesen i studien 

var att en viktig orsak till varför små företag har fortsatt med att ha revision var för att 

hjälpa till att kontrollera intressekonflikten mellan chefer, aktieägare och externa 

långivare. Sannolikheten är stor att företag frivilligt väljer att bli granskade när företagets 

storlek och skuldsättningsgrad ökar. När ett företag granskas är aktieägandet i företaget 

viktigt för de politiska beslutsfattares intresse för att besluta om vilka kriterier som gäller 

för avskaffad revision. Det är möjligt att de företag som har övergett revisionen kommer 

att välja att återinföra revisionen senare i framtiden igen.  

 

Johnson och Lyss (1990) uppsats undersöker om förändringar i kundernas finansiering, 

investering och operativa egenskaper är relaterade till frivilligrevisorsjusteringar. 

Enskilda revisionsbyråer får konkurrensfördelar genom specialisering och kunder köper 

revisionstjänster från den minst kostsamma leverantören. Den fungerande revisorns 

konkurrensfördelar för en befintlig kund kan urholkas med tiden av förändringar i 

kundens verksamhet och aktiviteter. Frivillig revision är en naturlig följd av dessa 

marknadskrafter när den dominerande operatörens konkurrensfördel försvinner kommer 

kunden att byta till en billigare leverantör. Den studien hävdar att revisionsbyråer uppnår 

konkurrensfördelar genom specialisering och att kunder köper revisionstjänster från den 

lägst kostsamma leverantören och att kunderna byter revisorer då de etablerade inte 

längre kan ge den nivå och den typ av tjänst som krävs till lägsta kostnad. Slutsatsen av 

uppsatsen bygger på tanken att ekonomiska överväganden dikterar anpassningen av 

kunder och revisionsföretag.  

 

Resultatet av Rennies et al. (2003) studie visar att säkerhetsnivån på tillförlitligheten har 

sjunkit eller också försäkras inte tillförlitligheten alls i ett antal privata företags 

finansiella rapporter. För de företag som valde bort revisionen har det resulterat i 

kostnadsbesparingar som också är den största anledningen till att de väljer bort revisorn. 

Ett annat resultat är också att företagets intressenter inte längre har tillgång till reviderad 

information.   
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Enligt Zabohollah (2004) har bedrägerier försvagat allmänhetens förtroende för de 

finansiella rapporterna och funktionen av revisionen. För att kunna återställa 

allmänhetens förtroende krävs stora insatser från lagstiftaren, tillsynsmyndigheter, 

normgivande organ, näringslivet och revisionsbranschen. Hassink, Bollen, Meuwissen 

och Vries (2009)  menar att företagsledaren har särskilt ansvar om bedrägeri förekommer. 

När revisorn upptäcker bedrägeri rapporterar den till styrelsen eller revisionsbyrån.  

3.4 Agentteorin 

 

Enligt Artsberg (2003) utgår agentteorin från att aktörerna är rationella och 

nyttomaximerande. Agentteorin fokuserar särskilt på förhållanden mellan olika aktörer på 

redovisningsområdet och de aktörer som inriktas är desamma som i synsättet om 

redovisningsskyldigheter. De här relationerna är konfliktartade och det innebär att 

agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens. Det rör sig om direkta 

ekonomiska konsekvenser för agenten och inte som i teorin om redovisningsskyldighet 

att agenten vill vara bra och som vill komma ifrån att stå till moraliskt ansvar för dåliga 

affärer. Principalen använder sig av en revisor som ser till att hennes intresse tas tillvara 

tills dess att den ekonomiska nyttan är mer än kostnaden för revisionsarvodet. Ibland 

måste principalen binda upp agenten med olika slag av förmåner för att få honom att 

handla i principalens eget intresse och det kan vara en kostnad för principalen. För att 

kunna få företagsledningen att handla i aktieägarnas intresse ska det ges ersättning till 

honom till den välfärdsökning som övergår till aktieägarna på grund av hans handlande. 

En agent behöver inte bara vara aktieägare utan det kan också vara kreditgivare. 

 

Jensen och Meckling (1976) definierar en agentrelation som ett avtal enligt vilket en eller 

flera personer, som då räknas som principalen anlitar en annan person, som klassas som 

agenten att utföra ett uppdrag som ligger i principalens intresse. Principalen delegerar 

beslutfattandet till agenten vilket innebär att ägandet och kontrollen över en tillgång skiljs 

åt. Eftersom de både parterna antas vara nyttomaximerande kommer inte agenten att 

alltid handla i principalens intresse. Det kan leda till att agentkostnader uppstår och dessa 

kostnader utgörs av kostnader agenten gör av med på grund av sin egen välfärd och även 

kostnader för att kontrollera att agenten handlar i principalens intresse. Genom att anlita 

en oberoende granskare ger det en kontroll av att agenten handlar i principalens intresse.  

 

Enligt Kam (1990) försöker agentteorin ge en förklaring av agentens relationer mellan 

parter som är involverade i företaget, särskilt när det gäller redovisningsinformation. 

Agentteorin försöker ge en teoretisk förklaring till revisionsbranschen. Vidare skriver 

Kam (1990) att agentteorin ger ett ramverk för att studera olika typer av kontrakt som 

verkar vara logiskt mellan principalen och agenten. Exempelvis om utförandet av chefer 

är direkt kopplat till produktionen är det logiskt att deras ersättning binds till 

produktionen, annars har de inget incitament för att göra sitt bästa.  

 

Enligt Chow (1982) är ett viktigt skäl till att företag anlitar revisorer att få hjälp till att 

kontrollera intressekonflikten bland företagsledare, aktieägare och obligationsinnehavare. 

Hans studie visar att företagets val att frivilligt revidera sig beror på företagets storlek, 
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skuldsättningsgrad och antal redovisningsbaserade förbindelser som anges i 

lånekontraktet.  

3.5 Intressentteorin 

 

Donaldson och Preston (1995) undersöker tre aspekter av intressentteorin. De skiljer 

mellan dessa tre aspekter som är beskrivande, instrumentell och normativ.  Teorin ur 

beskrivande, instrumentell och normativa motiveringar. Den beskrivande metoden 

beskriver hur intressenternas intressen beaktas. Den presenterar en modell som beskriver 

hur företaget är. Den instrumentella metoden handlar om hur företaget hanterar sina 

intressenter. Den normativa metoden behandlar orsaken till varför företag bör överväga 

intressenternas intressen. Enligt deras uppfattning är de tre aspekterna av intressentteorin 

kapslade i varandra. Det yttre skalet är den beskrivande aspekten som presenterar och 

förklarar relationer som observeras i den yttre världen. Teorins beskrivande noggrannhet 

stöds på den andra nivån, genom sitt instrumentella värde, om vissa metoder genomförs 

kommer vissa resultat att erhållas. Den centrala kärnan av teorin är den normativa 

aspekten. Det förutsätter att chefer och andra aktörer agerar som om alla intressenters 

intresse har egenvärde.  

 

Donaldson och Preston (1995) skiljer mellan de traditionella input-outputperspektiven 

och intressentperspektivet på två olika sätt. Det ena sättet är att det är investerare, 

anställda och leverantörer som bidrar med input till företaget och företaget förvandlar 

inputen till output till förmån för företagets kunder. Alltså tillfaller nyttan till kunderna. 

Det andra sättet är att alla personer eller grupper med legitima intressen som deltar i 

företaget gör så för att få erhålla fördelar och det finns ingen rangordning där ett visst 

intresse står över ett annat.  

 

Revisionen är av stor vikt för både ägarna och olika intressenter av företaget såsom 

leverantörer, kreditgivare, anställda, kunder samt kommun och stat (FAR, 2006). Vidare 

är det som en revisor gör av betydelse för alla intressenter direkt eller indirekt och utöver 

det krävs det ofta en aktiv kontakt mellan ledning och revisor. Utan en revisor behöver 

kontroller göras av intressenterna själva av det som ligger i deras intresse för att på så sätt 

få förtroende för det som rapporterats. Att informationen som kommer från företags 

rapporteringar är korrekta är en säkerhet för kreditgivare som exempelvis banker som 

måste kunna bedöma huruvida ett företag har förmågan att betala tillbaka på ett lån. För 

banken ökar säkerheten om företagets redovisning har granskats av en revisor som är 

opartisk. I fråga om leverantörer är det också viktigt för dem att veta ifall de vill ge 

kredit, hur säkert det är. Därför är trovärdig finansiell information viktigt även för dem 

(FAR, 2006).   

Kunder och anställda behandlas också och då handlar det om ifall leveranser kommer 

skötas och för de anställda är det på ett mer personligt plan då det handlar om deras 

arbete och om de kommer att behålla det (FAR, 2006). För stat och kommun är korrekt 

information av betydelse då den ligger till grund för olika avgifter, bidrag och skatter. En 

revisionsberättelse innehåller uttalanden av en revisor om VD:s och styrelsens 

förvaltning, bokföring och årsredovisning. Det är målet med revision och för 
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intressenterna är årsredovisningen ihop med revisionsberättelsen ett beslutsunderlag. 

Trovärdigheten ökar med revision och därmed tilltron till hur väl VD:n och styrelsen 

sköter sina jobb menar (FAR, 2006).  

 

Enligt Shakeman (1990) är det normativa villkoret i intressentteorin att chefer ska ge 

avkastning som är ekonomisk eller av annan form till intressenterna för att fortsätta 

engagera sig i välstånd och kunna skapa aktiviteter med stöd av de kritiska resurserna 

som intressenterna lämnar till företaget.  

 

Enligt Culpan och Trassel (2005) har företag moraliska skyldigheter för intressenterna 

och det innebär att hålla en balans mellan olika, ibland motstridiga intressen av 

intressenter. Genom att ha en sådan balans och att vara rättvis mot alla intressenter har 

företagsledningen förtroendeuppgifter till sina intressenter. Intressentteorin är ytterst 

motiverat på grund av att företagen har ansvar för intressenterna av moraliska skäl.  
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4 Empiriskt undersökningsområde 

Detta kapitel omfattar det empiriska materialet som baseras på ett antal intervjuer med 

revisionsbyråer, banker, Skatteverket och små aktiebolag. Lagtext och utredningar 

rörande revisionsplikten behandlas också under detta avsnitt samt kompletterande 

information till intervjuerna från respektive hemsidor.   

4.1 Regeringens utredning (SOU 2008:32) 

 

Vid ett avskaffande av revisionsplikten får de små aktiebolag som påverkas valmöjlighet 

mellan olika tjänster som berör revision. De kan välja precis de tjänster de tycker att de 

har ett behov av. Till följd av det kommer priserna sjunka på olika revisionstjänster och 

de tjänster som erbjuds på marknaden kommer att vara mer varierat. Lägre priser och ett 

mer varierat utbud gör de svenska företagen mer konkurrenskraftiga mot exempelvis de 

företag som inte har så stora kostnader för revision som svenska bolag har eller inte har 

revisionsplikt alls. Det är svårt att fastställa de negativa följderna och de nackdelar som 

har lagts fram är mycket påverkade av revisorernas oro inför att potentiellt mista sin 

monopolställning och därmed, på en marknad som förändras i snabb takt mötas av stark 

konkurrens. Utredningen har lagt fram förslag på åtgärder mot brottslighet som skattefusk 

för säkerhets skull. Även om de anser att oron för ökad brottslighet är överdriven.  

 

Utredningen som gjorts menar att det mestadels ligger ett värde i revision för klienten. 

Även om det föreslås en slopad revisionsplikt för vissa uppmuntras en frivillig revision. 

Men klienterna kan inte välja själva vilka tjänster de ska köpa eller när de ska göra det. 

Alla företag som har en lagstadgad revision måste varje år betala för den och då med ett 

innehåll som utformats i princip på samma sätt för alla företag av lagen. Lagen om 

revision betyder att de som inte behöver revision ändå måste använda det och det medför 

stora kostnader för många företag som i en del fall ses som onödiga kostnader. Det finns 

en stor del vilande aktiebolag och många som inte är i behov av revision. Svenska 

aktiebolag är i behov av en revisors tjänster men kanske inte så frekvent och bara delar av 

det som föreskrivs av lag. Enligt utredningen borde de svenska aktiebolag som faller 

under kategorin som får välja att använda sig av revision eller inte lockas av olika tjänster 

som gäller revision för att behålla Sveriges höga redovisningsstandard och på samma 

gång stoppa oron om att den ekonomiska brottsligheten ska öka.  

 

En analys har gjorts av utredningen huruvida företagens intressenter påverkas av 

förslaget om avskaffad revisionsplikt för små aktiebolag. Resultatet pekar på att insynen i 

företaget av aktieägare bara begränsas till viss del därför att de inom bolaget ofta är 

aktiva på något sätt. Ytterligare föreslås att en revision av aktiebolaget ska kunna 

genomdrivas av en aktieägarminoritet. Alltså bedömer utredningen att konsekvenserna 

hos de små företagen av förslaget är nästintill inga. Det är samma bedömning av 

konsekvenserna för kunder, anställda och leverantörer.  

 

En kompensering som kan komma med en förhöjd risk av att inte använda sig av en 

revisor är bland annat högre räntor, högre pris och kortare kredittid. Om de väger dessa 
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extra kostnader mot kostnaden av en revision och de stiger över revisorns kostnad 

kommer dessa bolag välja att använda en revisor.  

Enligt vad utredningen kan bedöma kommer inte lagändringen av revisionsplikt ha 

knappt märkbara effekter på skatteintäkter. Därför kan inte en utökad allmän kontroll av 

de företagen motiveras. Det föreslås alltså inte av utredningen att kontroller av 

skatteverket ska ökas totalt sett. Vad som föreslås är två åtgärder för kompensation där 

den första punkten är att uppgiftsskyldigheten ska utökas vad gäller bokföringen och att 

deklarationen ska innehålla uppgift om revision används eller ej. Det bedöms också att 

lagändringen inte kommer att resultera i att den ekonomiska brottsligheten ökar påtagligt. 

Därför behövs det inte heller ökade anslag till Ekobrottsmyndigheten, 

Finansinspektionen, Bolagsverket eller Skatteverket.   

 

Vad gäller revisorerna bedöms det att deras konsekvenser av förändringen av 

revisionsplikt kommer medföra ett överskott av deras yrke då de kommer ha klienter som 

väljer att ta bort revisionen. Revisorerna måste då söka sig till en större marknad med 

större konkurrens av alla ekonomiska tjänster som erbjuds och då anpassa sig efter vad 

kunderna vill ha. Den förlust som kan komma med förlorandet av revisionsklienter för 

revisorer bör de kunna ta igen på den nya marknaden. En del revisorer kommer att 

specialisera sig och samtidigt som revisorer nu får konkurrens av andra typer av konsulter 

så möter även de hård konkurrens av revisorer som traditionellt inte sysslat med samma 

sak som konsulterna tidigare.  

 

Som tidigare nämnt i bakgrundsbeskrivningen kommer bara knappt fyra procent av alla 

företag ha revisionsplikt enligt utredningens förslag. EU jobbar mot regelförenklingar 

och att de administrativa bördorna hos företag ska minskas, förslagsvis med 25 procent 

fram till år 2012. Detta för att ekonomin i Europa ska stimuleras och företagens 

konkurrenskraft ska ökas. Kostnader för revision och redovisning hos små och 

medelstora företag räknas till de administrativa bördor som ska minskas.  

 

I enlighet med EU:s arbete mot minskade administrativa bördor bör inte gränsvärdena 

vara lägre än en balansomslutning på 1,5 miljarder kronor, en nettoomsättning på 3 

miljarder kronor och 3 antal anställda menar utredningen. Men för att svenska bolag ska 

kunna konkurrera med företag utanför landet föreslår utredningen att gränsvärdena ska 

vara 50 antal anställda, en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor och 

nettoomsättningen ska vara 83 miljoner kronor. 

4.2  Regeringens proposition (2009/10:204) 

 

Små privata aktiebolag ska få välja om de vill använda sig av revision eller inte föreslår 

propositionen. Syftet med förslaget är att de små aktiebolagen i så lång utsträckning som 

möjligt ska få bestämma vilka tjänster de behöver och vill ha för sin verksamhet. 

 

Enligt regeringens bedömning är revision en viktig funktion. Att en sakkunnig och 

utomstående person granskar företaget är viktigt för aktieägarna och företagsledningen, 

likaså andra intressenter som anställda. Propositionen säger att ägare och 

befattningshavare ofta är samma personer i en stor del av små och medelstora företag. 
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Därför är inte revisionen lika betydelsefull i dessa företag när de handlar om skydd för 

aktieägare. Revisionen är inte heller av vikt för intressenter som långfristiga kreditgivare 

då många små aktiebolag inte har några sådana.  

Propositionen tar upp de mätningar som Nutek har gjort vilka visar att revision utgör 70 

procent av de administrativa kostnaderna. Vidare tas de kostnader upp som utredningen 

kom fram till och det är 15 000 kronor per år revisionen kostar per bolag. Enligt EU får 

medlemsstaterna lagstifta så att små och medelstora företag slipper revisionsplikt.  

”Vilka företag bör även framdeles vara revisions-pliktiga? 

Regeringens förslag: Ett privat aktiebolag ska, något förenklat, ha minst en 

auktoriserad eller godkänd revisor, om bolaget uppfyller mer än ett av följande 

tre delvärden: 1. antal anställda i genomsnitt fler än 3 personer, 2. 

balansomslutning över 1,5 miljoner kronor och 3. netto-omsättning över 3 

miljoner kronor. ” 

Vid dessa gränser är det 72 procent av aktiebolagen som inte längre kommer att ha 

revisionsplikt.  

Ett förslag i propositionen är att uppgift ska lämnas i deklarationen om företagaren har 

använt sig av revision eller om någon konsult har hjälpt till med årsbokslut eller 

årsredovisning. Som tidigare togs upp i utredningen beräknas kostnaden till 15 000 

kronor för varje litet aktiebolag som har revision. Sedan kan kostnader för framtagande 

va underlag till revisorn beräknas till 1814 kronor per företag enligt Nutek. Den 

potentiella kostnadsbesparingen är ungefär 9,2 miljarder kronor för de små aktiebolagen. 

Propositionen menar att revisionskostnaden förmodligen kommer att stiga längre fram i 

tiden då internationellt regler för redovisningsområdet och revisionsområdet verkar 

anpassas mer efter större företag och därför blir mer komplicerade. 

Revisionen ger också nytta till företagen genom kunnig rådgivning. Revisorn kan 

upptäcka missförhållanden i god tid och komma med förslag på olika förbättringar 

företaget kan göra. Revisorn ser till att det som rör företaget sköts på ett korrekt sätt 

genom sin granskning. Propositionen tror därför att många aktiebolag kommer att behålla 

sin revisor. Förväntningar från intressenter kan också få företagen till att fortsätta 

använda en revisor. Vidare tros det i propositionen att de företag som väljer bort 

revisionen kommer anlita en redovisningskonsult för pengarna de sparar på att inte 

använda en revisor längre. Ett antagande är också att företagen köper mer 

granskningstjänster. Andra effekter av lagändringen kan också vara ökad konkurrens på 

redovisnings- och revisionsmarknaden samt kan de olika konsulttjänsterna efterfrågas 

mindre. Priserna kan också sänkas på tjänster inom redovisnings- och revisionsbranschen 

till följd av lagändringen. 

I propositionen står det att om ett företag har granskats av en kvalificerad revisor anses 

ett företagets ekonomiska information vara mer tillförlitlig. De som antagligen kan 

komma att välja bort revisionen är ”fåmansföretag”, de har ett fåtal ägare. Dessa ägare 

har vanligtvis full insyn i företaget. Propositionen menar därför att de har ett begränsat 

behov av att någon externt granskar företaget. 
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Ett företag anses vara mindre tillförlitligt om det inte är reviderat säger propositionen. 

Vilket kan resultera i att banker kan ställa högre krav på kreditprövning och säkerheter 

för dessa företag vid lån. Lagändringen kan leda till att andra granskningstjänster 

efterfrågas mer och då kan tjänsterna anpassas efter kundernas behov. På så sätt kan 

revisionsbranschen behålla sina kunder. 

4.3 Lagtext 

”Aktiebolagslag (2005:551) 9 kap. Revision 

Skyldighet att ha revisor 

1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna 

paragraf. 

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte 

ska ha någon revisor. 

   Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande 

villkor:  

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor” 

4.4 Revisionsbyråer 

4.4.1 KP revision 

 

Kjell-Åke Pettersson
2
 har varit verksam som revisor sedan 1974, nu är han en 

auktoriserad revisor, då han började på Lagbergs. Under 80-talet köptes den byrån upp av 

Ernst & Young och en av delägarna startade då en egen byrå som Petterson började 

arbeta på. År 2001 startade han KP revision och där har det varierat mellan 8-12 anställda 

men i dagsläget jobbar nio stycken där. De arbetar till största del med små och medelstora 

företag och är medlem i FAR enligt deras hemsida (KP revision). 

 

Byrån var väl medveten om lagändringen som kom, det hade varit diskussion om det 

länge. KP revision har inte ändrat något i sitt erbjudande mot kunder. De har erbjudit allt 

från redovisning till allt möjligt som konsultationer. Men på sikt kanske det kan bli 

mindre revision med de som är kvar har ändå fullt upp att göra tror Pettersson.  

Det är klart att en del små aktiebolag väljer bort revisionen. Hos Petterssons byrå har 

några klienter valt bort revisionen. Han vet inte hur stor del som har valt bort men säger 

att det inte är någon betydande del. Om de kommer tillbaka vet de inte och det får de se 

menar Pettersson. De bolag som de har via redovisningsbyråer, där märks det att de är 

väldigt angelägna om att ta bort revisorn i många fall. De har redovisningsbyrån som 

sköter bokföringen som säger att du inte behöver någon revisor längre. De känner lite att 

                                                 
2
 Kjell-Åke Pettersson auktoriserad revisor KP revision, besöksintervju 2012-02-07  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm#K9P1S2
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revisorn gör deras arbete också. Men inte alla redovisningsbyråer, vissa tycker att det är 

jättebra med revision ändå. 

 

Pettersson tror att det är större chans att nystartade företag väljer bort revisorn än redan 

verksamma aktiebolag på grund av att revisorn inte ingår i paketet och måste läggas till. 

De verksamma företagen måste göra ett aktivt val för att välja bort revision och de har 

även redan erfarenhet av en revisor i sitt bolag och vet vad de får ut av det. Pettersson 

berättar att i vissa fall håller han med bolag som valt bort revisionen men i andra fall är 

han tveksam till det men han påpekar att det är deras eget val.  

 

Revisionsberättelsen har enligt Pettersson varit en kvalitetssäkring för många. För att 

kunna skriva en revisionsberättelse måste vissa steg ha utförts. De hade själva 

kvalitetskontroll på revisionen i december där det kom en kvalitetsnämnd och granskade 

deras arbetssätt, deras dokumentation och byråns organisation. För att de ska kunna 

granska småsaker, väsentligheter, jobba effektivt och ha kunskap krävs det utbildning för 

dem själva och personalen. De måste också alltid vara uppdaterade om det senaste. När 

det är någonting som strular är det en revisionsbyrå, alltså en revisor som får komma in 

och de besitter betydligt mer kunskap än de som är på en redovisningsbyrå. En revisor 

har ungefär 250 uppdrag i olika former och olika branscher och har därför mycket mer 

erfarenhet. 

 

De små aktiebolagen kanske växer och blir större och då är i behov av en revisor eller 

måste använda en för det inte längre uppfyller kraven för att behöva använda sig av en 

revisor. När någon ska komma in och granska ett företag som inte haft någon revisor på 

något år eller någonsin kan det bli problem. De kan behöva gå långt tillbaka och 

undersöka att allt stämmer och det blir det dyrare för aktiebolaget.  

 

Enligt Pettersson är lägre kostnad den enda fördelen med att ta bort revisionen. Nackdelar 

är att du inte får översynen, tillgång till någon som kan företagslivet och branschen. 

Revisorn har varit med företaget från början och kan mycket om det. Det är inte nytt för 

revisorerna men det är nytt för företaget, okänd mark. Bra att ha någon som vet vad som 

ska göras i olika faser.  

 

”De som tar bort revisionen gör det på grund av kostnaden.” 

 

De som har kvar det är för att de tycker att de får en kvalitetssäkring och de får den hjälp 

de vill ha. Det är som en hälsoundersökning av företaget och ökar trovärdigheten. 

Förhoppningsvis ska det ge de vissa synpunkter, råd och visst ifrågasättande av deras 

verksamhet vilket är bra. Det ställer krav på revisorerna att engagera sig och vara 

kreativa. De revisorer som är aktiva kommer att tjäna på det här. Revisorn engagerar sig 

och kontrollerar inte bara och utan ger också en hel del tips. Revisorn måste bli ett 

mervärde för företaget. I många fall tror han att företagaren får lite för sina pengar. Han 

tror att både företagaren har varit dålig på att säga vad de vill ha och att revisorn har varit 

dålig på att informera om det denne erbjuder.  

Företag kanske har en omsättning på en och en halv miljon vilket gör att de inte upplever 

att 15 000 kr är särskilt mycket. Hos ett litet bolag är revisionen cirka 7000-8000 kronor 
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med genomgång, konsultation och kvalitetssäkring vilket är ett bevis på att en 

utomstående har gått igenom allt. Pettersson påpekar att som revisor är det inte bara att 

granska bokföringen och se att den är korrekt gjord utan revisorn måste även försöka se 

vilka risker som tas med verksamheten, dels inom verksamheten och dels privat. Vad har 

det för konsekvenser om bolaget går i konkurs, ägaren blir sjuk, skadar sig eller rent av 

dör. Ju mindre företagen är desto mer oavsiktliga fel är det menar Pettersson. De stora 

företagen har inte mycket direkta fel utan då är det andra typer av problem. 

 

Pettersson skulle aldrig sätta sig i en styrelse där de inte har revisor, då du har ansvaret 

och ingen insyn. Sverige har en annan struktur och har fler företag som är mindre företag. 

I Europa finns det större och färre företag.  

 

Han säger att bankerna kan komma att kräva att de små aktiebolag som vill låna pengar 

måste använda sig av en revisor eller så kan de kräva intäkter i privata egendomar. När 

det gäller risk är det någon som måste ta risken, antingen är det företagen eller banken. 

Sedan går det att ta hjälp av en kvalitetssäkring där en utomstående part har bedömt att 

det finns väldigt små risker i bolaget. Finns inte det vet inte banken om det finns risk eller 

inte, då är det en okänd risk och banken vill inte ha den.  

 

”Det är så nytt att vi inte har hört vad bankerna tycker än.” 

 

Skatteintäkter kommer försvinna sedan. En del väljer att ha kvar revisorn för att hamna i 

rätt ”tunna” hos skatteverket. Revisorer ska ta risk, de ska granska det de tror innehåller 

störst risk för väsentliga fel och skatteverket ska granska deklarationen. Det är klart att 

om de ska välja granskning av en deklaration som företaget själv har gjort eller en revisor 

på t.ex. Ernst & Young har gjort så tittar de mer på den som ingen har granskat. För de 

vet att de har vissa krav på att de inte får släppa igenom vad som helst på en 

revisionsbyrå för då kan deras auktorisationer och rykte försämras. Självklart ska 

skatteverket granska våra också men de lär lägga mycket tid på att granska de som inte 

har någon revisor tror Pettersson. Men han tycker de ska lägga mycket mer tyngd på de 

företagen utan revision. Han tror inte det blir mycket mer skattefusk bara för 

lagändringen om avskaffad revisionsplikt.   

 

Revisionsbyråerna kan gå direkt till kunderna och sedan ta bort redovisningsbyråerna helt 

eftersom revisorerna har mycket mer kunskap och kan erbjuda mycket mer vilket kan 

göra att de som förlorar mest är redovisningsbyråerna. De är oftast de företag som Kp 

revision hade via redovisningsbyråer som har valt bort revisorn och inte de bolag som de 

har haft själva. 

4.4.2 Ernst & Young  

 

Peter Emanuelsson
3
 har jobbat på Ernst & Young i tio år och han har varit godkänd 

revisor i fyra år. Han har inte jobbat på någon annan byrå. Han har ungefär femtio bolag 

som han är revisor för. 

                                                 
3
 Peter Emanuelsson godkänd revisor Ernst & Young, besöksintervju 2012-02-08 
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Ernst and Young har förberett sig för avskaffandet av revisionsplikten genom att 

informera om vad lagändringen innebär och erbjuda andra tjänster. Tjänster som de 

erbjuder är frivillig revision, granskning enligt särskild överenskommelse, översiktlig 

granskning, bokslutsberättelse, redovisningstjänster, rådgivningstjänster och 

skattetjänster.  

 

Emanuelsson har fortfarande mycket att göra med revision och har mycket kunder som 

fortfarande måste ha revision. De har utvecklat sin redovisningssida, ACR. Den har 

utvecklats, blivit effektivare och tar fram och presenterar vad en revisor kan göra mer än 

revision. Det finns många andra tjänster som kunderna kan köpa hos Ernst & Young som 

inte är revision och det är de tjänsterna de då fokuserar på att sälja. Byrån måste bli bättre 

på att visa vad de kan mer än revision.  

 

”Nu när inte lagen styr dem hit måste de få något annat att styra dem hit med och då 

måste vi visa vad vi kan erbjuda.” 

 

Han har inte haft någon kund än som saknar revision och vill ha särskild granskning av 

exempelvis kundfordringar, varulaget eller leverantörsskulder. För Emanuelssons del har 

mellan fem och tio bolag valt bort revision. Sedan vet han inte hur många av hans kunder 

som överstiger gränsvärdena och därmed måste ha en revisor. Det beror på att det är 

under 2012 det har börjat väljas bort.  

 

Han tror inte att ett aktivt val som krävs vid bortval av revision påverkar de som funderar 

på att välja bort tjänsten. De som faktiskt har valt bort har varit rätt bestämda med att de 

ska välja bort revision. Det kostar 900 kronor att registrera bort och att ändra i 

bolagsordningen. De har vetat att så fort de fick chansen har de redan sedan tidigare varit 

inställda på att välja bort. Emanuelsson tar upp en klient som hade tänkt välja bort 

revisorn men i framtiden eventuellt var sugen på att sälja företaget. Då avstod hon och 

behöll sin revision av bolaget. Många som har kvar revisorn tycker det är bra för att de 

går igenom allt och de känner sig då trygga. 

 

Tidigare förslag var högre gränsvärden som då omfattade större företag. Han tror att 

desto större bolaget är desto större chans att de har kvar revisorn och ser värdet av det. 

Skillnaden på utfallet i andra länder rörande lagändringen jämfört med Sverige kan bero 

på att det är andra företagsformer i andra länder. Reglerna i ABL finns för att skydda 

borgenärerna. Aktiekapitalet som krävs kan skiljas åt i olika länder men det är kostnaden 

som är kärnfrågan. Det finns också de som väljer bort revisorn för att de inte vill ha 

någon som tittar på det.  

 

De som har valt bort revisionen nu är de bolag som har haft bokslut nu, alltså brutet 

räkenskapsår. De har valt bort för att det sitter en redovisningskonsult emellan. De anlitar 

alltså en redovisningskonsult som gör bokslutet och är deras kontakt. Antingen har den 

konsulten suttit internt på byrån eller på en annan byrå. Emanuelsson tror att hans klienter 

som själva sköter bokslutet, som inte har en revision beror på att de har en väldigt enkel 

verksamhet och har helt enkelt inget behov av en revisor.  De har inga banklån och de är 

inga konstigheter i verksamheten och då är de nöjda med den redovisningskonsulten de 
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redan använder sig av. Sedan har de då inte haft den direkta kontakten med revisorn och 

då är det lättare för dem att bara se det som en kostnad och det ger dem ingenting.  

 

”Det dessa klienter inte ser däremot är att redovisningskonsulten kommer till byrån med 

sitt bokslut som de har gjort och byrån rättar en hel del fel.”  

 

Det får aldrig kunden veta eftersom konsulten inte är så sugen på att tala om hur mycket 

fel denne har gjort. Vidare tror inte Emanuelsson att en företagare vet vad den får av en 

revisionsbyrå. Det som klienten får är en kvalitetssäkring av årsredovisningen. Han tror 

att det finns ett litet glapp för vad de som revisorer egentligen gör.  

 

Fördelar med att ha revision är att det ger en kvalitetssäkrad produkt som du kan använda 

i olika situationer när någon efterfrågar, alltså när du ska göra en affär. Lagändringen 

kom till för att göra det bättre ekonomiskt för småföretagare. De som väljer bort ser bara 

kostnaden av revisorn. Om det vore gratis tror han att alla skulle vilja ha den tjänsten. 

Men annars tycker företagarna att det inte är värt de kostnaderna. Det kan inte vara en 

nackdel att ha en produkt som är rätt.  

 

Emanuelsson tror att frivillig revision kommer att komma längre fram, det får tiden 

utvisa. Det som också kan komma att hända är att ett företag väljer bort revisorn och 

längre fram inser de att de behöver ett banklån. Vad säger banken då? Vill de ha en hel 

revision eller räcker det med ett intyg där revisorn bara t.ex. har granskat lagret? Det är 

mycket tal om att det som eftersträvas är en kvalitetssäkring på finansiell information.  

 

Vill du sälja bolaget vill köparen veta att årsredovisningen stämmer och det är lättare att 

sälja när det är reviderat menar Emanuelsson. Vid avsaknad av revision på flera år är det 

svårt att komma in och använda sig av en revisor sedan. Hur ska ha revisorn veta att de 

föregående åren stämmer? Vid sådana tillfällen blir det ofta mycket dyrare att skriva den 

revisionsberättelsen eftersom det krävs mycket mer jobb.  

 

Emanuelsson tar upp att det i deklarationen numer finns två olika rutor att kryssa i, dels 

om företaget har använt sig av en revisor eller en redovisningskonsult. Risken för 

granskning lär öka för de bolag som saknar revision. Han tror inte att skattebrotten 

kommer att öka, de som begår brott gör det nog ändå. De som har revision kommer 

fortsätta ha det för de tycker att det är bra. Behovet är som minst hos de som har det egna 

företaget som ett vanligt jobb, alltså de kan bara ta ut lönen och det finns inget överskott. 

4.4.3 Sydrevisioner Väst AB 

 

Lai Ly
4
 är en godkänd revisor och började arbeta på Sydrevisioner Väst AB sommaren 

2011. Han är kontorschef och de är elva medarbetare och tre partners. Tidigare jobbade 

han på Ernst & Young där han började arbeta 2005. Innan det jobbade han på en annan 

lokal byrå. Han har jobbat med redovisning och revision sedan 1998. Majoriteten av 

kontorets kunder är i Borås och det är mestadels små och medelstora företag.  

                                                 
4
 Lai Ly godkänd revisor Sydrevisioner Väst AB, besöksintervju 2012-02-22 
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Revisionsbranschen har påverkats av den slopade revisionsplikten på så sätt att det är 

ganska många bolag i Sverige som har valt bort, men i Borås bland deras kunder är det 

antagligen inte mer än ett fåtal procent som har valt bort revisionen. När de har valts bort 

är de ändå delaktiga på andra sätt vid bokslut och liknande konsultationer, de har alltså i 

många fall inte tappat kunden men i en del fall händer det såklart. Han tror att statistiken 

säger ett par procent internt inom byrån. Totalt sett i Danmark och Norge har det slagit 

hårdare. De gränsvärden som nu gäller i Sverige är ganska låga och det krävs inte mycket 

för ett ”riktigt” företag att gå över gränserna. Hittills har det bara varit en kund som har 

velat ha en särskild granskning på sitt årsbokslut. Men den möjligheten har alltid funnits. 

Men det finns t.ex. rekommendationer för att bara granska lager eller bara 

kundfordringar. Så har det inte varit för Sydrevisioner Väst.  

 

Många känner en trygghet med att ha en revisor. Ly tar upp om du exempelvis har ett 

bolag och anlitar en redovisningskonsult som hjälper dig med bokföring och sådant. Då 

kan de också tycka att det kan vara bra att använda en revisor när de anlitar en 

redovisningskonsult så att någon ser att den konsulten gör rätt. En del har bra kunskap 

men majoriteten av vanliga företagare har dålig kunskap om bokföring, redovisning och 

lagstiftning runt omkring. Även om konsulten gör rätt finns det olika sätt att göra rätt på, 

det finns skatteplanering som gör att ägaren kommer undan med lägre beskattning vilket 

alla redovisningskonsulter inte ser. Det kan finnas andra alternativa åtgärder. Många 

tycker också att revisorn är som ett bollplank och kanske inte känner samma sak med 

redovisningskonsulter. Många företag kan tycka att det gott och väl räcker med sin 

redovisningskonsult, då beroende på hur revisorn jobbar menar Ly.  

Det finns skillnader mellan olika slags revisorer. Många jobbar bara med granskningen 

vilket kan leda till att kunden upplever att det inte är någon direkt nytta som företagaren 

får. Det beror på hur samarbetet har fungerat och beror också på hur revisorn agerar 

gentemot kunden och tvärtom. Det är svårt att säga tycker han.  

 

De som har valt bort revisionen tycker dels att det är en kostnadsfråga. Sedan kanske de 

tycker i många fall att det är såpass enkel verksamhet att de inte behöver ha det. 

Revisorer jobbar inte gratis utan de tar betalt.  Men kostnaden ska täcka deras 

intjäningsförmåga på sikt. Den rådgivningen ska göra att deras affärer förbättras och att 

de ska undvika de fällor som finns. Det är trots allt ganska enkelt att göra fel idag. Det 

räcker att en siffra fylls i fel hos skatteverket så kan det kosta mycket pengar och det är 

klart att det är de kontroller revisorer gör. Sydrevisioner Väst är även proaktiva mot vad 

företagen borde göra. Ibland trivs de inte med sin revisor heller och ställer sig då frågan 

varför de ska ha någon de inte trivs med. Men en revisor kan inte bara säga goda saker, 

de måste ta på sig sin roll och är det fel måste revisorn påpeka det. Det jobbet innebär en 

granskning och är det fel är de tvungna att rapportera det till ägaren och högre upp, 

skatteverket och ekobrottsmyndigheten. Det behöver oftast inte gå så långt men de har en 

skyldighet utifrån deras roll och revisorer måste följa regelverket. Han har varit med om 

tappning av företag där de rentav ogillar revision, de kan undra varför de ska betala 

massa för att någon ska säga att det inte får göra vissa saker.  
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Vid tal om skattefel tror Ly att det kommer öka och bli mer fel. Oavsett vilken revisor 

som är inblandad tror han att om ett stickprov tas på tusen bolag utan och med revisorer 

att felen är högre och mer i facket utan revisionen. Det kommer säkert åtgärder från 

skatteverket. Han tror ändå att på lång sikt kan det hända något. Nu är det såpass nytt att 

ingen vet effekterna. Det är mycket möjligt att det fungerar jättebra. I 

bolagsdeklarationerna finns det rutor nu där företag får kryssa i om de har revision eller 

om någon hjälpt dem med redovisning.  

”Vi tror att fler företag kommer att välja bort.” 

En del kanske återvänder, eftersom det kostar att göra fel. Många gånger görs det fel, 

omedvetet. Bara fel siffra ifylld kan som sagt kosta 100 000 kronor extra, då är den delen 

som betalas till revisorn inte lika stor längre. När de gör sitt jobb går det inte mäta exakt 

om de hjälper till med granskning eller i viss mån rådgivning också. Har kunden en 

relation med revisorn får de en viss rådgivning med på köpet utan att det tas hänsyn till. 

T.ex. om en person äger ett bolag så har den personen en fråga som den bara vill få ett 

snabbt svar på så ringer den sin revisor och det kan också vara värt mycket. Då är 

revisorn redan insatt i företaget. 

En orsak till att ha kvar revisorn är om bolaget exempelvis ska vara i säljbart skick. De 

flesta revisorerna i branschen har en ganska god kunskap om skattereglerna och då är det 

ganska normalt att kontakt tas med sin revisor den dag då någon vill sälja sitt företag. En 

annan orsak kan vara möjligheten till att diskutera skattefrågor med mera istället för med 

en utomstående part. På banksidan kan han tänka sig att är det mycket lån i företaget 

säger de att företagaren ska lämna andra säkerheter eller ha en revision så de vet att 

siffrorna stämmer. Annars blir det en stor risk för banken. Finns det fullt goda säkerheter 

kan eventuellt banken strunta i det också. Har de ett gott förhållande med den personen 

som ska låna pengar får denne möjligtvis låna ändå. De banker han har pratat med har 

inte krävt revision. Men de uppskattar om det är revision i alla fall. Han vet inte om det 

ska tolkas som att det är lättare att få lån då men det kan vara så. Gällande leverantörer 

och andra intressenter har de inte märkt någon skillnad. Ingen av deras kunder har blivit 

nekade på grund av de inte har en revisor.  

 

Nackdelar på sikt med avskaffandet tror han är att många förlorar på det på så sätt att 

många gör fel och inte får rätt rådgivning. Fördelarna är såklart att det är en liten 

kostnadsbesparing på kort sikt, på lång sikt är det svårt att se. Många upplever att 

revision kostar mycket pengar. Ändå är revision ganska billigt i Sverige jämfört med de 

flesta länder runtom i Europa. Det räcker att ta sig till Norge eller Danmark så är revision 

dyrare. Det kan vara därför fler väljer bort revisionen i dessa länder. 

Många redovisningskonsulter har försökt att ta lite mer mark genom att säga att 

företagarna inte behöver revision. Det stödjer konsulterna med att säga att de inte behöver 

det enligt lagen.  

”Vi uppmanar gärna våra kunder att ha revision.” 

Det är en liten aspekt av det hela och det måste sättas i relation till respektive företagare. 

Om det är nyttigt och om det är värt att ha det eller inte. Det beror på vad för slags bolag, 
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bransch och verksamhet det är. Något som också spelar in mycket är komplexiteten i 

verksamheten. 

Det har blivit större konkurrens på marknaden. Många revisionsbyråer har tvärtom mot 

vad konsulterna trott, fått mycket mer att göra. Det är på grund av att många ser det som 

att revisorn kan ta hand om alltihop istället. Kunderna upplever oftast att revisorer kan 

mer än bokföringskonsulterna och de tar konsulternas jobb. Det är en väldigt svår fråga 

men just nu i Sverige har inte revisionsbranschen påverkats så drastiskt, men det är nog 

återigen för tidigt att uttala sig om tycker Ly.  

4.4.4 PwC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) 

 

Pontus Tonning
5
 jobbar på PwC som en godkänd revisor och har varit på byrån i tio år. 

Han har tidigare varit på kontor i Göteborg, Alingsås och sedan i Borås. Han jobbar med 

ägarledda företag och är även kontorschef i Borås. Det finns cirka 50 personer på 

Boråskontoret. 

 

Effekter av den slopade revisionsplikten har de inte märkt mycket av inom verksamheten. 

Den stora tron när avskaffandet kom var att det skulle förändra och att revisionsbyråer 

skulle tappa väldigt mycket. Sedan blev gränsvärdena väldigt låga vilket gjorde att det 

inte blir en särskilt stor fråga och då har det inte blivit mycket förberedelser. De gör 

mycket annat än revision, är Sveriges största redovisningsbyrå bland annat. De har en 

enorm redovisningsverksamhet och mycket rådgivning. Hade de höjt gränsvärdena hade 

det antagligen blivit en större diskussion och lite annorlunda för dem. Bolag som är 

såpass stora, tror han det är svårt för dem att välja bort i sådana fall.  

”Det är väldigt få som har valt bort revisionen hos dem.” 

Han tror inte att det är en stor fråga för företagarna. De behöver hjälp i form av 

konsultation, hjälp med mycket inom sitt företagande. Då är det naturligt att ta upp frågan 

om nyttan av en revisor. 

Tonning tror att det är kostnadsbesparingen som är den största anledningen till att de 

väljer bort revisionen. Det hänger ihop ganska mycket med nyttan av det. Ser du det som 

en kostnad kanske du inte ska ha det menar han. Det beror lite på hur revisorn jobbar med 

sina kunder och hur denne förklarar vad revision är. Där går det att se att det finns ett gap 

mellan marknaden och revisionsbranschen fortsätter Tonning. De kan ha varit dåliga på 

att förklara vad revision egentligen innebär och vad nyttan med revision är. Företagarna 

kan ha en bra redovisningskonsult och de får den rådgivning de behöver skattemässigt. 

Kan inte småföretagare urskilja det vet de inte vad de missar förrän de har valt bort det. 

Sedan är ägare och VD ofta samma person i småföretagen. Aktiebolagslagen (2005:551) 

är skriven för en spridd ägarkrets och det kan resultera i att de inte ser nyttan med 

revisionen när inte ägarsituationen ser ut så. Det är bolagsstämman som väljer revisor, nu 

är det ofta en och samma person i de här mindre bolagen.  

                                                 
5
 Pontus Tonning godkänd revisor PWC, besöksintervju 2012-03-26 



- 33 - 

 

Sedan finns typföretaget ”smör och brödföretag” där de har sin egen konsultverksamhet. 

Då har de inga andra intressenter som är intresserade av bolagets redovisning. Det är 

förmodligen det största skälet, att de inte ser nyttan. Att det inte finns något behov av 

tjänsten. Det som inte har tänkts på är de småföretag som handlar med större bolag. T.ex. 

leverantörer som förutsätter att deras kunder har revision. Revisionen är en 

kvalitetssäkring av finansiell information. Han tror att alla mår bra av en bättre kvalitet på 

den finansiella informationen. Sedan om det säkerställs genom en duktig 

redovisningskonsult eller revision, så är det olika saker. Ofta är det en diskussion där en 

revisionsberättelse jämförs med det jobb som olika bokföringskonsulter gör. Det är inte 

samma sak och de måste inte ersätta varandra. Många kanske inte har något behov att 

visa en kvalitetssäkring för tredje man. 

”Vi måste se nyttan i varje fall.” 

Det råder en begreppsförvirring bland mindre företag där det inte vet vad en revisor 

egentligen är eller gör. De tror att en redovisningskonsult och en revisor är samma sak. 

Han påpekar att det är viktigt att upplysa om att det är olika saker. De kan båda hjälpa till 

med rådgivning och det tror han ofta är det småföretagen behöver. Som ensamföretagare 

kan det blir ensamt och då kan företagaren vara i behov av ett bollplank.  

PwC har tagit fram en skrift som beskriver vad skillnaden är mellan en bokslutsberättelse 

och en revisionsberättelse. Det tror han är jätteviktigt att de förstår att det ligger en 

skillnad däri. Alla som jobbar med småföretagare vill att det ska vara så bra kvalité som 

möjligt på redovisningen. Att de kan hjälpa dem på bästa sätt och har någon varit 

verksam i branschen länge förstår denne att det är två olika saker. Det kan vara svårt för 

en enskild företagare som har problem att särskilja de två olika tjänsterna och bara lyfter 

ut en kostnad, att se värdet av tjänsten. Det beror mycket på hur revisorn arbetar. Om 

företagaren bara träffar personen en gång och då får en revisionsberättelse kan det vara 

svårt för denne företagare att se nyttan med det. De viktiga frågorna är vilken nytta det är 

med tjänsten och kostnaden.  

Det borde göras en individuell behovsprövning i varje fall där de kan se nyttan med 

tjänsten. Det gäller att kunna förklara för sin kund varför tjänsten är en bra tjänst för 

kunden utifrån dennes verksamhet. Att kunden får välja själv tror han är jätteviktigt. De 

har ett ansvar som revisorer, konsulter, skatterådgivare och rådgivare i övrigt att förklara 

vad det finns för tjänster och vilka de tycker att kunden kan ha behov av. Sedan måste 

kunden alltid få välja upprepar han och ser de ingen nytta med revision ska de inte ha det 

tycker han.  

Den största nackdelen med att ta bort revisionen är att de får ett mindre kontrollmoment. 

Visst får de en ökad kostnad genom en sämre redovisning tror Tonning. Hade det mätts 

lite nyanserat hur mycket som rättas i revisionen hade det kunnat se annorlunda ut. Han 

tror att den totala skattekakan kommer att blir mindre för företagen.  

Det kan bli dyrare för företaget om de längre fram vill ha revision eftersom det blir mer 

omfattande för revisorn när denne måste titta långt tillbaka i tiden så att t.ex. alla 

ingående balanser är korrekta. Han poängterar igen vad nyttan med tjänsten är. 
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Företagaren har exempelvis inga lån, inga anställda och ingen annan som är intresserad 

av företaget och då är självklart inte revision en nödvändighet.  

”Är det ett större företag med massa anställda och en större intressentbild behövs det 

givetvis revision.” 

De måste se vad det finns för risker i verksamheten och revisionen är till för att 

kvalitetssäkra finansiell information. En del är också att titta på förvaltningen och rutiner 

så det blir en kvalitetssäkring av den interna informationen. Det tror han att kunderna 

uppskattar mest förutom den formella delen. Revision kan ha ett bredare värde än bara ett 

papper. Det beror på hur de arbetar med revision som påverkar värdet av tjänsten. De 

måste se att det ger någonting.  

Den största fördelen för de som väljer bort är att de får en lägre transaktionskostnad för 

den tjänsten och har de inte behovet av den är det en inbesparad kostnad vilket kan vara 

bra. Enligt hans uppfattning går det inte göra en revision för mindre än 15000 kronor. För 

de minsta bolagen är det mycket pengar men de får gå tillbaka och se nyttan med 

revision.  

”Det är mycket roligare att sälja något som kunderna faktiskt vill ha än att behöva 

komma och peka på en lagparagraf.” 

Han har svårt att tro att bankerna bara godkänner det utan revision. Något företagen inte 

ska glömma är att revision är mot tredje man, en försäkring om att allt står rätt till 

påpekar Tonning. Han tror att det är en tjänst som förutsätts av banken att kunderna har, 

särskilt vid kreditgivning. För de allra minsta har PwC också en uppfattning att 

revisionen måste vara till nytta, och ser de inte nyttan ska inte byrån argumentera för att 

någon ska ha kvar revisionen menar Tonning. Alltså har de hos de minsta företagen 

möjligen bidragit till att ta upp revisionen och om kunden ser någon nytta med det 

I jämförelse med andra länder har Sverige väldigt mycket småföretag. Så ser det inte 

riktigt ut i övriga världen. Han tror att det kan påverka att det är skillnader över länderna 

vid revision och liknande tjänster. Det som troligen påverkar är alltså strukturen på 

näringslivet. De försöker diskutera med sina kunder vad nyttan är för kunderna. De är för 

en efterfrågestyrd revision.  

Han tror att det är väldigt tidigt att se några tendenser och trender men kan se att i ett 

omvärldsperspektiv är gränserna högre. Därför tror han att vi kommer att se högre 

gränser och att vi därmed kommer att se större effekter. Diskussionerna kommer 

antagligen upp då igen. De banker han pratat med säger att det är väldigt noga med att de 

kommer att kräva revision. Det är viktigt att kvalitén på den finansiella rapporteringen 

inte blir sämre. Han tror att det blir ett tydligare resultat när gränserna höjs först.  
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4.5 Skatteverket 
 

Fredrik Brolin
6
 har jobbat på Skatteverket i snart tre år som chef på en av 

revisionsavdelningarna i Borås. Han har bakgrund som civilekonom och har jobbat lite 

som controller i fastighetsbolag. Han har en sektion med 16-17 köperevisorer.  

 

”Den mest naturliga anledningen till att välja bort revisorn för ett litet företag är väl 

kostnaden.” 

 

De ser att revisorn inte tillför någon större nytta och har inte direkt någon kontakt med 

revisorn utan de har en redovisningskonsult och den sköter kontakten med revisorn. Han 

kan tänka sig att det är det vanligaste skälet. Det är ett extra granskningsmoment, någon 

som ifrågasätter. Det hänger mycket på om det är företag där ägaren sköter redovisningen 

själv, där det kan göras mycket fel, och har denne en seriös redovisningskonsult kan den 

rätta mycket och kan de göra mycket av revisorns arbete. Det är inte svårt att genomföra 

en revision om det är någon som tidigare har skött den löpande bokföringen som kan 

skatt och redovisning.  

 

Den avskaffade revisionen har egentligen inte påverkat Skatteverket i någon större 

omfattning. De får orena revisionsberättelser då och då.  

 

”På sikt tror vi att vi kommer få färre sådana.” 

 

Det har varit en urvalsgrupp för Skatteverket när de ska kontrollera och de har olika 

aktiviteter som de jobbar med fortsätter han. Både små och medelstora företag som har 

olika typer av riskinriktning och kontanthantering. De orena berättelserna har varit ett 

urvalsinstrument och det minskar nu. Det är en av många olika urvalsgrupper hos 

Skatteverket och därför har det inte någon större påverkan på dem och det tror han inte att 

de kan komma att se heller. 

 

Per automatik blir det inte hårdare kontroll av de aktiebolag som har valt bort revisionen. 

De har inga sådana planer att de tänker göra en särkilt riktad granskning mot dessa 

företag. De gör riskvärdering där de tittar på branscher med stor kontanthandel där det är 

stora skattefel. De har större risk att bli granskade men det är inte kopplat till om de har 

revisor eller ej.  

 

Skatteverket var ganska kritiskt i början när remissrundan gick ut angående lagändringen 

men han tror att de ser att det bara har varit en liten del av urvalet när det gäller orena 

revisionsberättelser menar Brolin. Lagändringen kan få en viss marginell effekt på ökat 

skattefusk, det beror på hur företagen har skött sin löpande redovisning. Skulle 

Skatteverket se att det skulle öka kraftigt hos företag som har tagit bort revisorn skulle de 

göra större granskningar där. Det är fortfarande nytt så det är svårt att veta.  

 

I de deklarationer från aktiebolag finns det en ruta som företag kan fylla i om de har haft 

                                                 
6
 Fredrik Brolin chef på revisionsavdelning Skatteverket, besöksintervju 2012-02-17 
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professionell hjälp och det är en kvalitetssäkring i sig. Det kom i samband med 

lagändringen. Förmodligen hängde det ihop med att de skulle kunna se vilka företag som 

inte har revisor men som har en professionell medhjälpare som har hjälpt till med 

bokslutet. Det kan väga upp att de inte har någon revisor menar Brolin.  Är det så att 

ingen extern partner har varit inne och hjälpt företaget finns det förmodligen större risk 

för skattefel och på sikt kan Skatteverket bli intresserad av att kontrollera det företaget. 

På sikt skulle det kunna bli mer kontroll på sådana företag. Det är svårt att säga eftersom 

det är så nytt. Mycket hänger på att företag organiserar den löpande bokföringen. Blir det 

massa fel där blir det fel i deklarationen och liknande. Småföretag kan ha en 

ekonomiperson som är kunnig. Brolin tror att avskaffandet av revisionsplikten har en 

marginell betydelse på kvalitén hos de företag som anlitar professionell hjälp. 

 

Han kan inte se någon större nackdel med avskaffandet, men det är klart att 

revisionsbyråerna blir mer påverkade än Skatteverket. De måste börja ändra sin 

affärsmässighet och sälja mer redovisningstjänster. Någon stor negativ påverkan på 

skatteverkets del har de inte sett ännu. Skatteverket jobbar idag mycket med information 

och förebyggande arbeten. Kontrollen är bara en del av verksamheten. Han tycker inte att 

avskaffandet av revisionsplikten ska överskattas för deras skull.  

 

Brolin tycker att det är sunt att revisionen är avskaffad. Det var bara Sverige och Malta 

som hade kvar revisionsplikten för samtliga aktiebolag. I Sverige är gränsvärdena ganska 

låga. Det är många företag som ligger över och det är ungefär 65 % eller 70 % av 

aktiebolagen som ligger under de här kriterierna. Det är alltså många som omfattas. I 

början var det mycket diskussion kring vart gränserna skulle ligga men de ligger på en 

bra nivå idag kan han tycka, sedan får de se efter några år.  

 

I Sverige är skattefel ganska litet jämfört med andra länder. Skatteverket ser att en stor 

del av skattefelen är från så kallade mikroföretag, alltså enskilda näringsidkare och där 

finns ingen insyn med revisor och det har aldrig funnits och kommer inte finnas heller. 

Alltså är aktiebolag en liten del i det hela stora. Det finns många andra aspekter i 

kontrollerna som är väldigt viktiga. Mycket är okunskap och mycket kan inte kontrolleras 

bort. Det handlar om information. Information och tidiga insatser är något de jobbar med 

mer och mer påpekar Brolin. Vilket inte gjordes förr, då var det mer kontroll så det är 

viktigt att ha med sig det också. Skatteverket har stora informationsträffar och annonserar 

de på hemsidan. Skatteverket jobbar mycket med att minska skattefel. Dels med 

information och så har de även kontrolldelarna. Det är mycket lättare för Skatteverket att 

rätta felen innan de uppstår än att de får in felaktiga deklarationer som måste granskas 

och gå bakåt som är resurskrävande. Det blir dyrare för alla och det är ingen som tjänar 

på det.  

 

För Skatteverket ser inte Brolin några fördelar med avskaffandet. Däremot tycker han 

personligen att företagarna ska ha den valmöjligheten så att de kan välja de tjänster de 

vill ha. Den största fördelen för de aktiebolag som väljer bort revisionen är minskade 

kostnader. Det har inte varit frivillig tidigare. Företagaren kanske har svårt med att se 

nyttan med det om de har en duktig redovisningskonsult som sköter bokföringen löpande 

och det är den som de ser som revisor och som rådgivare. Kommer en extern part och 
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tittar på företaget och sedan lämnar en faktura så kan företagaren se det som en 

onödighet. En annan fördel är att företagen får möjligheten att köpa kunskap hos 

konsulten som de vill ha.  

4.6 Små aktiebolag 

4.6.1 Elektrokalkyl Väst AB 

 

Företaget Elektrokalkyl Väst AB startades år 2002 av Lars Loman
7
 och det var första 

gången han startade eget företag som också senare ombildades till ett aktiebolag. Tidigare 

jobbade han som anställd. Elektrokalkyl väst AB gör i huvudsak anbudsberäkningar för 

el- och teleinstallationer åt företag. Företaget ger kunder försprång vid anbudsgivning 

genom att vara ett modernt kalkylföretag enligt företagets hemsida (elektrokalkyl). Det 

finns över 25 års erfarenhet inom branschen i företaget som ger stor kunskap.  

 

Loman jobbar ensam och har således inga anställda. Han har använt sig av en 

redovisningskonsult sedan företaget startades. Han hade en revisor, efter att företaget 

ombildades till ett aktiebolag, eftersom det var obligatoriskt men när lagändringen kom 

valde han att avskaffa revisorn direkt när han fick möjlighet till det. Han är nöjd med att 

bara använda sig av sin redovisningskonsult.   

 

Han ser det lite som att för honom är en användning av revisor en granskning på 

granskning. Men det största skälet till att han valde bort revisorn är kostnaden. Enligt 

honom är nyttan av en revisor inte värt kostnaden för honom. Dock ser han att det kan 

finnas fördelar med att ha en revisor. En redovisningskonsult kanske inte alltid är lika 

uppdaterad som en revisor och han kan då gå miste om vissa delar, de kan komma med 

andra idéer och kan även upptäcka fel. En revisor kan användas som ett bollplank och 

ytterligare en person att då diskutera ekonomiska frågor med. Loman menar att han inte 

är beredd att betala för den tjänsten.  

 

Loman ser väldigt positivt till lagändringen och tror att många små aktiebolag kommer 

spara pengar precis som han har gjort. Företagets storlek påverkar om det är nödvändigt 

med revision eller inte. Något som skulle kunna få honom att använda sig av en revisor 

igen är om det kommer krav på det från andra håll som exempelvis leverantörer eller 

banker vid behov av ett lån. Han tror inte att trovärdigheten påverkas om företaget är 

reviderat eller inte. Något annat han anser är positivt med lagändringen är att 

revisionsbyråer nu får anstränga sig lite mer för att erbjuda tjänster då många företag inte 

längre är tvingade av lag att köpa deras tjänster. De måste marknadsföra sig mer och på 

så sätt erbjuda vad kunden vill ha och det blir positivt för kunden. 

4.6.2 Ellge Tronic AB 

 

Ellge Tronic AB startades 1983 som en enskild firma och ombildades till ett aktiebolag 

1989. Företaget tillvekar och säljer datorer. Det omfattar stationära och bärbara datorer 

                                                 
7
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samt olika datortillbehör. På företagets hemsida (ellgetronic) går det att läsa att Lars 

Grahn
8
 har arbetat med datorer sedan 1973 och att företaget erbjuder allt inom 

multimedia. Grahn äger företaget själv och jobbar ensam, han har alltså inga anställda. 

Han gick på den praktiska realskolan där han läste med inriktning mot handel. Han är 

också en elkraftsingenjör i botten som han pluggade till i fyra år på 

Svenerikssonsgymnasiet i Borås.  

 

Grahn har en väldigt okomplicerad verksamhet. Det är som sagt endast han som arbetar i 

företaget så han behöver inte hantera några aspekter som har att göra med anställda. Han 

har inga lån och har därför inga fordringsägare som kan ställa krav på honom. Grahn 

sköter alla bokföring själv. Det han får hjälp med av en bokföringsfirma är bara 

boksluten.  

 

Han jobbade på vattenfall tidigare och där kom han i kontakt med revisorn som hade 

hand om det företaget. Eftersom han redan kände honom lite tyckte han att det var 

naturligt att ta hjälp av honom när han startade eget företag.  

 

När små aktiebolag fick chansen att välja bort revisionen tänkte Grahn göra det direkt. 

Han har fått vänta tills nyligen eftersom han har ett brutet räkenskapsår. Anledningen till 

att han valde bort revisionen när lagändringen kom var den stora kostnaden för honom 

med revisionen. Han upplevde inte heller någon nytta med att ha en revisor och har aldrig 

gjort det under åren han har haft revisorn. Enligt honom tillförde det inte någonting utan 

var bara en onödig kostnad för hans företag.  

 

Han har tidigare använt sig av en revisor enbart för att det var lagstadgat att använda sig 

av en revisor. Annars hade han inte använt sig av den tjänsten alls. Han ser inte några 

direkta fördelar med att använda sig av en revisor för hans del. Grahn ansåg att en revisor 

till en viss del kunde användas som ett bollplank men menade att det kunde lika gärna 

den bokslutsansvarige fungera som. Ingen av hans intressenter har krävt ett användande 

av revision för att kunna göra affärer.  

4.6.3 Projektansvar AB 

 

Jan Carlson
9
 har ett företag som heter Projektansvar AB. Han jobbar som 

byggadministratör och han jobbar med projektledning, byggen och besiktning. Han 

hjälper folk att bygga hus, allt från idé till förvaltning. Enligt hans hemsida 

(projektansvar) har han tidigare jobbat som statligt anställd och efter det varit konsult i 

flera år. Där står det också att han är utbildad till civilingenjör och bland annat 

certifieringar som besiktningsförrättare för överlåtelsebesiktningar.  

Han håller på med husbyggnationer. Carlson jobbar ensam i företaget. Han har bara sin 

fru som jobbar inom sjukvården som brukar sköta bokföringen på kvällar och helger 

ibland. Hon är självlärd och tar ut cirka fyra timmar i månaden.  

                                                 
8
 Lars Grahn Ellge Tronic AB, besöksintervju 2012-03-19 

9
 Jan Carlson Projektansvar AB, besöksintervju 2012-04-02 
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Företaget startades år 1993 först som en enskild firma och gick sedan över efter några år 

till ett aktiebolag. Han använder sig av PwC. Han har en person som hjälper honom med 

redovisningen från PwC och hans revisor var även därifrån. Han sköter faktureringen och 

hans fru sköter bokföringen, sedan har de en kvinna från PwC som sköter allt annat. Han 

sa upp sig så fort han hade möjlighet till det. Det var hans bokföringskonsult på PwC som 

berättade för honom att det inte längre är lagstadgat att använda sig av en revisor. Han har 

aldrig träffat sin revisor eller ens pratat med denne. Han vet bara revisorns namn och de 

har alltså aldrig haft någon kontakt. Kontakten går igenom hans bokföringskonsult. 

 

Carlson valde bort revisionen bara för att tjäna pengar. Han fick de signalerna från sin 

konsult från PwC att han inte behöver den tjänsten längre. Hon berättade som sagt om att 

det skett en lagändring och då ställde han lite frågor om vad som händer om han väljer 

bort det. Då var det inget som skulle hända och då valde han bort den tjänsten. Han ser 

ingen nytta av revisorn. Hans bokföringskonsult gör årsbokslut åt honom. Han ser nyttan 

av hennes jobb men inte nyttan av en revisors jobb. Han ser revisorns jobb som bara en 

underskrift. 

”En underskrift behöver jag inte ha.” 

Det kostar mellan 15000 till 20000 för revisorn att skriva under. Han har ett aktiebolag 

och han ser inte så stora skillnader mellan Volvo och sig själv. De har väl mycket runt 

omkring men det har inte blivit förenklat för småföretagare tycker han. Lagändringen kan 

vara ett steg i rätt riktning. Det är kostbart att ha aktiebolag eftersom det är mycket runt 

omkring och mycket pappersarbete.  

Kvinnan från PwC som är hans konsult gör allt fotarbete och hon är jätteduktig. Han 

känner att revisorn bara skriver under på något som hon gör. Att det är någon som gör allt 

arbete och så är det någon som är ansvarig för det, i det fallet revisorn. Carlson tycker att 

hon fortfarande har ansvaret för det hon gör så hon lär inte göra mer fel nu än förut. Han 

känner inte att revisorn ger honom någonting. Carlson har aldrig ens pratat med honom. 

Carlson ser inga fördelar alls för honom att använda sig av en revisor. Han har en dialog 

med sin konsult där hon kan ge lite tips och rådgivning.  

”Om jag skulle använda mig av en revisor igen krävs det något lockbete.” 

Han betalar inte 15000–20000 kronor för skoj skull. Han har mycket utgifter ändå i sin 

firma. Vid tal om banklån tycker han att hans verksamhet inte behöver det så för den 

sakens skull har det inte någon betydelse heller. Han har inga investeringar, han har bara 

datorn och lokalhyra samt sin bil. Han köper inga maskiner och har aldrig tagit ett lån på 

sin firma.  

Han visste inte om lagändringen sedan tidigare utan det var konsulten från PwC som 

nämnde det. Hon propsade inte på det utan lät han fatta beslutet själv. Hon upplyste 

honom bara.  

”Jag hade blivit lite sned om det hade gått fem år utan att jag hade fått information om 

detta så jag är glad över att hon berättade det för mig.” 
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När det sugit ut så mycket pengar varje år, då hade det nog lett till att han hade bytt firma. 

Hon berättade att han inte behövde det heller eftersom han inte har några risker. Han är 

en konsult och har försäkring. Så fort han fick reda på det nya alternativet valde han bort 

revision. För honom var det bara att fatta ett beslut. Han fick inga signaler från henne att 

han borde ha kvar revisorn eller att han tjänar på det. Han gör som han alltid gjort och 

lämnar in sina papper som han gjort tidigare.  

Han tror att revisorn litar på den person som har skött bokföringen och därför inte gör 

särskilt mycket. Han jobbar inom byggbranschen och jämför det med att någon har gjort 

en ritning och någon ska granska den och han tror inte att den som signerar ritningen 

tittar så mycket utan förlitar sig på den som har gjort ritningen och tar den smällen om det 

blir något fel. Så han tror inte att revisorn tittar särskilt noga. Blir det en smäll tar de den 

smällen när den kommer, de har försäkring. Han tror det påverkar att de jobbar inom 

samma firma, i hans fall inom PwC. Han är inte så intresserad av ”papper”. 

Bokföringskonsulten pratar mest med hans fru.  

4.6.4 International Textil AB 

 

International Textil AB startades någon gång under fyrtiotalet. Från början var det två 

företag som slogs ihop till ett företag och en del var familjeägt från början. Nu är det Ulf 

Hanisch
10

 som driver företaget tillsammans med sin bror. Han säger att de är två och en 

halv anställda och den sista anställda är en kvinna på kontoret som jobbar halvtid. 

International Textil AB är en handelsagent som jobbar med tyger.  

Företaget använder sig av en bokföringskonsult och tycker denne gör ett bra jobb. De 

valde bort revisionen så fort som möjligt men kunde tyvärr inte göra det direkt då de har 

ett brutet räkenskapsår. De fick reda på lagändringen genom bokföringskonsulten som de 

har.  

De valde bort revisionen för att det är en stor kostnad och han ser inte värdet av en 

revisor. De har använt sig av tre olika revisorer men han har inte upplevt nyttan av någon 

av dessa personer. Han har provat både stora och små byråer men inte upplevt någon 

skillnad. De träffades en gång per år och fick sedan en dyr faktura på 25000–40000 

kronor. För de pengarna kan de göra mycket annat som t.ex. kundbesök i Stockholm. Det 

är en dyr tjänst för det lilla de gör. Enligt Hanisch skriver revisorn bara en ”kråka”, han 

menar på att de alltså bara skriver under och tar dessutom väldigt mycket betalt för den 

kråkan.  

Hanisch ser inga som helst fördelar med revisionen och är glad över att de har sluppit 

revisionsplikten nu. Han tycker att lagändringen är jättebra. Vidare förstår han inte varför 

alla småföretagare varit tvungna att använda sig av den tjänsten. Han ser inte någon 

anledning till det alls. Deras bank har inte krävt revision vid lån som de har tagit och inga 

andra intressenter har krävt det heller.  

”Det finns inget som skulle få honom att använda sig av en revisor igen förutom 

vapenhot.” 
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Det räcker med en bokföringsfirma för deras verksamhet tycker han. De har inget behov 

av någon annan tjänst utöver det. Hanisch tror att de små företag som inte har valt bort 

revisorn inte vet om lagändringen.  

Hanisch är medveten om vad en revisor gör men tycker ändå att det är onödigt för deras 

verksamhet. I deras verksamhet tar de ut cirka fem procent på det de säljer och måste då 

sälja väldigt mycket mer för att täcka en revisors kostnad. Avslutningsvis tycker han att 

slopandet av revisionsplikten är jättebra och är alltså väldigt positivt inställd till 

ändringen.  

4.7 Banker 

4.7.1 SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) 

 

Toni Alfelt
11

 jobbar som företagsrådgivare på SEB. Han har jobbat där i 12 år. Det är inte 

så många av deras kunder som har valt bort revisionen och det är ungefär fem företag 

som har valt bort revisionen. Anledningen till varför de företagarna har valt bort 

revisionen vet han inte men han tror att det beror på kostnaden. Alfelt tror att företagarna 

har hängt på det som media har skrivit mycket om revisionen och därför har de valt bort 

revisionen. De har inte haft någon diskussion med de företag som har valt bort revisorn så 

att de ska veta vad anledningen har varit. Det är svårt att ha åsikter om de företag som 

inte har krediter ska ha revision eller inte tycker han. Så han tror att de som inte har 

krediter inte behöver ha revision.  

 

”Om företag använder sig av en revisor så är det bara av godo.” 

 

Kostnaden är en nackdel men han tycker ändå att det är en låg kostnad för att en 

företagare ska kunna få ordning på sitt bolag. Han tycker att det blir svårt att lämna större 

krediter till bolag som inte har revision och tycker därför att bolag som lånar ska ha 

revision. De har inte hamnat i en sådan situation där de ska lämna större krediter till 

bolag som inte har revision. När det bara gäller vanliga banktjänster spelar det ingen roll 

för de om bolaget har en revisor eller inte.   

4.7.2 Swedbank Sjuhärad 

 

Mikael Ringheim
12

 har jobbat i 17 år på Swedbank Sjuhärad. Sedan 2001 har han jobbat 

som chef på Swedbank. De har några enstaka företag som har valt bort revisionen och det 

är framförallt de nystartade bolagen som inte har revision. När en kund väljer bort 

revisionen får de den informationen från bolagsverket löpande. Han kan inte påstå att det 

har varit många företag som har valt bort revisionen. Ringheim tror att anledningen till 

varför de företagarna har valt bort revisionen är för att själva revisionen inte hade bidragit 

med mycket till företaget och även kostnaden för revisionen.  

 

”Vår förhoppning är att de ska använda den kostnaden till en mer aktiv rådgivning.” 
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Ringheim tycker att revisionen är viktigt eftersom det finns en oberoende person som 

granskar företaget och det kan på det viset ge en mer rättvisande bild av företaget. Han 

tycker att nackdelen med att inte ha revision är att risken ökar för intressenterna som 

jobbar med bolaget och det kan vara kunder, leverantörer, banker osv.  

 

När det gäller kreditgivning vill de ligga så nära kunden som möjligt för att förstå vad de 

håller på med. I den mån de känner sig otrygga kan de begära in den extra granskningen, 

i form av en revision om de skulle vilja det.  Vidare påpekar han att så länge de känner 

förtroende om vad kunden håller på med och ser att kunden har ordning och reda kommer 

de inte att kräva att företaget ska ha revision.  

4.7.3 Danske Banken  

 

Thomas Nilsson
13

 är chef på Danske Banken. Han har jobbat som chef i 20 år. Tidigare 

har han jobbat som chef på Nordea.  

 

Enligt Nilsson var de kunder som har valt bort revisionen de kunderna som hade lite 

krediter eller inga krediter alls. Det är väldigt få företag som har valt bort revisionen.  

 

”Vi har många kunder som har ett begränsat behov av krediter och då ställer vi inte 

samma krav.” 

 

Med begränsat menar han att krediter inte får överstiga 100 000 kronor. Annars har de 

krav på att företag ska ha revision. Det är en objektiv bedömning som görs av en 

utomstående person vilket är oerhört viktigt när banken lånar ut pengar. 

 

Anledningen till att företag väljer bort revisionen är kostnaden. Det kostar pengar att göra 

ett reviderat bokslut. Fördelen med att ha revision är att en utomstående person tittar på 

resultatet och balansräkningen så att vardera en av posterna är riktiga och rimliga tycker 

han. Nackdelen med att ha en revision är kostnaden som sagt men han tycker att det är 

värt de kostnaderna om företagaren ska låna pengar. Han är ganska övertygad om att ett 

företag inte får krediter om de inte har ett reviderat bokslut och att de inte kan få det från 

någon bank heller. En revisor undertecknar revisionsberättelsen och intygar att han 

förstår den och tycker att den är riktig och rimlig enligt Nilsson.  

4.7.4 Handelsbanken 

 

Anders Gross
14

 har jobbat på Handelsbanken i cirka 20 år. Han arbetar nu som 

kundansvarig för företag och har tidigare bland annat jobbat på utlandsavdelning, varit 

kontorschef, arbetat på kreditavdelning samt ett flertal olika jobb på bankkontor.  

 

Vad han vet har ingen av kunderna valt bort revisionen men självklart har några kunder 

valt bort revision men det är troligen mindre kunder som inte har någon finansiering hos 
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banken. Han tror att de som har valt bort revisionen har gjort det på grund av kostnaden 

och att de inte har något behov av revisor för den verksamhet som de bedriver.  

 

”Handelsbanken vill att de bolag som lånar pengar eller har krediter ska ha en revisor.” 

 

Det är en extra kontroll över att allt är som det ska med bolaget och att de siffror som de 

förser banken med är korrekta.  

 

Han tycker att det absolut finns både fördelar och nackdelar med att ha revision. 

Företaget ska använda sig av revisorn och inte minst ställa krav på att revisorn kommer 

med tankar och idéer. Revisorn ska inte anses som ett ”nödvändigt ont” av företaget utan 

ses som något positivt. Mindre bolag utan behov av hjälp kan självklart klara sig bra utan 

en revisor men de bör tänka sig för om de vill låna pengar tycker han.   
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5 Analys 

I det femte avsnittet analyseras och tolkas det empiriska materialet kopplat till den 

teoretiska referensramen. 

5.1 Revisorns roll 

 

Den roll en revisor innehar som är viktigast är att förse utomstående parter med relevant 

information säger Tabone och Baldacchino (2003). Vidare har denne också positiva 

effekter för ägare, chef och personal. De fortsätter med att säga att revisorn fungerar som 

en extra oberoende kontroll och enligt deras undersökning har revisorerna höga 

förväntningar på sig från ägarna till företagen som förväntar sig ett högre mervärde 

genom att använda sig av revisorns tjänster. Men enligt Björkman (1978, s.17-18) är 

revisorns största uppgift att bevaka aktieägares intressen. 

Enligt PwC måste revisorer kunna se vad verksamheten har för risker och kvalitetssäkra 

finansiell information. Det överrensstämmer med det Moore och Ronen (1990) skriver 

om att revisorer anställs av chefer för att granska de finansiella rapporterna och för att 

intyga deras förvaltningsförmåga så att cheferna kan få investerare. Förutom den formella 

delen av revision tror PwC att kunderna uppskattar att revisorn tittar på förvaltning och 

rutiner så den interna informationen också kvalitetssäkras. Marriot och Marriot (2000) 

skriver också att revisorns roll är att öka den ekonomiska medvetenheten hos 

företagsledaren och ge en internredovisningsservice för att möta deras behov och 

förmågor.  

Enligt KP revision ska revisorn inte bara granska bokföringen och se att den är rätt gjord 

utan revisorn måste också försöka se vilka risker som tas med verksamheten. Det håller 

också PwC med om. Risker kan också kopplas till det Melumad och Thoman (1990) 

tycker, att revisorn anses förbättra överenskommelsen av riskdelning. Sydrevisioner Väst 

ansåg att en revisor kunde ha en roll som kontrollerar en bokföringskonsult så att ägaren 

vet att konsulten har gjort ett korrekt arbete. Melumad och Thoman (1990) ser en revisor 

som en nyttomaximerande person som är anställd av ett företags ägare för att bättre 

kontrollera en chef. Det som föregående forskare anser kan tolkas på samma sätt för en 

chef som för en bokföringskonsult.    

Sydrevisioner Väst säger att många använder revisorn som ett bollplank. Han säger också 

att revisorsjobbet innebär en roll som de måste ta på sig där de utför en granskning och 

sedan rapporterar, bra eller dåligt. De måste följa regelverket utifrån deras roll som 

revisorer. Knechel et al. (2008) skriver också i sin studie att eftersom rapportering med 

hög kvalitet kan minska informationsasymmetriska problem mellan ett företag och dess 

leverantörer är revisorns roll att förbättra de finansiella rapporternas kvalitet. 

Revisionsberättelsen har varit en kvalitetssäkring för många menar KP revision. 

Sydrevisioner Väst säger att bolag anlitar en redovisningskonsult som hjälper dem med 

bokföringen eftersom de flesta företagare har väldigt dåligt kunskap om bokföring, 

redovisning och lagstiftning runt omkring. Det kan kopplas till Sian och Roberts (2009) 

undersökning som visade att många företagsägare saknar ekonomisk kunskap och därför 

har de vänt sig till revisorer för att kunna få tjänster.  
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Revisionsbyråerna som intervjuats tycker att det är viktigt med revision medan de flesta 

företagarna som intervjuats inte tycker att det inte finns någon fördel med att ha revision. 

Det går i linje med Tabone och Baldacchino (2003) som anser att företagsägare inte fäster 

lika stor betydelse vid den lagstadgade revisionens roll som revisorerna gör. Revisorerna 

svarar alltid högre gällande fördelarna och lägre gällande kritiken som riktas mot 

revisionsplikten menar Tabone och Baldacchino (2003). Anledningen till det är att 

revisorn har en professionell förståelse av revisionen och vet hur viktig den är medan 

ägarna saknar den kunskap som krävs för att förstå varför revisionsplikt kan vara något 

positivt. Det stämmer med vad som sagts tidigare att många småföretag saknar kunskap 

om ekonomi och det kan bero på att intresse saknas.  

5.2 Fördelar med revision 

 

PwC tycker att revision är en kvalitetssäkring av finansiell information. Vilket också KP 

revision tycker. Tabone och Baltacchino (2003) håller med när de också tycker att 

revisorns oberoende granskning ger trovärdighet till årsredovisningen och ses därför som 

ett uppfyllande av en försäkringsroll. Eftersom de anser att sanningen och rättvisan 

vittnas i de finansiella rapporterna av en oberoende revisor. Danske Bank tycker att 

fördelen med att ha revision är att det finns en utomstående person som granskar 

resultatet och balansräkningen och ser till att vardera av posterna är riktiga. Ernst & 

Young tycker att fördelen med att ha revision är att det ger en kvalitetssäkrad produkt. 

Han är av åsikten att om revision skulle vara gratis skulle alla bolag använda sig av en 

revisor. 

Att en utomstående person har granskat företaget är viktigt för intressenterna, därför är 

revision en viktig funktion påpekar propositionen. Fördelarna med lagen om att alla 

företag ska ha revision är enligt Thorell och Norberg (2005) att det kan vara ekonomiskt 

rationellt med ett standardkontrakt eftersom den kan gynna alla intressenter. Enligt 

Tabone och Baldacchino (2003) är kravet på revision en nödvändighet därför att det 

ligger i tredje parters intressen. Med hjälp av revisionen ökar tillförlitligheten av 

företagets finansiella rapporter.  Uttalandet från en oberoende revisor i 

revisionsberättelsen ger bokslutet trovärdighet vilket är viktigt när den används som en 

grund för leverantörer, bankkontakter, myndigheter och leasingföretag. Regeringens 

proposition överensstämmer med det då deras bedömning är att tillförlitligheten är större 

hos de företag som har granskats av en kvalificerad revisor. PwC påpekar också att 

revision även är mot tredje man, en försäkring om att allt står rätt till. 

Ellge Tronic, Projektansvar och International Textil tycker inte att det finns några direkta 

fördelar med att ha en revisor men tycker att en revisor skulle kunna användas som ett 

bollplank, vilket en bokslutslutsansvarig också kan användas som. Elektrokalkyl tycker 

att det kan finnas fördelar med att ha en revisor. Eftersom han anser att en revisor kan 

vara mer uppdaterad än en redovisningskonsult. KP revision kommenterar att de på byrån 

alltid måste vara uppdaterade om det senaste och revisorn har betydligt mer kunskap än 

de som arbetar på en redovisningsbyrå. Enligt Knechel et al. (2008) är en fördel med 

revisionen att med hjälp av granskningen minskas interna agentproblem och det kan leda 

till förbättringar i arbetsprocessen.  
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Vid långivning tycker bankerna att företagen helst ska ha revision. Att de företag som har 

revisor får bättre räntevillkor vid långivningen jämfört med företag som inte använder sig 

av en revisor anser Blackwell et al. (1989) är en fördel. Det kan tolkas som att om de 

företagen med revision fick bättre räntevillkor vid långivning än de utan revision, så var 

det också lättare för dem att få lån. Vilket kan kopplas ihop med vad bankerna ansåg vid 

långivning.   

Danske Bank tycker att de kostnaderna företaget får vid användande av en revisor är värt 

det om företaget ska låna pengar. Det överensstämmer med Chung och Narasimhans 

(2001) undersökning där de kom fram till att granskningsarbetet utgjorde fler fördelar än 

de faktiska kostnaderna. Deras undersökning visade också att både små aktiebolag och 

revisionsbyråer tyckte att revisionen hade varit till nytta. Där skiljer det sig mot denna 

studie då de små aktiebolagen inte upplevde den nyttan och revisionsbyråerna såg inte 

heller nyttan i varje enskilt fall.  

5.3 Nackdelar med revision 

 

De småföretagarna som har intervjuats tycker att kostnaden är en stor nackdel med 

revision. Danske Bank och SEB håller med men tycker att det är en låg kostnad för att få 

ordning på sitt bolag. Deras åsikter speglar Seows (2001) åsikt om att små företag kan 

betungas av onödiga bördor om lagen tvingar dem att använda revision.  

Enligt regeringens bedömning kostar en revision årligen 15 000 kronor per bolag. PwC:s 

uppfattning går åt samma håll då han tycker att det inte går att göra en revision för 

mindre än den summan. Enligt Projektansvar kostar revisionen 15000 till 20000 kronor. 

International Textil anser att revisionen kostade 25000–40000 kronor för honom. Totalt 

sett är den möjliga kostnadsbesparingen cirka 9,2 miljarder kronor för de små företagen 

säger propositionen. International Textil tycker att det är en dyr tjänst för det lilla revisorn 

gör. Enligt hans mening skriver bara revisorn under och tar mycket betalt för det. 

Projektansvar ser det också bara som en underskrift som hans bokföringskonsult lika 

gärna kan göra. Enligt Thorell och Norbergs (2005) bedömning är revisionskostnaden i 

ett mikroföretag 10 000 kronor per år och skiljer sig därmed lite från de andra 

uppfattningarna. Det kan bero på att det är sju år sedan Thorell och Norbergs studie 

genomfördes och mycket kan ha ändrats.  

Revisorer jobbar olika och många jobbar bara med granskningen och då kan kunden 

uppleva att det inte är någon direkt nytta för honom. Resultatet av regeringens utredning 

pekar åt samma håll. Det beror på hur samarbetet har fungerat och beror också på hur 

revisorn agerar gentemot kunden och tvärtom säger Sydrevisioner. Thorell och Norberg 

(2005) visar att vid undersökande av nyttan med revisionsplikten måste nyttan av en 

revisionsplikt skiljas hos olika intressenter. Oftast är ägarna och bolagsledningen i 

småföretag samma person som inte har någon nytta av revisionsplikten fortsätter Thorell 

och Norberg (2005). PwC och utredningen är inne på samma spår. Tabone och 

Baltacchino (2003) säger också att det är samma personer och därmed kommer frågan 

upp om huruvida ett lagstadgat revisionskrav är motiverat i sådana fall. Utredningen 

menar att insynen i företaget av aktieägare bara begränsas till viss del därför att de inom 
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bolaget ofta är aktiva på något sätt. Om det görs en större separation mellan ägande och 

kontroll kan externredovisning vara viktigare enligt Careys et al. (2000) undersökning.   

Regeringens utredning menar att klienter inte fick välja själva att det skulle ha revision 

när det var lagstadgat för alla. Alla företag var tvungna att betala för revisionen som 

utformats av lagen i princip på samma sätt för alla även om det inte fanns något behov. 

Det leder till stora kostnader som i många fall kan ses som onödiga kostnader för 

företagaren. Seow (2001) tycker att den nyttan som små aktiebolag upplever av revision 

kan diskuteras. Det kan tydas som så att företagarnas behov av revision bör diskuteras. 

PwC poängterar också att nyttan med tjänsten måste ses. Vidare är revision inte 

nödvändigt hos en företagare som inte har några lån, inga anställda och ingen annan som 

är intresserad av företaget. Den beskrivningen stämmer in till stor del på de intervjuade 

små aktiebolagen.  

Som det tidigare skrevs tycker Ernst & Young att det aldrig är fel med en produkt som är 

rätt och PwC säger att det bara är positivt om en företagare använder sig av revision. I 

motsats till detta tar Knechel et al. (2008) upp i sin studie att en nackdel med 

högkvalitetsrapportering är att den förbättrar kvaliteten på informationen som lämnas ut 

till konkurrenter. Tolkningen av det är att desto bättre kvalitet på företagets finansiella 

information desto bättre är det även för konkurrenterna som får ta del av den 

informationen. 

5.4 Konsekvenser av avskaffandet 

5.4.1 Intressenter 

 

SEB tycker att det skulle bli svårt att lämna större krediter till företag som inte har 

revision och därför anser han att de företag som lånar ska ha revision. I likhet med det är 

Melumad och Thomans (1990) teori att de företag som tar lån är de som väljer att ha 

revision. Propositionen säger att konsekvenserna utan revisor är bland annat högre räntor, 

högre pris och kortare kredittid. Ett resultat av lagändringen är att företagets intressenter 

inte längre har tillgång till reviderad information säger Morina Rennies et al. (2003). 

Revisionen är väldigt viktigt för ägarna och företagets intressenter (FAR, 2006). 

Intressentteorin menar att med hjälp av revisionen kontrolleras företaget så att 

kreditgivare och intressenter ska kunna lita på att informationen som de får från 

företagets rapporteringar är rimliga och riktiga. Det är en säkerhet för exempelvis banker 

att kunna bedöma om företaget kan betala tillbaka lånet eller inte.  

 

Danske bank är ganska övertygad om att ett företag inte får krediter om de inte har ett 

reviderat bokslut. Handelsbanken säger att de vill att de företag som lånar pengar eller 

har krediter ska ha en revisor för att det är en extra kontroll över att allt är som det ska 

med bolaget. Det går i linje med vad KP revision tror, att bankerna inte vill ha en 

oreviderad revisionsberättelse och att bankerna i andra fall kan komma att kräva intäkter i 

privata egendomar. I enlighet med det säger SEB att de banker han har pratat med 

kommer vara noga med att kräva ett reviderat företag. Enligt Fertuck (1982) beviljas inte 

ett lån om företaget har dåliga affärsplaner och dåliga bokföringar och därför kan en 

revisor vara värdefull för att förbereda och granska bokföringen. Hans bedömning kan 
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tolkas som att företag utan revision har dåliga affärsplaner och bokföringar och därmed 

inte beviljas något lån. Elektrokalkyl inser också värdet av en revisor vid lån då hans 

företag skulle använda sig av en revisor om exempelvis banker eller leverantörer skulle 

kräva det. Vid lån har inte International Textil eller Ellge Tronics bank krävt revision och 

inga andra intressenter heller. Sydrevisioner Väst tar också upp att de banker han har 

pratat med inte har krävt revision men uppskattar om det finns. Ingen av deras kunder har 

heller haft krav på revision från leverantörer.  

Ett företag anses vara mindre tillförlitligt om det inte är reviderat enligt propositionen. 

Vilket kan resultera i att banker kan ställa högre krav på kreditprövning och säkerheter 

för dessa företag vid lån som sagts ovan. Melumad och Thoman (1990) visar att vissa 

företag väljer att anställa revisorer eftersom långivare drar slutsatsen att endast 

högriskstyper av låntagare skulle välja att inte granskas. Det kan tolkas som att företagare 

väljer att använda en revisor för att de ska uppfattas som en lågriskstyp. Däremot avslöjar 

de företag som undviker en granskning för långivaren att det är mer sannolikt att 

företaget är en högrisktyp. SEB tycker att de företag som inte har krediter inte behöver ha 

revision. Det SEB säger stämmer in på Projektansvar och Ellge Tronic som inte har några 

banklån och inga investeringar. PwC anser också att de företag som inte har lån, inga 

anställda och ingen som är intresserad av företaget inte behöver ha revision. De företag 

som använder revision även om de inte är tvingade till det borde sända ut signaler om att 

vara en lågriskstyp. Lennox och Pittman (2011) ser förändringar i kreditvärdighet efter 

övergången från den obligatoriska revisionen till frivillig revision. I synnerhet när ett 

företag frivilligt väljer att stanna kvar granskat finns det ingen förändring i 

revisionsgarantier eftersom företaget granskas under både obligatoriska och frivilliga 

regimer. Däremot sänder ett sådant bolag en positiv signal när det väljer att granskas 

frivilligt. 

När det gäller kreditgivning vill Swedbank Sjuhärad ligga så nära kunden som möjligt för 

att kunna förstå kundens situation. De känner förtroende för kunden när de ser att kunden 

har ordning och reda och då kräver de inte att företaget ska ha revision. Skulle det vara så 

att banken inte känner sig trygga kan de begära en extra granskning i form av revision. 

Swedbank Sjuhärads kommentarer stämmer med Lapavistas (2007) studie att långivaren 

behöver få information om lånetagarens ekonomiska verksamhet och sociala position för 

att förtroende ska upprätthållas  

5.4.2 Skatter och brott 

 

Uppgiftsskyldigheten ska utökas vad gäller bokföringen och deklarationen ska innehålla 

uppgift om revision används eller ej säger utredningen. Förslaget togs vidare i 

propositionen som sa att uppgift ska lämnas i deklarationen om företagaren har använt sig 

av dessa olika tjänster. Skatteverket tycker att det är en kvalitetssäkring i sig och på sikt 

skulle det kunna bli mer kontroll på sådana företag eftersom det är större risk för 

skattefel. 

Avskaffandet av revisionsplikten har inte påverkat Skatteverket särskilt mycket. De får 

orena revisionsberättelser ibland. Skatteverket kommer ej att kontrollera de små 

aktiebolagen utan revisionen mer än förut. I motsats till detta är KP revision av åsikten att 
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om Skatteverket ska välja granskning av en deklaration med eller utan revision tittar de 

mer på den som ingen har granskat. För de vet att de har vissa krav på att de inte får 

släppa igenom vad som helst på en revisionsbyrå för då kan deras auktorisationer och 

rykte försämras. Hassink et al. (2009) menar att om bedrägerier förekommer har 

företagsledaren ansvaret och när revisorn upptäcker bedrägeri meddelar den till 

revisionsbyrån eller styrelsen eftersom revisorn enligt KP revision har vissa krav på sig.  

Det bedöms också att lagändringen inte kommer att resultera i att den ekonomiska 

brottsligheten ökar påtagligt enligt utredningen. Lagändringen kan få en viss marginell 

effekt på ökat skattefusk, det beror på hur företagen har skött sin löpande redovisning 

menar Skatteverket. Skulle Skatteverket se att det skulle öka kraftigt hos företag som har 

tagit bort revisorn skulle de göra större granskningar där. Det kan kopplas till 

Zabohollahs (2004) studie att bedrägerier har försvagat allmänhetens förtroende för de 

finansiella rapporterna och funktionen av revisionen. Zabohollah (2004) skriver även att 

det krävs stora insatser från lagstiftaren, tillsynsmyndigheter, revisionsbranschen mm. för 

att återställa allmänhetens förtroende. Ernst & Young och KP revision tror inte att 

skattebrotten kommer att öka. Sydrevisioner Väst tror att skattefelen kommer att öka och 

att det kommer bli mer fel.  

5.4.3 Revisionsbranchen 

 

På sikt kan det bli mindre revision men de som är kvar har ändå fullt upp att göra tror KP 

revision. I utredningen bedöms det att förändringen av revisionsplikt kommer medföra ett 

överskott av revisorer då de kommer ha klienter som väljer att ta bort revisionen. 

Revisorerna måste då söka sig till en större marknad med större konkurrens och då 

anpassa sig efter vad kunderna vill ha. Propositionen skriver samma sak samt att andra 

granskningstjänster efterfrågas mer. Skatteverket säger att det har blivit större konkurrens 

på revisionsmarknaden. Eftersom revisorer har mer kunskap än redovisningsbyråer kan 

det leda till att det är de byråerna som förlorar mest. Under förhållanden där interna och 

externa användare av ett reviderat bokslut inser fördelarna med revision och därmed 

kräver den säkerhet som revisionen ger kommer det fortfarande vara en efterfrågan på 

revisorer menar Seow (2001). Innebörden av det kan tolkas som att så länge företag ser 

nyttan med revision kommer det fortfarande vara en efterfrågan på revisorer. Om de 

däremot inte ser nyttan så kommer alltså efterfrågan att sjunka. Studien som Seow (2001) 

har gjort visar att små företag i Storbritannien i en oreglerad miljö efterfrågar frivillig 

revision. Seows (2001) studie påvisar några bevis på att oron för minskade intäkter för 

revisionsbolag är ogrundad. Oron för minskade intäkter kan minskas i och med att när 

Sydrevisioner Väst har valts bort som revisor är de ändå ofta delaktiga på andra sätt vid 

bokslut och liknande konsultationer. Därmed har de fortfarande mycket intäkter kvar.  

Propositionen skriver att priserna på tjänsterna kan sänkas till följd av lagändringen. 

Johnson och Lyss (1990) hävdar att revisionsbyråer uppnår konkurrensfördelar genom 

specialisering och att kunder köper revisionstjänster från den lägst kostsamma 

leverantören. Det finns många andra tjänster som kunderna kan köpa som inte är revision 

vilka det fokuseras på inom Ernst & Young. När inte lagen styr dem till Ernst & Young 

måste något annat styra dem dit. Vidare tros det i propositionen att de företag som väljer 

bort revisionen kommer anlita en redovisningskonsult för pengarna de sparar på att inte 
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använda en revisor längre. Alla representanter från småföretagen ville välja bort 

revisionen så fort det fick möjlighet till det och alla använder en bokföringskonsult.  

5.4.4 Små aktiebolag 

 

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) behöver inte längre små aktiebolag ha revision. Som 

tidigare nämnt i bakgrundsbeskrivningen kommer bara knappt fyra procent av alla 

företag ha revisionsplikt enligt utredningens förslag. Sydrevisioner Väst tror att fler 

företag kommer att välja bort. En del kanske återvänder, eftersom det kostar att göra fel. 

De som antagligen kan komma att välja bort revisionen är de som har ett fåtal ägare står 

det i propositionen. Dessa ägare har vanligtvis full insyn i företaget. Propositionen menar 

därför att de har ett begränsat behov av en extern granskning.  

Alla små aktiebolag som intervjuats ser ingen nytta med revisionen och därmed bara 

kostnaden. Nyttan med revisionsplikten måste skiljas hos olika intressenter menar Thorell 

och Norberg (2005). Eftersom ägarna och bolagsledningen ofta är samma person inom ett 

mikroföretag har den ingen nytta av revisionen skriver Thorell och Norberg (2005). En 

tolkning av det är att små aktiebolag inte har någon nytta av revisionen om 

ägarsituationen ser ut så. Vilket intervjuerna av de små aktiebolagen också visar.  

Syftet med förslag om avskaffandet av revisionsplikten är att de små aktiebolagen i så 

lång utsträckning som möjligt ska få bestämma vilka tjänster de behöver för sin 

verksamhet säger både utredningen och propositionen. Respondenten från Skatteverket 

tycker personligen att företagarna ska ha den valmöjligheten. Elektrokalkyl tycker att 

något positivt med lagändringen är att revisionsbyråer nu får anstränga sig för att många 

företag inte längre är tvingade att köpa tjänsterna. Utredningen lägger fram att till följd av 

lagändringen kommer priserna sjunka på olika revisionstjänster. Lägre priser och ett mer 

varierat utbud gör de svenska företagen mer konkurrenskraftiga mot företag som inte har 

revisionsplikt alls eller så stora revisionskostnader som svenska bolag har. 

Ska företaget hållas i säljbart skick är det lättare när det är reviderat tycker Ernst & 

Young eftersom frånvaro av revision under flera år gör det svårt för en revisor längre 

fram. Revisorn har inga garantier för att de föregående åren stämmer vilket leder till ett 

mer omfattande arbete och det resulterar i en dyrare tjänst. KP revision har samma åsikt 

och tänker också på företag som har risk att växa över gränserna. Det kan kopplas ihop 

med den trovärdighet en oberoende granskning ger enligt Tabone och Baltacchino (2003). 

Det kan tydas som att ju större trovärdighet ett företag har desto mer säljbart är det. 

Resultatet av Morina Rennies et al. (2003) studie visar att tillförlitligheten har sjunkit i ett 

antal privata företags finansiella rapporter vilket kan ge negativa följder för företaget vid 

exempelvis försäljning.  

Sydrevisioner Väst tycker att nackdelen på sikt med att inte ha revision är att de inte 

kommer att få rätt rådgivning. KP revision anser att nackdelen är att du inte får översynen 

och inte tillgång till någon som kan företagslivet och branschen.  PwC anser att den 

största nackdelen är ett mindre kontrollmoment och en ökad kostnad genom en sämre 

redovisning. Utredningen bedömer att konsekvenserna hos de små företagen av förslaget 

är nästintill inga och Elektrokalkyl tycker inte att trovärdigheten påverkas om företaget är 

reviderat eller inte. I motsats till det menar Melumad och Thoman (1990) att alla företag 
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skulle ha problem med trovärdigheten i avsaknad av revision. Skatteverket tror att 

avskaffandet har en marginell betydelse på kvalitén hos de företag som anlitar 

professionell hjälp. 

5.4.5 Varför har små aktiebolag valt bort revisionen? 

 

Sydrevisioner Väst tycker att fördelen med att välja bort revisionen är en liten 

kostnadsbesparing på kort sikt. Thorell och Norberg (2005) ser också att fördelen med 

frivillig revision är lägre kostnader. Eftersom revisionsarvodet elimineras enligt Chung 

och Narasimhan (2001). PwC tycker likadant och för KP revision är det den enda 

fördelen. En annan fördel PwC ser är att företagen får möjligheten att köpa kunskap hos 

konsulten som de vill ha. Elektrokalkyl nämner också möjligheten att välja tjänster.  

Enligt Jensen och Meckling (1976) definieras en agentrelation som ett avtal där en eller 

flera personer som räknas som principalen anlitar en annan person som är agenten för att 

utföra ett uppdrag som ligger i principalens intresse. Principalen använder sig av en 

revisor som ser till att hennes intresse tas tillvara till dess att den ekonomiska nyttan är 

mer än kostnaden för revisionsarvodet menar Artsbeg (2003). Det kan kopplas till de små 

aktiebolag som har valt bort revision för att de ser fördelen med att avskaffa revisionen så 

att de kan spara pengar. Principalen och agenten är samma person i de små aktiebolagen 

som har intervjuats. Alla små aktiebolag som har intervjuats har valt bort revisionen på 

grund av kostnaderna och att de anser att de inte har någon nytta av revisorn. Resultatet 

av Morina Rennies et al. (2003) studie säger att för de företag som valde bort revisionen 

är den största anledningen kostnaden och att det har resulterat i kostnadsbesparingar. 

Resultatet av den studien stämmer väl med resultatet av denna studie. 
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6 Slutsatser 

Det sjätte kapitlet innehåller diskussion av den föregående analysen. Slutsatser som har 

dragits genom undersökningen tas upp i relation till problemdiskussion, ställda 

forskningsfrågor och syftet med uppsatsen. 

Syftet med denna studie är att jämföra de små aktiebolagens bakomliggande skäl till 

bortval av revision med de skäl som låg till grund för avskaffandet av revision. 

Forskningsfrågan lyder: 

 Varför har små aktiebolag valt att välja bort revisionen? 

6.1 Revisorns roll 

 

Revisorn måste vara kreativ och ha en nära kontakt med företaget så att företaget känner 

att det är värt att betala den kostnaden. Enligt de små aktiebolagen som har intervjuats 

hade de inte en nära kontakt med sin revisor. Ett av de små aktiebolagen, Projektansvar, 

hade aldrig träffat sin revisor och inte ens pratat med henne. När de i princip inte har 

någon kontakt med revisorn vet de inte vad den gör och det kan leda till ett ifrågasättande 

mot att ha en revisor. Då ser de bara kostnaden och inte nyttan med att ha revision.  

 

International textil har använt sig av tre olika revisorer men har inte upplevt någon nytta 

av någon av dem. Han träffade bara sin revisor en gång om året och fick sedan en faktura 

att betala. Det visar att det inte spelar någon roll hur många olika revisorer de har, det 

som är viktigt är relationen med revisorn. Något studien pekar på är att relationen mellan 

kunden och revisorn är en avgörande faktor för hur kunden upplever nyttan med tjänsten.  

6.2 För- och nackdelar med revision 

 

De små aktiebolagen som har intervjuats tycker inte att det finns några fördelar med att 

ha revision. Något studien visar är att det påverkar om de använder sig av en 

bokföringskonsult/redovisningskonsult eftersom alla tyckte att det räckte. Hade de inte 

haft en redovisningskonsult hade de använt sig av en revisor. De små aktiebolagen känner 

att det blir en granskning på granskning och därför anser de att det är onödigt. Ett av de 

små aktiebolagen Projektansvar, tror att revisorn litar mycket på den personen som har 

skött bokföringen och då inte gör särskilt mycket själv. 

 

Samtliga revisionsbyråer som intervjuades tycker att revisorn måste se vilka risker som 

tas med verksamheten och kvalitetssäkra finansiell information och inte bara granska 

bokföringen. Revisionsberättelsen är en kvalitetssäkring för många. Sydrevisioner Väst 

säger att bolag använder sig av en revisor för att företaget har dålig kunskap om 

bokföring och vilket enligt studien stämmer till stor del.   

  

Det finns många fördelar med den lagstadgade revisionsplikten. Fördelarna är att 

intressenterna får mer förtroende för företaget och ägaren känner sig trygg genom att 

revisorn kontrollerar företaget. Nackdelen med den lagstadgade revisionen är kostnaden 
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och frågan är om revisionen är värd den kostnaden eller inte. Enligt de revisionsbyråer 

som har intervjuats tycker alla att revisionen är värd den kostnaden men alla de små 

aktiebolagen som har intervjuats tycker inte att revisionen är värd den kostnaden.  

 

Samtliga små aktiebolag anser att nackdelen med att ha revision är den stora kostnaden. 

De flesta bedömde att revisionen kostar ungefär 15 000 kronor. Propositionen säger att 

kostnadsbesparingen är ungefär 9,2 miljarder kronor för de små aktiebolagen. 

Revisionskostnaden kan vara mycket för de små bolagen. Om de inte har en stor 

omsättning och inte får ut mer än bara lön till sig själv kan den kostnaden påverka 

mycket. Bankerna tycker att det är värt den kostnaden om bolaget ska låna pengar. 

Småföretagarna hade fått låna ändå så det verkar inte vara några problem. Det kan vara så 

att de har haft en god kontakt med banken sedan tidigare. Alltså är det inte så att de inte 

ska kunna få lån om de inte har revision.  Det är klart att bankerna gärna vill ha in 

reviderade revisionsberättelser för att de ska kunna lita på att bolaget betalar tillbaka lånet 

men det gäller när banken ska lämna större krediter till företag. De bolag som har fler 

intressenter har en större nytta med revisionen än de bolag som inte har många 

intressenter.  

6.3 Konsekvenser av avskaffandet 

 

Bankerna tycker att det skulle bli svårt att lämna större krediter till bolag som inte har 

revision. Men frågan är om sådana små bolag verkligen behöver större krediter? SEB 

ansåg att de bolag som inte har krediter inte behöver ha revision. Hos de bankerna som 

har intervjuats var det väldigt få kunder som hade valt bort revisionen. Det var de 

kunderna som hade lite krediter eller inga krediter alls. Handelsbanken vill att de bolag 

som lånar eller har krediter ska ha en revisor. Så länge Swedbank Sjuhärad känner 

förtroende för bolaget kommer de inte att kräva revision. Det är banken som får ta risken 

och enligt studien minskar risken om verksamheten har blivit granskad av en 

utomstående person. 

 

De revisionsbyråer som har intervjuats har inte påverkats särskilt mycket av avskaffandet. 

Det är inte många av deras klienter som har valt bort revisionen. De har många andra 

tjänster att erbjuda kunderna. Samtidigt är gränsvärdena inte höga så det är inte många 

aktiebolag som kommer att välja bort revisionen. Skulle det vara så att gränsvärdena 

skulle öka skulle flera aktiebolag välja bort revisionen och då skulle kanske 

revisionsbyråer påverkas mer. Det som har framkommit i studien är att små 

revisionsbyråer som endast sysslar med revision kan vara i riskzonen.  

 

Skatteverket har inte påverkats särskilt mycket av avskaffandet av revisionsplikten. 

Skatteverket tänker inte kontrollera de små aktiebolagen som har valt bort revisionen mer 

än förut. Om skatteverket inte skulle kontrollera dem hade de inte krävt från företagarna 

att fylla i den rutan som finns i deklarationen om de har använt sig av professionell hjälp 

eller inte. Det kan komma att bli mer skattefel vid avsaknad av revision eftersom det 

saknas ett extra kontrollmoment. Ofta kommer konsulterna in till revisorerna där de får 

rätta massa fel.  
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På sikt kommer de företagen utan en revisor inte få rätt rådgivning och kommer på så sätt 

att förlora genom att göra många fel enligt Sydrevisioner Väst. De missar även tillgången 

till någon som kan företagslivet och det kan påverka företagens verksamhet negativt som 

KP revision diskuterade. 

 

Agentteorin förklarar behovet av reviderad finansiell information för ägare i större 

aktiebolag men agentteorin tillsammans med intressentteorin kan förklara att det är fler 

intressenter än aktieägarna som har nytta av revisionen. Ett företag kan välja att använda 

sig av en revisor för att de ser nyttan med revisionen och har avsikt att maximera sin 

nytta genom att få andra intressenter att ha förtroende för företaget. I små aktiebolag kan 

inte agentteorin motivera aktieägarna som primära intressenter. Därför måste 

intressentteorin också kopplas för att de små aktiebolagen kanske behöver använda sig av 

en revisor för att deras intressenter som exempelvis banker kräver det. Det resonemanget 

har ingen grund i de väldigt små aktiebolagen utan några egentliga intressenter.   

6.4 Varför väljer små aktiebolag bort revisionen? 

 

Studiens slutsats är att de flesta företag som inte behöver en revisor och därför väljer bort 

den tjänsten är ett litet konsultbolag. De har oftast inga anställda och har hjälp av en 

bokföringskonsult och företaget har inga lån. De har inte heller sådan verksamhet att de 

behöver göra stora investeringar.  

Anledningen till varför de små aktiebolagen har valt bort revisionen är den stora 

kostnaden samt att de inte ser någon nytta med att ha revision. Småföretagarna har ingen 

positiv bild av revisorn. De känner att allt som revisorn gör kan deras bokföringskonsult 

göra och det är onödigt med en granskning till. Precis som PwC tror att det finns en 

begreppsförvirring kring en revisor och en redovisningskonsult har studien visat. 

Uppfattningen från småföretagarna är att de egentligen inte vet vad en revisor gör. Några 

av dem ansåg att revisorn endast gjorde en underskrift. Slutsatsen är att det krävs mycket 

mer information från revisionssidan och ett större engagemang från revisorn gentemot 

kunden om denne ska behålla sin kund. Undersökningen visar att lagändringen är positiv 

då det är fritt för företagen att välja de tjänster de vill ha. Det leder i slutändan till att det 

blir en bättre ”produkt” då revisorerna måste anstränga sig mer för att erbjuda det kunden 

vill ha när det inte längre råder en lag. Det blir dessutom inte några onödiga tjänster 

eftersom om kunden anser att de är onödiga kommer de inte köpa dem. Fri konkurrens är 

positivt då det kan få priserna att sjunka vilket gynnar företagarna som kan lägga pengar 

på andra viktiga saker.  

 

De anledningar till att de små aktiebolagen väljer bort revision, som har kommit fram 

genom studien stämmer överrens med de orsaker som gjorde att regeringen tillsatte 

utredningen från första början.  
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7 Avslutande diskussion 

I det sjunde kapitlet förs det en avslutande diskussion och det ges också förslag på 

fortsatt forskning.  

Vi tror att lagändringen är ett steg i rätt riktning för att göra det lättare för småföretagare 

och att de kan tjäna på det om de sköter företaget ordentligt. Om det inte gör det kan det 

leda till svårigheter och antagligen mycket större kostnader i slutändan.    

Eftersom gränserna för revisionsplikt blev såpass låga tror vi inte att det blir en stor 

förändring. Dessutom är lagändringen så färsk att effekterna inte har visats på riktigt än. 

En positiv effekt kan vara att revisionsbranschen har blivit lite skrämda av lagen och har 

därmed förbättrat utbudet av tjänster för att behålla sina kunder. Vi tror att gränserna 

kommer höjas igen längre fram för att anpassas efter EU och då kommer det antagligen 

leda till större diskussioner och större effekter.   

Förslag på fortsatt forskning: 

Ett förslag är att undersöka effekter av revisionspliktens avskaffande om några år 

eftersom det fortfarande är så nytt nu. Då vore det intressant att först se hur det skiljer 

från nu till då i antal företag som har valt bort revisionen. Sedan att göra någon studie 

med fokus på Skatteverket. Har det blivit mer fel? Har skattebrotten ökat? Samt att 

intervjua revisionsbyråer för att se hur mycket de har tappat om de nu har gjort det. Om 

vi ser ännu längre fram i tiden skulle det vara kul att göra en undersökning om Sveriges 

gränsvärden ändras till de högre som de flesta andra länder har. Det skulle också kunna 

göras en jämförande studie mellan Sverige och något annat land, exempelvis Norge eller 

Danmark.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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