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Abstract 
 

This essay analyzes the significance of the repeal of mandatory audits from three 

perspectives. We hope to improve understanding of the relationships among banks, small 

companies and auditing firms in Borås, Sweden. We believe that there is a lack of research of 

this issue to address the purpose of the thesis. Three questions were formulated.  

 

The thesis was conducted by using a qualitative research method with an abductive approach 

and a hermeneutic perspective for interpretation. The empirical data collection was made 

through semi-structured interviews with small companies, banks and auditing firms. The 

empirical data is compared with the potential consequences of the repeal of the mandatory 

audit stated by the government. By using scientific literature the differences and similarities 

were identified and analyzed. Agency theory, signaling theory and the stakeholder theory 

were used as explanations for the similarities and differences that were revealed.  

 

The repeal of the mandatory audit has led to small companies making more conscious 

decisions regarding achieving financial statements with high quality. The repeal made small 

companies more aware of what an audit actually means and made them think about its’ actual 

use. This has also led them to explore options such as doing without audits or changing the 

auditors work assignment. The changing relationship between the auditors and the small 

companies as well as the small companies methods of achieving financial statements with 

high quality has had a varying effect on the banks. Two of the banks in our thesis have chosen 

to focus on the loan’s purpose as well as the person seeking to borrow money while the third 

bank has introduced an audit requirement. One of the conclusions in our thesis is that small 

companies after the repeal of the audit to a greater extent expect counseling from their 

auditors. The auditing firms presented three different strategies for how they were adapting to 

this new demand. The language in the thesis is in Swedish 
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Sammanfattning 
 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små 

bolag utifrån tre intressentgruppers perspektiv. Vi vill bidra till en ökad helhetsförståelse för 

det samspel som råder mellan bankerna, små bolag och revisionsbyråer i en Boråskontext då 

vi anser att kvalitativ forskning kring detta samspel idag saknas. För att besvara uppsatsens 

syfte formulerades tre avgränsande forskningsfrågor. 

 

Uppsatsen är kvalitativ med en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. 

Empirinsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med små bolag, banker och 

revisionsbyråer. Det empiriska materialet har satts i relation till de potentiella konsekvenserna 

av revisionspliktens avskaffande som regeringen angivit. Med hjälp av den vetenskapliga 

litteraturen har de skillnader och likheter som kunnat observeras problematiserats. 

Agentteorin, signalteorin och intressentteorin har använts som förklaringar till det 

problematiseringen resulterade i. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag har fått de små bolagen att göra mer medvetna 

val i deras tillvägagångssätt för att uppnå kvalitet på de finansiella rapporterna. Den frivilliga 

revisionen har fått de små bolagen att bli mer medvetna om vad revision faktiskt innebär samt 

börjat utforska olika möjligheter till att modifiera eller ersätta den. Det ändrade förhållandet 

till revisorn samt de små bolagens förmåga att uppnå kvalitet på deras finansiella rapporter 

har haft en varierande inverkan på hur bankerna ser på de små bolagens finansiella rapporter. 

Två av bankerna i uppsatsen har valt att lägga mindre fokus på de finansiella rapporterna 

medan den tredje banken har infört ett revisionskrav. Det kan konstateras att de små bolagen 

efter revisionspliktens avskaffande förväntar sig rådgivning i större utsträckning från deras 

revisorer vilket revisionsbyråerna har anpassat sig efter genom att tillämpa olika strategier. 
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Vägledande definitioner 

 

Dessa vägledande definitioner avser att belysa ett antal termer som används i uppsatsen. 

Valet av termer baseras på att de är centrala för den argumentation som förs. 

 

Revisorns kompetens: Bundet till hur väl revisorn känner den organisation som den 

reviderar och hur effektiv revisorn är på att upptäcka fel. 

 

Revisorns oberoende:  Revisorns benägenhet att rapportera felaktigheter. 

 

Revisionskvalitet: Kombinationen av revisorns kompetens och oberoende. Kan 

också definieras som hur väl revisorerna följer rådande 

regelverk och respektive revisionsbyrås interna 

tillvägagångssätt för revision. 

 

Interna processer: Bokföring och rapportering av ett bolags 

verksamhetsutveckling. 

 

Finansiella rapporter:  Resultat-, balans-, och likviditetsräkningar. 

 

Informationsassymetri: En part i en transaktion har en informationsfördel. 

 

Agentkostnader: Kostnader som uppstår till följd av att agenten inte agerar enligt 

principalens intresse. 

 

Agentförhållande:  Förhållandet mellan en agent och principal. 

 

Rutiner:   Faktureringsprocesser, attesteringar och dylikt. 

 

Kontrollsystem: System som övervakar att de interna processerna och rutinerna 

sköts ändamålsenligt. 

 

Opportunistiskt:  Agenten agerar i sitt eget intresse när tillfälle ges. 

 

Räkenskapsrevision:  Syftar till att granska företagets räkenskaper. 

 

Förvaltningsrevision:  Syftar till att granska förvaltningen av bolaget. 

 

Intressentförhållande:  Förhållandet mellan en aktör och dess intressent 

 

Proaktiv:   Agera förebyggande. 

 

Avtalsmässiga tjänster: Tjänster från revisionsbyråer som inte är grund för en 

fullständig revision. 

 

Bestyrkanden: Intyg på att exempelvis ett bolags lager är säkrat eller andra 

specifika granskningar. 

 

Transaktionskostnader: Kostnader som uppstår till följd av informationsassymetrier. 
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Generella ekonomiska tjänster: Tjänster inom ekonomi som innefattar allt från bokföring till 

rådgivning.  

 

Bokföringstekniska råd: Råd om hur finansiell rådgivning påverkar verksamheten 

bokföringsmässigt. 

 

Intressentgrupp: En grupp av intressenter exempelvis banker som direkt eller 

indirekt påverkats av revisionspliktens avskaffande för små 

bolag. 
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1 Inledning 
 

Följande kapitel inleds med en bakgrund till det valda ämnesområdet. I problemdiskussionen 

belyses ämnesområdet vidare för att sedan mynna ut i forskningsfrågor och syftet. För att 

avgränsa ämnesområdet har avgränsningar även inkluderats. 

1.1 Bakgrund 

 

Revisionsreglernas ursprung i Sverige kan spåras så långt tillbaka som till 1895. Samtliga 

bolag fick då ansvaret att utse en lämplig person som skulle granska räkenskaperna och 

styrelsens förvaltning. Det fanns då heller inga krav på granskningspersonens kompetens 

(Justitiedepartementet 1998). Under de efterföljande åren kom kraven på revisorns kompetens 

samt reglerna kring revision att bli allt mer specifika vilket 1 januari 1983 resulterade i en 

allmän lagstadgad revisionsplikt (Justitiedepartementet 1998). Ett av de centrala 

bakomliggande skälen var värdet av en sakkunnig revisor som skulle kunna avslöja 

ekonomiska brott och oegentligheter. Första gången som frågan rörande revisionspliktens 

inskränkande togs upp var under senare delen av 1990-talet, vilket gjordes av 

Aktiebolagskommittén. Regeringen svarade i lagstiftningsärendet att revisionen fyller en 

viktig funktion i det associationsrättsliga regelverket (Justitiedepartementet 1998). De angav 

även att det är viktigt för aktieägarna att bolagens verksamhet och ställning granskas av ett 

sakkunnigt och självständigt organ. Inte minst pekade regeringen på revisionens nytta för 

bolagens borgenärer och de anställdas behov av att bolagens affärer sker på ett lagenligt och 

korrekt sätt och att detta reflekteras i en korrekt redovisning. Regeringen påpekade även att 

det finns ett värde i att revisionsplikten inte undantar små bolag då ett sådant inskränkande 

skulle öka risken påtagligt för ekonomisk brottslighet i sådana bolag. Regeringen vidmakthöll 

samtidigt att en inskränkning av revisionsplikten hade inneburit en lägre kostnad för de små 

bolagen men att de positiva effekterna av revisionen överstiger det som en eventuell 

kostnadsminskning hade medfört. Ett annat argument för inskränkandet av revisionsplikten 

var att aktieägarnas synvinkel inte är lika påtaglig i små bolag, eftersom delägarna ofta själva 

är verksamma i bolagen, regeringen behöll dock deras ståndpunkt rörande att revisionen även 

skall tillgodose andra intressenters intressen (Justitiedepartementet 1998). 

 

Trots de anledningar som gavs i lagstiftningsärendet (Justitiedepartementet 1998) till att inte 

inskränka revisionsplikten tillsatte regeringen en utredning år 2006 för att granska de regler 

som gäller vid revision för de små bolagen vilket fastställdes i Revisionspliktsutredningen 

(2008). Utredningens uppgift var även att komma med förslag rörande inskränkningen av 

revisionsplikten. I mars 2008 överlämnades ett delbetänkande med förslaget att om ett bolag 

på balansdagen överskrider två av följande tre gränsvärden under två efterföljande år skall det 

betraktas som revisionspliktigt: 

 

 balansomslutning 41,5 miljoner kronor 

 nettoomsättning 83 miljoner kronor 

 antal anställda 50 

 

Dessa gränsvärden överensstämmer med de gränsvärden som anges i Europaparlamentet och 

rådets direktiv 2003/51/EG, OJ L 178, 17.7.2003, ss. 16–22 som stipulerar att bolag upp till 

de ovannämnda gränserna har rätten att välja bort revisionen. Det lämnas dock förbehåll att 

varje land har rätten att besluta om lägre gränser för revisionsplikt. 
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De föreslagna gränsvärdena i Revisionspliktsutredningen (2008) grundades i att de 

administrativa kostnaderna för små bolag som revision innebar gjorde små svenska aktiebolag 

svaga i konkurrensen gentemot små bolag i Europeiska länder som Storbritannien, Tyskland 

och Holland. Dessa gränsvärden skulle omfatta cirka 97 % av Sveriges aktiebolag. 

Regeringen ansåg efter gjord utredning att det fanns ett värde i att inskränka revisionsplikten. 

Den proposition som regeringen överlämnade till riksdagen innehöll följande gränsvärden 

(Justitiedepartementet 2010). Om ett bolag på balansdagen överskrider två av följande tre 

gränsvärden under två efterföljande år skall det betraktas som revisionspliktigt: 

 

 balansomslutning 1,5 miljoner kronor 

 nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 antal anställda 3 

 

De gränser som regeringen antog var således lägre än de som Europaparlamentet och rådets 

direktiv 2003/51/EG, OJ L 178, 17.7.2003, ss. 16–22 ger utrymme för och omfattar således 

färre svenska aktiebolag. Motiveringen som regeringen angav till de lägre gränsvärdena än de 

som angivits i utredningen grundades i att de ansåg att revisionen spelar en viktig roll även för 

små bolag. Samtidigt hade det konstaterats i flera remissinstanser, som 

Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare (FAR), Svenska 

revisorsamfundet (SRS) och Skatteverket att den av utredningens föreslagna förändring skulle 

vara allt för dramatisk. Skatteverket uttryckte även en oro beträffande en potentiell ökning av 

antalet omedvetna och medvetna fel i räkenskaperna om revisionsplikten skulle inskränkas i 

allt för stor utsträckning. De som inte minst berördes av revisionspliktens inskränkning var 

intressenterna till bolagen. Om utredningens förslag hade gått igenom hade detta inneburit en 

mycket större omställning för kreditgivare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Med 

den slutgiltiga inskränkning som föreslagits fick intressenterna en mjukare övergång till den 

nya verkligheten, alla bolag har inte längre en revisor. Sammantaget gjorde regeringen 

bedömningen att de inte var villiga att anta utredningens förslag i sin helhet. Regeringen 

ansåg att de fördelar som presenterades inte skulle väga upp för nackdelarna vid en så 

genomgripande förändring (Revisionspliktsutredningen 2008). Diskussionen ledde till en 

kompromiss där de lägre gränserna valdes och resulterade i att år 2010 blev året då Sverige 

anpassade sig till Europaparlamentet och rådets direktiv 2003/51/EG, OJ L 178, 17.7.2003, ss. 

16–22. Sveriges val av lägre gränsvärden utgjorde ett säkrare alternativ och en jämnare 

övergång till avskaffandet av revisionsplikten i relation till om den högre gränsen som 

diskuteras ovan hade använts. En nackdel med de lägre gränsvärdena var att svenska bolag 

som omfattas av revisionsplikten får högre administrativa kostnader än de bolag som verkar i 

europeiska länder som valt de högre gränsvärdena för revisionsplikt 

(Revisionspliktsutredningen 2008). 

 

När det inte längre är lagstadgat för små bolag att deras rapporter skall granskas - finns det då 

någon nytta för små bolag att ha en revisor? FAR (2015) menar att det är genom att låta en 

oberoende revisor granska företagets räkenskaper och förvaltning som företaget kan uppvisa 

deras strävan att efterleva marknadens spelregler. Revisionen har således enligt FAR (2015) 

blivit ett verktyg för företaget att uppnå trovärdighet mot företagets externa intressenter. Som 

regeringen uttrycker i deras Revisionspliktsutredning (2008) finns det ett behov av revision 

för samtliga externa intressenter som har ett behov av extern redovisning. Detta inkluderar 

kreditgivare, vars behov av extern redovisning är central för att de skall kunna göra en 

bedömning huruvida företaget kan betala räntor och göra amorteringar på lån, anställda som 

är måna att få tillräcklig information för uppfyllandet av medbestämmandelagen, leverantörer 

vars intresse ligger i om företaget kan betala för deras leveranser, kunderna som är 
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intresserade av huruvida företaget kan leverera deras varor och inte minst sagt ägarna, vilket 

stipuleras i (Revisionspliktsutredningen 2008). 

 

FAR (2015) nämner att ett revisionsregelverk för svenska aktiebolag infördes 2004. Ett 

revisionsregelverk som de berörda aktiebolagens revisorer skulle följa. Detta var en 

svenskanpassad version av det gamla International Standards on Auditing (ISA). För 

räkenskapsår som påbörjats efter den 31 december 2010 har det gamla revisionsregelverket 

ersatts med en översättning av den internationellt aktuella ISA. Det krävdes att FAR utförde 

en anpassning av ISA för de rådande förhållandena i Sveriges företagsklimat eftersom ISA 

var framtaget för internationella förhållanden. ABL (2005:551) konstaterar att revision skall 

utföras enligt god revisionssed. FAR (2015) anser att god revision i grunden bygger på 

förtroende. Grundkraven som ställs på revisorn är kompetens, oberoende och tystnadsplikt. 

FAR (2015) beskriver god revisionssed som “god sed bland erfarna revisorer med stor 

integritet och professionellt omdöme” (FAR 2015-03-24). 

 

Historiskt har revisionen utgjort en kvalitetsstämpel för små bolag 

(Revisionspliktsutredningen 2008). Det har varit ett verktyg för bolagen att uppvisa deras 

strävan att korrekt återspegla deras verksamhet. Avskaffandet av revisionsplikten för små 

bolag har gett en ny frihet till de små bolagen (Revisionspliktsutredningen 2008). Trots att 

behovet av korrekta räkenskaper fortfarande kvarstår har de nu en större valmöjlighet i hur de 

skall uppnå korrekta räkenskaper. Som Bosse Brixeman i tidningen Balans uttrycker det har 

revisorerna fram till revisionspliktens avskaffande för små bolag inte haft något behov av att 

sälja in deras tjänster (Marténg 2015). Brixeman vidareutvecklar sina tankar och stipulerar att 

det numera krävs mer affärsmannaskap från revisorernas sida, det är nu upp till dem att 

förtydliga nyttan med deras tjänster (Marténg 2015). Roland Sigbladh väcker dock 

möjligheten att små bolag kan kompensera för bristen på revision genom att anlita en 

redovisningskonsult (Marténg 2014). 

1.2 Problemdiskussion 

 

Revisorernas behov av att förtydliga revisionens nytta, vilket efterfrågas av Brixeman 

(Marténg 2015), är ett ämne som även Johan Rippe, ordförande för revisionssektionen inom 

FAR, berör. Som Rippe (2014) uttrycker det finns det två olika kategorier av revisionskunder. 

Den första kategorin av revisionskunder anser att en bra revisor är någon som uppfyller de 

krav som ISA och god revisionssed ställer. Den andra kategorin av revisionskunder anser att 

revisorns uppfyllande av god revisionssed och ISA är en hygienparameter för branschen. Det 

som utmärker kvalitet enligt dessa kunder är om revisorn kan bidra med konstruktiv feedback 

rörande företagets rutiner och processer, revisorns kunskap om bolaget och branschen som 

företaget är aktiv inom samt revisorns kommunikativa förmåga (Rippe 2014). Denna syn på 

revisorsrollen som mer än endast en extern granskare delas av FAR (2015). De ger 

yrkesverksamma revisorer rådet att hålla sig uppdaterade på regeländringar inom områdena 

revision, skatt, redovisning, med flera. Som Gooderham, Tobiassen, Døving och Nordhaug 

(2004) uttrycker det har revisionsbyråer utvecklats till en sorts multidisciplinär entitet för små 

bolag. De små bolagen förväntar sig nu att revisorn skall vara allt från revisor till finansiell 

rådgivare, managementkonsult, redovisare och samtidigt kunna bistå med juridisk rådgivning 

(Gooderham et al. 2004). Dessa förväntningar har byggts upp genom att revisorerna i 

praktiken i många fall fungerar som kompetenta rådgivare, med förbehållet att rådgivningen 

sker utan äventyrandet av revisorns oberoende (Gooderham et al. 2004). Förhållandet mellan 

rådgivarrollen och rollen som granskare har undersökts av flera forskare (Richard 2006; 

Boone, Khurana & Raman 2008; Krauss & Zülch 2013). Samtliga forskare ser en fara med att 
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kombinera rådgivarrollen och granskarrollen i hänseende till oberoendet och kommer 

samtliga i olika grad fram till att en allt för nära relation med revisorn är skadlig för 

revisionskvaliteten. Richard (2006) och Boone et al. (2008) kommer dock till slutsatsen att det 

till en viss grad kan finnas ett syfte med att revisorn har en uppfattning om bolaget sedan 

tidigare för att mer effektivt kunna utföra en revision. Förhållandet mellan en revisors 

effektivitet i dennes utförande av en revision och dess oberoende är en svår balansgång. Om 

en revisor blir allt för fokuserad på effektiviteten kommer detta ske på bekostnad av 

oberoendet och i förlängningen vara skadlig för revisionens kvalitet (Boone et al. 2008). 

Minnis (2011) framhåller att finansiella rapporter som granskats av en revisor blir mer 

relevanta som informationsunderlag när banker utvärderar vilka lånevillkor som skall ges den 

potentiella låntagaren. Detta väcker frågan om hur revisionsbyråerna kommer ställa sig till de 

olika förväntningarna som ställs på dem utifrån banker och små bolag. 

 

Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg (2012) menar att efterfrågan på frivillig revision från de 

små bolagen drivs av informationsassymetrier och intressekonflikter mellan principaler och 

agenter. Power (1999) menar att de små bolagens principaler inkluderar externa investerare, 

kreditgivare i form av leverantörer och långivare i form av banker. Niemi et al. (2012) 

fastställer att det finns ett mindre gap mellan ägarskapet och företagsledningen i små bolag än 

i stora bolag. Enligt författarna är det en bidragande faktor till att det råder ett starkare 

agentförhållande i små bolag. Det mindre gapet beror på att det finns en närmare relation 

mellan principalen och ledningen i små bolag än det förhållande mellan principalen, i form av 

en stor skara aktieägare, och ledningen i stora bolag (Niemi et al. 2012). I relation till Power 

(1999) framhåller Nair och Rittenberg (1983) en snävare teori. Nair och Rittenberg (1983) 

påvisar att de små bolagens viktigaste intressentförhållande är det till deras bank. Niemi et al. 

(2012) väljer även de att betrakta banken som den viktigaste intressenten för små bolag. 

Författarna pekar på studier som utförts under 2000-talets senare del som ger stöd för att ett 

frivilligt anlitande av en revisor grundas i att förbättra detta intressentförhållande. Detta 

påpekande styrks av Lindgren (2015) som hävdar att en revisor agerar som ett par externa 

ögon och försäkrar externa intressenter om att bolagens utveckling är korrekt framställd samt 

att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Niemi et al. (2012) framhåller lägre 

lånekostnader som ett exempel på vad ett förbättrat intressentförhållande till banken kan leda 

till. 

 

FAR:s ordförande Johan Rippe konstaterar att de kostnader som är förenade med anlitandet av 

en revisor för de minsta bolagen inte är högre än de kostnader som uppstår till följd av 

bristande regelefterlevnad (Rippe 2014). Dels genom förseningsavgifter men också andra 

sanktionsavgifter. Detta skapar en paradox mot det tilltänkta syftet med avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag vilket var att minska deras administrativa kostnader enligt 

revisionspliktsbetänkandet (2008). Kvaliteten på årsredovisningar har försämrats vilket 

konstaterades av Bolagsverket redan 2012 (Danielsson 2012). Den bristande kvaliteten anser 

Bolagsverket vara till följd av avskaffandet av revisionsplikten för små bolag, vilket har lett 

till att närmare bestämt 64 000 bolag valt att inte anlita en revisor. I samband med att den 

bristande kvaliteten på årsredovisningar uppdagades kunde det även konstateras att 65 % av 

nystartade bolag väljer att inte ha en kvalificerad revisor. Detta ses av Bolagsverket som en 

oroväckande utveckling (Danielsson 2012). I relation till Bolagsverkets oro kan det i 

Företagarnas rapport om små bolags finansieringsvillkor mars 2013 utläsas att två tredjedelar 

av företag med högst fyra anställda har svårt att få finansiering (Företagarna 2014). Enligt 

Lindgren (2015) är anledningen till denna utveckling att små bolag lägger stor vikt vid deras 

affärsplan och hur de skall nå den tilltänkta marknaden medan de saknar tydliga rutiner kring 

struktur på finansiella rapporter och uppföljning. Det kan i rapporten som Företagarna tagit 
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fram konstateras att bankerna ställer högre krav på kapitaltäckningsgraden hos små bolag 

samt tar ut högre ränta från dessa (Företagarna 2014). Lindgren (2015) framhåller att grunden 

till bankernas försiktighet kommer från att frågor kring struktur och uppföljning ofta 

åsidosätts i de små bolagen. Med revisionspliktens avskaffande för små bolag som bakgrund 

har nya alternativa metoder till revisorn för förbättrad struktur, uppföljning och hög kvalitet 

på de finansiella rapporterna uppdagats. Lindgren (2015) föreslår att ett stöd i utförandet av 

redovisningen är ett lämpligt sätt att åtgärda dessa problem, vilket styrks av Niemi et al. 

(2012). 

 

Den bristfälliga kvaliteten på de små bolagens finansiella rapporter är grundad i att de har 

mindre effektiva kontrollsystem än större bolag (Niemi et al. 2012). Författarna föreslår att de 

mindre effektiva kontrollsystemen åtgärdas genom att en extern redovisningskonsult anlitas 

som sköter dessa åt företaget. Niemi et al. (2012) påpekar dock att denna måste kontrolleras 

så den ej agerar opportunistiskt och förespråkar anlitandet av en revisor som granskar 

redovisningskonsultens arbete i syfte att undvika agentkostnader som hade uppstått om 

redovisningskonsulten hade agerat för att maximera sin egen nytta. Ennis och Tucci (2011) 

föreslår en alternativ lösning som undviker sådana kostnader. Denna lösning är att 

företagsledaren utbildar sig själv för att skapa sig tillräcklig kompetens för att kunna sköta 

redovisningen på egen hand. Berry, Sweeting och Goto (2006) motsätter sig detta och anser 

att en extern redovisningskonsult bör anlitas så ägaren kan ges möjligheten att fokusera på sin 

kärnverksamhet. Resonemanget styrks av Barrar, Wood, Jones och Vedovato (2002) som 

konstaterar att små bolag handlar ineffektivt om de väljer att sköta redovisningen själva, då de 

ofta saknar redovisningskompetens i bolaget. Detta står i relation till Rommel, Everaert och 

Sarens (2007) som menar att den vanligaste metoden för små och medelstora bolag är en 

kombination av en intern och extern redovisningsfunktion. Vidare menar Rommel et al. 

(2007) att små bolags argument till att behålla redovisningsfunktionen internt är att det 

minskar informationsbortfall, vilket på sikt bidrar till ökad intern kompetens och minskning 

av agentkostnader. I slutändan är det vanligaste argumentet för att ha en extern 

redovisningsfunktion enligt Rommel et al. (2007) att den specifika kompetensen saknas 

internt i bolagen. Den tidigare obligatoriska revisorn kan genom den lösning som Niemi et al. 

(2012) presenterar ersättas med en redovisningskonsult. Redovisningskonsulten skulle i 

sådana fall utgöra garanten för att de finansiella rapporterna håller hög kvalitet, men att det då 

kan dyka upp nya potentiella kostnader i form av agentkostnader. Kirby och King (1997) 

problematiserar bilden av redovisningskonsultens funktion. Författarna menar att den som 

anlitar en redovisningskonsult i många fall förväntar sig rådgivning, vilket 

redovisningstjänsten ofta inte innefattar. Motsättningen skapar här ett gap mellan ägarens 

förväntningar av tjänsten och det som tjänsten faktiskt syftar till. Denna problematik är 

förenlig med de varierande förväntningarna på revisorsrollen där revisorn skall avväga mellan 

att agera i en granskar- eller rådgivarroll. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag har haft implikationer för många olika 

intressentgrupper men vi kommer i vår uppsats att fokusera på det samspel som råder mellan 

de små bolagen, revisionsbyråerna och bankerna. Revisionspliktens avskaffande för små 

bolag har utifrån ovan förda resonemang haft en stor inverkan på de små bolagens finansiella 

rapporters kvalitet. Den bristfälliga kvaliteten på de finansiella rapporterna har gett upphov till 

ökade svårigheter för de små bolagen att uppnå finansiering av verksamheten genom banklån. 

De ökade svårigheterna är grundade i att banken inte har någon extern tredje part som 

försäkrar dem om de finansiella rapporternas kvalitet. Denna externa tredje part i form av 

revisorn står inför en intressekonflikt där de förväntas agera granskare av de finansiella 

rapporterna samtidigt som de små bolagen förväntar sig rådgivning. Samtidigt väljer 65 % av 
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de nystartade bolagen att inte anlita en revisor vilket visar på en minskad efterfrågan på 

revisorer överlag. De yttranden som presenterats i problemdiskussionen anser vi vara färgade 

av de olika organisationernas dolda agendor. Samtidigt som den vetenskapliga litteraturen 

belyser samspelet mellan revisionsbyråerna, bankerna och små bolagen i en internationell 

kontext. Dessutom menar Ojala, Niskanen, Collins och Pajunen (2014) att det behövs mer 

kvalitativ forskning kring relationen mellan små bolag och revisionskvalitet. I vår uppsats 

avser vi bidra till en ökad förståelse för revisionspliktens avskaffande utifrån en Boråskontext 

genom att studera samspelet mellan revisionsbyråerna, bankerna och de små bolagen. Detta 

för att kunna ge en mer nyanserad bild av samspelet i praktiken mellan dess tre parter och hur 

detta samspel utspelar sig. 

1.3 Formulering av forskningsfrågor 

 

För att kunna studera samspelet mellan små bolag, banker och revisionsbyråer valde vi att 

utgå ifrån de teman som belysts i problemdiskussionen vilket mynnade ut i följande 

formuleringar av forskningsfrågor: 

 

Vilka alternativ finns det för att uppnå kvalitet på de små bolagens finansiella rapporter efter 

revisionspliktens avskaffande för små bolag? 

 

Vilka krav ställer intressenterna på små bolags finansiella rapporter efter revisionspliktens 

avskaffande för små bolag? 

 

Vilka förväntningar har intressenterna på revisorn efter revisionspliktens avskaffande för små 

bolag och hur anpassar sig revisorerna efter förväntningarna? 

1.4 Syfte 

 

Syftet med vår uppsats är att kartlägga betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små 

bolag utifrån tre intressentgruppers perspektiv. Vi vill bidra till en ökad helhetsförståelse för 

det samspel som råder mellan bankerna, små bolag och revisionsbyråer i en Boråskontext då 

vi anser att kvalitativ forskning kring detta samspel idag saknas. 

1.5 Avgränsningar 

 

Vår uppsats avsåg inte studera hur samspelet förhöll sig innan revisionspliktens avskaffande 

för små bolag och sätta det i relation till hur det förhåller sig efter. Vi avsåg istället att studera 

det samspel som kunde observeras i dagsläget, fem år efter revisionspliktens avskaffande för 

små bolag. Vi har i vår uppsats valt att avgränsa oss mot tre intressentgrupper vilka är små 

bolag, banker och revisionsbyråer. För att avgränsa oss ytterligare valde vi att fokusera på 

ägarna i de små bolagen, företagsrådgivarna hos bankerna och erfarna auktoriserade revisorer 

hos revisionsbyråerna. 
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2 Metod 
 

I följande kapitel presenteras hur vi har gått tillväga för att utföra uppsatsen. Genomgående 

genom metoden lyfter vi olika perspektiv och alternativa tillvägagångsätt för hur vi hade 

kunnat utfört uppsatsen. Kapitlet avslutas med att vi kritiskt reflekterar över våra källor samt 

en etisk reflektion. 

2.1 Perspektiv 

 

Valet av perspektiv har en viktig betydelse när det kommer till tillvägagångssättet för att 

kunna studera en viss kontext. Kontexten har i sin tur en inverkan på valet av teori och empiri 

(Bryman & Bell 2013). Revisionspliktens avskaffande för små bolag utgör vår kontext och 

kartläggningen av dess betydelse utgör vårt syfte. Vi avsåg studera den kontext som 

revisionspliktens avskaffande för små bolag utgör utifrån bankers, revisionsbyråers och små 

bolags perspektiv då vi funnit en aktuell diskurs i branschtidningen FAR balans som berör 

dessa intressentgrupper. 

2.2 Förhållningssätt 

 

Vi har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt som verktyg för att förstå det teoretiska och 

empiriska material vi samlat in. Enligt det hermeneutiska förhållningssättet menar Ödman 

(2007) att tolkning är det främsta verktyget för att uppnå kunskap om en viss kontext. För att 

kunna tolka och förstå den text vi samlat in är det viktigt enligt Ödman (2007) att skapa sig en 

förståelse av texten utifrån vald kontext, vilket i vår uppsats var revisionspliktens avskaffande 

för små bolag. Ödman (2007) belyser att i tolkningsprocessen måste text förstås utifrån sitt 

meningssammanhang men även tolkas utifrån meningssammanhanget. Detta stämmer överens 

med vårt tillvägagångssätt i uppsatsen. 

 

Positivism och hermeneutik är två stora och motstridiga forskningstraditioner inom 

vetenskaperna om människan och samhället (Andersson 1979). Ett annat fokus vi skulle 

kunna valt är att ha studerat revisionspliktens avskaffande för små bolag ur endast 

revisionsbyråernas perspektiv. Detta skulle medfört ett snävare perspektiv och ett större djup i 

uppsatsen. I utförandet av en sådan uppsats hade ett mer positivistiskt förhållningssätt varit 

lämpligt till följd av att positivism bygger på att kunna samla vetenskap under ett paraply och 

formulera den på ett gemensamt och formaliserat språk (Sohlberg 2011). Med vårt val av tre 

olika perspektiv fann vi det olämpligt att försöka skapa ett gemensamt språk. 

 

Vårt val att utöka perspektiven till tre olika grundades i att vi avsåg skapa en mer uttömmande 

bild av betydelsen som revisionspliktens avskaffande för små bolag medfört i Borås. Vi 

strävade efter en ökad helhetsförståelse om kontexten vilket föranledde valet av tre 

kompletterande intressentgrupper. Eftersom vi var intresserade av att få ta del av våra 

respondenters verklighet föll det sig naturligt för oss att ge dem utrymme att belysa 

anslutande områden som de ansåg var relevanta utifrån intervjuguidens områden. Vi ansåg att 

det hermeneutiska synsättet föll sig naturligt då det bygger på tolkning, förståelse och 

fyllighet (Sohlberg 2011). Dessa kriterier samspelar enligt oss väl med valet av våra tre 

perspektiv som ämnar uppfylla fylligheten. Perspektiven tolkades sedan i syftet att uppnå en 

ökad förståelse och kunskap. Våra egna ord för att beskriva detta är att vi ämnade uppnå 

djupet i ämnet revisionspliktens avskaffande för små bolag genom att ta in en bredd av 
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perspektiv. I motsats till detta är det positivistiska förhållningssättet enligt Sohlberg (2011) 

beroende av objektivitet, neutralitet och lagbundenhet, vilket föranledde att vi valde bort det. 

2.3 Insamlad vetenskaplig litteratur och källkritik 

 

Sökningen av vetenskaplig litteratur gjordes i Högskolan i Borås databas Summon och 

kompletterades med diverse kurslitteratur samt metodhandböcker från biblioteket på 

Högskolan i Borås. Sökandet efter vetenskapliga artiklar, lagförslag, betänkanden, 

propositioner och yttranden från FAR gjordes på internet. Vi har använt oss av 

referentgranskade vetenskapliga artiklar och förutsätter till följd av detta att de har tillräcklig 

vetenskaplig höjd. En frågeställning vi anser är relevant är huruvida de studier som dessa 

artiklar refererar till kan appliceras i vår referensram. Denna fråga ställer vi oss eftersom 

dessa studier utförts i andra länder med andra gränser för revisionsplikt samt i vissa fall för ett 

par decennium sedan. Ett exempel på detta är hur den definition av små bolag som används i 

artiklarna skiljer sig från Sveriges definition. Till grund för detta ligger att de har högre 

gränser för revisionsplikt. Vi antog att de resonemang som fördes var skalbart tillämpliga på 

svenska bolag och den Boråskontext vi belyser i empirin. Vi har använt oss av en 

kedjesökningsprocess för att få fram den vetenskapliga litteraturen. Detta för att försäkra oss 

om att de referenser som anges skall vara relevanta i relation till varandra. I vissa fall har vi 

använt oss av kurslitteratur. Denna har dock utgjorts av kurslitteratur som är vedertagen och 

används på flera olika lärosäten i Sverige. Vi är medvetna om att de vedertagna teorier som vi 

använder samtliga har dimensioner till sig som vi inte inkluderat i vår referensram. Vi valde 

ut de delar av teorierna som var lämpade att agera förklaringar till vår empiri. De 

delbetänkandena, propositioner samt övriga dokument från statens offentliga utredningar 

(SOU) kontrolleras av svenska myndigheter och antogs till följd av detta ha en hög 

trovärdighet. På ett fåtal ställen i vår referensram har vi använt oss av andrahandsreferenser. 

Detta är referenser som vi på ett praktiskt sätt ej kunnat få tag på då dessa ej fanns tillgängliga 

via Högskolan i Borås databaser eller bibliotek. Trots att vi inser risken med användningen av 

andrahandsreferenser i och med att vi exponerar oss för risken att författarna som använt 

referensen har misstolkat artikelns innebörd ansåg vi dessa vara relevanta för vår uppsats. 

 

I bakgrunden samt problemdiskussionen förekommer ett antal undersökningar samt artiklar 

som publicerats i regi av FAR, Bolagsverket och Företagarna. Vi var medvetna om att 

organisationerna kan haft dolda agendor som de avsåg företräda och att de eventuellt 

publicerat dessa undersökningar samt artiklar i syftet att styrka dessa. Vår ursprungliga 

intention med att inkludera dessa perspektiv var att skapa intresse för ämnet men samtidigt 

utgjorde detta material en del av vår förförståelse för ämnet. Till följd av att detta material var 

en del av vår förförståelse låg den även till grund för våra forskningsfrågor och vi inser därför 

att de ovannämnda organisationernas dolda agendor kan ha färgat vår utformning av 

referensramen. 

2.4 Respondenter 

2.4.1 Access 

 

Kontakten togs via mail vilka skickades direkt till den tilltänkta respondenten som i samtliga 

fall tackade ja. I fallet med bank J fanns det ett önskemål om att företagsmarknadschefen, 

företagsrådgivare K, skulle delta under intervjutillfället som vi hade med företagsrådgivare J. 
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2.4.2 Små bolag 

 

Vårt första perspektiv vi ville undersöka var de små bolagens perspektiv. Det var viktigt för 

oss att få en bättre uppfattning om vad de små bolagen själva anser om deras olika 

tillvägagångssätt för att uppnå kvalitet på deras finansiella rapporter. Vi var även intresserade 

av att kartlägga om de frivilligt har anlitat en revisor och vilken typ av relation de har till 

deras revisor. Fyra små bolag i form av bolag A, bolag, B, bolag C samt bolag D intervjuades. 

Under urvalsprocessen var vi måna om att uppnå en svarsvariation och har därför valt att 

intervjua icke-revisionspliktiga bolag som inte har revisor och icke-revisionspliktiga bolag 

som har revisor. Ett undantag förekom i fallet bolag C till följd av att bolaget har 

revisorstvång från Advokatsamfundet (Advokatsamfundet 2009). Vi var inte medvetna om 

detta tvång innan intervjun men valde att behålla bolaget till följd av att bolagets ägare gav 

intressanta svar som var relevanta trots revisorstvånget.  

 

Frivillig revision syftar till huruvida bolaget valt att frivilligt anlita en revisor. 

Redovisningsfunktionen syftar till hur bolagets redovisning sköts. Externt kapital syftar till om 

bolaget har lån eller ej. Detta är vad som gäller för tabell 1. 

 

Tabell 1 - Respondenter från intressentgrupper 1, små bolag. 

Bolag Ägare 

Frivillig 

revision Redovisningsfunktionen 

Externt 

kapital 

          

Bolag A Ägare A Ingen revisor Extern redovisningskonsult Inga lån 

Bolag B Ägare B Revisor Redovisningen sköts internt Lån 

Bolag C Ägare C Revisor Sekreterare sköter redovisningen Inga lån 

Bolag D Ägare D Ingen revisor Redovisningen sköts internt Inga lån 

2.4.3 Revisionsbyråer 

 

Vårt andra perspektiv utgjordes av revisionsbyråer. I intervjuerna med revisionsbyråerna var 

det viktigt att de respondenter som valdes ut hade en gedigen erfarenhet från 

revisionsbranschen. Detta grundar vi i att de frågeställningar som vi riktat in oss på till deras 

art är komplexa och många gånger multidisciplinära vilket krävde en helhetsförståelse för 

samtliga affärsområden revisionsbyrån var verksam inom. Under intervjuerna var vi 

intresserade av att få reda på hur revisionsbyråerna definierar revisorns roller, vilka tjänster, 

revisionsnära, som avtalsmässiga, de tillhandahåller samt vilka förväntningar kunderna har på 

deras tjänster. Revisionsbyråer som har intervjuats i uppsatsen är revisionsbyrå E, 

revisionsbyrå F och revisionsbyrå G. Valet av revisionsbyråer grundades i att vi var förtrogna 

med att de respondenter som deltog hade tillräcklig erfarenhet för att kunna ge ingående svar. 

 

Erfarenhet syftar till hur många år i branschen revisorn har varit aktiv, kunder syftar till vilket 

kundfokus byrån har och arbetssätt syftar till hur revisionsbyrån arbetar. Offensiv revision 

syftar till att revisionsbyrån har ett proaktivt fokus, pedagogisk revision syftar till att 

revisionsbyrån har en förklarande metodik medan merförsäljning syftar till att revisorn 

försöker sälja in ett brett tjänstepaket. Detta gäller för tabell 2. 
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Tabell 1 - Respondenter från intressentgrupper 2, revisionsbyråer. 

Revisionsbyrå Revisor Erfarenhet Kunder Arbetssätt 

          

Revisionsbyrå E Revisor E 9 år Små- medelstora bolag Offensiv revision 

Revisionsbyrå F Revisor F 23 år Små- medelstora bolag Pedagogisk revision 

Revisionsbyrå G Revisor G 20 år Små- medelstora bolag  Merförsäljning 

2.4.4 Banker 

 

Vårt tredje och sista perspektiv utgjordes av banker. För att få en bättre förståelse för hur 

intressenterna förhåller sig till de små bolagen och deras val av metoder för att säkerställa 

kvalitet på deras finansiella rapporter och relationen till deras revisor valde vi att intervjua 

banker i Boråsområdet. Valet av banker som intressentgrupp är grundat i att de är de små 

bolagens viktigaste intressenter enligt Nair och Rittenberg (1983). Vi valde att intervjua 

företagsrådgivare från bank H, bank I och bank J. Valet av banker grundades i att vi avsåg 

skapa oss en uppfattning om huruvida olika banker har olika förhållningssätt till de små 

bolagen i hänseende till deras finansiella rapporter, deras relation till revisorn samt vilken 

inverkan dessa faktorer har på de lånevillkor som de ger. 

 

Revisionskrav syftar till huruvida banken ställer krav på revision. Krav på finansiella 

rapporterna behandlar hur banken bedömer om personen ifråga skall få lån eller inte. 

Korrekta finansiella rapporter syftar till att banken ställer höga krav på de finansiella 

rapporterna. Personkännedom syftar till att banken snarare fokuserar på personen bakom 

företaget som söker lån. Detta gäller för tabell 3. 

 

Tabell 3 - Respondenter från intressentgrupper 3, revisionsbyråer. 

Bank Företagsrådgivare Revisionskrav Krav på finansiella rapporter 

        

Bank H Företagsrådgivare H Revisionskrav Korrekta finansiella rapporter 

Bank I Företagsrådgivare I Inget revisionskrav Personkännedom 

Bank J Företagsrådgivare J Inget revisionskrav Personkännedom 

Bank J Företagsrådgivare K Inget revisionskrav Personkännedom 

2.5 Intervjumetod 

 

I våra intervjuer var det viktigt för oss att undersöka respondentens uppfattningar och 

erfarenheter kring betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små bolag. Detta ville vi 

undersöka genom att intervjua respondenterna i deras naturliga miljö, vilket enligt Bryman 

och Bell (2013) är ett viktigt kriterium i det kvalitativa sättet att samla in data. 

 

Utgångspunkten för intervjuerna var att kartlägga tre intressentgruppers uppfattningar och 

erfarenheter kring betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små bolag. För att kunna 

förstå den verklighet som dessa tre respondentgrupper verkar inom var vi först tvungna att ta 

ställning till hur verkligheten är konstruerad och vilken funktion våra intressentgrupper har. 

Enligt Allwood och Eriksson (2010) är det respondenternas erfarenhet som bygger en ny 

social verklighet. För att kunna förstå den nya verklighet som uppstått efter revisionspliktens 

avskaffande för små bolag var det centralt för oss att fånga komplexiteten i samtalet. En 

förutsättning för att kunna besvara forskningsfrågorna var att vi skulle se kontexten genom 
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våra respondenters ögon, vilket gjorde vårt val av den kvalitativa metoden naturlig. Dessutom 

ansåg vi det viktigt att de intervjuuttalanden som gavs sågs i sin lokala, situationsspecifika 

kontext, vilket i vår uppsats var avgränsad till Borås. Detta beskriver Alvesson (2011) som en 

del av lokalismen. Den kvalitativa metoden tar även in miljömässiga faktorer i 

tolkningsprocessen, vilket ger ett helhetsperspektiv som den kvantitativa metoden inte ger 

(Bryman & Bell 2013). 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi använde oss 

av en intervjuguide baserad på referensramen för att inte tappa fokus på det vi ville ha svar på 

samt hålla respondenten till kontexten. Valet av semistrukturerade intervjuer var samtidigt 

grundat i att inte styra respondentens svar i allt för stor utsträckning och att hålla intervjun 

flexibel. I vårt val av intervjumetod var det viktigt för oss att hålla ett samtal som gav 

utrymme för följdfrågor och anpassning av intervjustrukturen utefter vilka svar som gavs av 

respondenten. Vi ansåg att detta fungerade då respondenterna gavs möjligheten att belysa 

respektive ämne utifrån vad de ansåg var relevant för att vid behov styras tillbaka till 

forskningsfrågorna med hjälp av följdfrågor. Vår intervjuprocess ämnade således skapa ett 

öppet samtal i relation till forskningsfrågorna för att nå en större svarsvarians. En nackdel 

med den stora svarsvariansen var att transkriberingen av intervjuerna resulterade i 120 sidor 

material. Dessa har sedan satts i relation till den vetenskapliga litteraturen och tagit ned 

materialet till 18 sidor. En fördel med att ha mycket material som utgångspunkt är enligt 

Sohlberg (2011) att rika och fylliga data är en viktig faktor vid tillämpning av en kvalitativ 

metod. 

2.6 Tematisk analys 

 

Efter empiriinsamlingen strukturerade vi data efter återkommande teman, vilket är en vanlig 

metod enligt Bryman och Bell (2013). Utifrån metoden vi valde blev det naturligt att använda 

oss av ett tematiskt förhållningssätt vid bearbetningen av empirin. I tematisk analys fanns det 

två förhållningssätt som var centrala som utgångspunkt för att vi skulle kunna strukturera det 

insamlade materialet. Det som kännetecknar det deduktiva synsättet i den tematiska analysen 

är att forskaren utgår från teorier och resultat och studerar empirin utifrån dessa (Sohlberg 

2011). När vi bearbetade det transkriberade materialet började vi med att kategorisera empirin 

utifrån de teman som framgick av analysprocessen i referensramen. Det som kännetecknar det 

induktiva synsättet i den tematiska analysen är att forskaren kan urskilja återkommande teman 

ur empirin som sedan kan tillföras till de teorier som forskaren först utgick ifrån (Sohlberg 

2011). Utifrån det transkriberade materialet kunde vi urskilja ett återkommande tema från de 

olika respondenterna, vilket inte hade framkommit av den vetenskapliga litteraturen. Vi 

tillförde detta återkommande tema till de teman som framkommit av fördjupningen av 

forskningsfrågorna i referensramen. Övrig empiri som vi inte kunnat knyta an till 

fördjupningen av forskningsfrågorna valde vi att inte inkludera. 

 

Att ställa alternativa tolkningar mot varandra och se vilket argument som lämpar sig bäst är 

något som Allwood och Erikson (2010) förespråkar. Författarna menar att det är viktigt att se 

alla teorier som begränsade när det gäller vilka anspråk och sanningar som kan hävdas utifrån 

respektive teori. Det beskrivna förhållningssättet har präglat vår insamling samt behandling av 

empirin. Vi kunde ha valt att vara mer deduktiva i vårt uppsatsskrivande genom att bortse från 

det tema som framkom under empiriinsamlingen som vi inte hade behandlat i referensramen 

men valde istället att tillföra detta tema. 
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2.7 Tillvägagångssätt 

 

Introduktionen i uppsatsen 

För att skapa oss en bakgrundsförståelse om ämnet samt få en förståelse för diskursen inom 

ämnesområdet har vi undersökt branschorganisationen FAR:s ställningstaganden och 

uppfattning. Vi har sett revisionspliktens avskaffande för små bolag som grunden till vår 

uppsats och har därför granskat de olika propositionerna och betänkanden som ledde fram till 

revisionspliktens avskaffande för små bolag. Detta blev utgångspunkten till 

problemdiskussionen. 

 

Problemdiskussionen 

Vårt arbete fortlöpte med att vi i problemdiskussionen skapade oss en bredare förståelse 

genom att bevaka den diskurs som förekommit inom revisionsbranschen innan, samt efter, 

revisionspliktens avskaffande för små bolag. I problemdiskussionen utkristalliserades ett antal 

teman som mynnade ut i uppsatsens forskningsfrågor samt syfte. 

 

Referensramen 

Problemdiskussionen har legat till grund för de forskningsfrågor som undersökts i uppsatsen. 

Den vetenskapliga litteraturen i referensramen har sin grund i forskningsfrågorna och utgör en 

fördjupning av dem. Vidare har vi i vår syntetiseringsprocess av referensramen sammanfogat 

olika perspektiv kring revisionspliktens avskaffande för små bolag kopplat till 

forskningsfrågorna. Syntetiseringsprocessen omfattades av att vetenskaplig litteratur vävdes 

samman och skapade en fördjupning av forskningsfrågorna. Referensramen har fungerat som 

en tratt och gett upphov till ett antal intervjuteman som legat till grund för intervjuerna. Dessa 

intervjuteman har utgjort de avgränsningar för det fokus på frågor som vi ställt under de 

semistrukturerade intervjuerna. Utifrån de teman som uppkommit under intervjuerna har vi på 

ett induktivt sätt uteslutit teman ifrån de potentiella konsekvenserna för revisionspliktens 

avskaffande (Justitiedepartementet 2010) som inte berörts under intervjuerna. Syftet med 

detta var att vår analysprocess skulle förbli tätt anknuten till forskningsfrågorna samt de 

teman som intervjuerna resulterat i. 

 

Empiri 

Vi valde att angripa det insamlade datamaterialet dels deduktivt genom att observera empirin 

utifrån ett bestämt perspektiv och dels induktivt genom att tillföra element till referensramen 

utifrån vår insamlade empiri. Vår växling mellan ett deduktivt och induktivt tillvägagångssätt 

kallas för abduktion enligt Bryman och Bell (2013); Alvesson och Sköldberg (1997). En 

signifikant skillnad gentemot en ren induktiv eller en ren deduktiv ansats är att den abduktiva 

ansatsens referensram är under konstant utveckling i relation till vad som framkommer i 

uppsatsen (Dubois & Gadde 2002). 

 

Utvecklingen skedde genom att vi påbörjade empiriinsamlingen med en referensram som 

utgångspunkt som sedan modifierades allt eftersom empiriinsamlingen sammanställdes. 

Dubois och Gadde (2002) uttrycker det med följande formulering ”Empirical observations 

might result in identification of unanticipated yet related issues that may be further explored 

in interviews or by other means of data collection” (Dubois & Gadde 2002, s. 555). Den 

abduktiva ansatsens syfte är inte att utveckla en ny teori utan snarare att bygga på de 

existerande teorierna Dubois och Gadde (2002), vilket kännetecknade vårt sätt att arbeta i 

denna uppsats. 
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Analys 

De svar som gavs under intervjuerna har i efterhand satts i relation till de potentiella 

konsekvenserna för revisionspliktens avskaffande (Justitiedepartementet 2010), vilket 

utgjorde utgångspunkten för analysen. Ett framträdande tema som samtliga respondenter 

belyste i olika utsträckning är vad som kommer ske i framtiden. Detta fick oss att tillföra 

temat i vår analys. Under empiriinsamlingen stötte vi på motsägande åsikter mellan olika 

respondenter. Den vetenskapliga litteraturen har använts i syfte att problematisera de svar som 

givits under intervjuerna. Problematiseringen i analysen är utförd med syftet att bilda ny 

kunskap om forskningsfrågorna i en Boråskontext. Ett överensstämmande förhållningssätt till 

vår analys lyfts fram av Allwood och Erikson (2010) som framhåller att kommunikation som 

lyfter fram olikheter i perspektiven, för att sedan kunna finna vägar till syntetisering som 

överbryggar olikheterna, är av central vikt för att föra kunskapen framåt. De teorier som anges 

i referensramen har fungerat som förklaringar till de likheter och skillnader som kunnat 

åskådliggöras mellan de potentiella konsekvenserna för revisionspliktens avskaffande, den 

vetenskapliga litteraturen och empirin. Analysprocessen medförde att vi kunde besvara våra 

forskningsfrågor på ett ändamålsenligt sätt. 

2.8 Forskningskriterier 

 

Validitet är enligt Bryman och Bell (2013) ett mått på hur väl slutsatserna hänger ihop med 

undersökningen. När vi använde oss av den vetenskapliga litteraturen för att problematisera 

de svar som gavs under intervjuerna har vi tolkat dessa med hjälp av våra teorier. Validiteten 

är ett mått på hur väl det som sägs under intervjuerna överensstämmer med de tolkningar som 

görs. 

 

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) det som rör huruvida resultaten från en 

undersökning blir liknande om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de 

påverkas av slumpmässiga betingelser. När vi utförde de semistrukturerade intervjuerna var vi 

medvetna om att de följdfrågor som ställdes under intervjuerna skulle variera från respondent 

till respondent. Trots att vi utgick från en intervjuguide innebar vårt tillvägagångssätt att vi 

inte uppträdde på exakt samma sätt från intervju till intervju. Vi insåg samtidigt att det var 

nödvändigt att delvis åsidosätta reliabiliteten för att få ut så mycket av intervjuerna som 

möjligt. För att inte låta forskningskriterierna reliabilitet och validitet hämma resultaten i vår 

studie har vi valt att förhålla oss till andra forskningskriterier. 

 

Bryman och Bell (2013) belyser att det finns ett flertal kvalitativa forskare som anser att 

validitet och reliabilitet endast är nödvändiga att beakta när det gäller kvantitativ forskning. 

Bland dessa forskare väljer vi att fokusera på Denzin och Lincoln. Den huvudkritik som de 

riktar mot begreppen validitet och reliabilitet är att grundantagandet för dessa är att det finns 

en absolut sanning. Med utgångspunkt i att det finns flera olika kontextuellt bundna sanningar 

väljer Denzin och Lincoln (2011) att utvärdera den kvalitativa forskningen utifrån följande 

kriterier. 

2.8.1 Överförbarhet 

 

I kvantitativ forskning läggs det enligt Bryman och Bell (2013) vikt vid att studierna skall 

kunna replikeras. Som Denzin och Lincoln (2011) uttrycker det är de resultat som 

framkommer i kvalitativ forskning bundna till en specifik kontext. I vår uppsats har vi använt 

oss av en kvalitativ metod vilket inneburit att vi tagit ett avsteg från att uppfylla en hög 

replikerbarhet och istället fokuserat på överförbarheten. Med överförbarhet menar vi att vi 
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belyser hur vi kommit fram till våra resultat och vilka resultat som framkommit medan 

läsarna själva ges möjligheten att avgöra om resultaten kan generaliseras till andra studier. 

2.8.2 Tillförlitlighet 

 

För att forskning skall anses vara tillförlitlig anser Denzin och Lincoln (2011) att denna måste 

ses som tillförlitlig från ett externt perspektiv. När vi utförde våra intervjuer insåg vi att 

samtliga respondenter till viss grad hade en tendens att vinkla deras svar för att framstå i 

bättre dager. Vi var medvetna om att den verklighet som vi avsåg studera skulle framställas på 

olika sätt beroende på vilken respondents perspektiv vi utgick ifrån. Samtidigt använde vi oss 

av respondentvalidering för att säkerställa att vår transkriberingsprocess utmynnat i en korrekt 

återgivning av respondenternas svar. 

2.8.3 Pålitlighet 

 

Denzin och Lincoln (2011) framhåller att trovärdigheten är ett viktigt kriterium i bedömandet 

av en uppsats. Författarna anser att forskarna bör ta in ett externt perspektiv som kan agera 

granskare av uppsatsen och se till att samtliga delar har inkluderats och att den information 

som insamlats gjort det på ett korrekt sätt. Vi ämnade vara tydliga med samtliga delar av 

uppsatsen och inkludera hela forskningsprocessen. För att säkerställa att vi lyckats få med 

samtliga delar och kunnat förklara hela forskningsprocessen har vi tagit hjälp av två 

studiekamrater som läst igenom texten för att komma med feedback rörande kompletterande 

delar. De har agerat som en form av revisorer för att säkerställa att vår uppsats var komplett. 

2.8.4 Bekräftelse 

 

Trots att det inte går att uppnå fullständig objektivitet i samhällelig forskning använder 

Denzin och Lincoln (2011) begreppet bekräftelse som ett mått på att forskaren agerat i god tro 

och inte låtit dennes personliga värderingar påverka resultatet av forskningen. I vår uppsats 

var vi måna om att inte låta våra personliga åsikter och värderingar påverka utförandet av 

uppsatsen. Detta var något vi behövde påminna oss själva om ett antal gånger eftersom vi 

båda haft en viss förförståelse för ämnet innan vi påbörjade vår uppsats. 

2.9 Etiska överväganden 

 

Vi har varit genomgående tydliga med vad vår uppsats syfte är och hur den kommer användas 

när vi intervjuat våra respondenter. Vi ansåg detta vara centralt till följd av att det i vissa fall 

kan ha funnits existerande kundrelationer mellan de olika respondenterna. Vi har 

anonymiserat våra respondenter för att undvika potentiella konflikter mellan respondenterna 

och de organisationer som de företräder. 
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3 Referensram 
 

I följande kapital presenteras referensramen som uppsatsens intervjuguide och analys bygger 

på. Under avsnitt 3.1 behandlas revisionens lagstadgade syfte. I relation till den lagstadgade 

revisionen undersökte vi i avsnitt 3.2 varför små bolag frivilligt valt revision samt alternativa 

metoder för att uppnå bättre intressentförhållanden. I avsnitt 3.3 behandlas revisorns roll och 

vilken inverkan på denna roll som intressenternas förväntningar har. I avsnitt 3.4 berörs de 

teorier som vi ansåg var relevanta att belysa. I avsnitt 3.5 berörs regeringens potentiella 

konsekvenser. I avsnitt 3.6 behandlas analysprocessen. Avsnitt 3.1 - 3.4 avser en fördjupning 

av forskningsfrågorna. 

3.1 Lagstadgad revision 

 

Vilka bolag är det som måste ha revision? Som nämnts i avsnitt 1.1 är ett bolag i Sverige 

revisionspliktigt om ett bolag på balansdagen överskrider två av följande tre gränsvärden 

under två efterföljande år: 

 

 balansomslutning 1,5 miljoner kronor 

 nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 antal anställda 3 

 

De bolag som har revisionsplikt är även de som omfattas av kravet för lagstadgad revision. 

Det finns ingen fastställd definition av lagstadgad revision i svensk lagstiftning 

(Revisionspliktsutredningen 2008). Istället har lagstiftaren valt att reglera revisorns uppgift. 

En revisors uppgift är enligt 9 kap. 3§ i aktiebolagslagen och 5§ i revisionslagen att granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens 

förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed 

kräver. En slutsats från Revisionspliktsutredningen (2008) var att de ansåg att begreppet 

lagstadgad revision inte för närvarande behöver definieras i lag utan att den svenska 

regleringen av revisorns uppgifter är tillräcklig. Följande citat är hämtat från FARs hemsida 

vilket beskriver god revisionssed enligt följande: 

 

Revision ska enligt aktiebolagslagen utföras enligt god revisionssed. Revision 

bygger i grunden på förtroende. Kompetens, oberoende och tystnadsplikt är 

grundkraven för att omvärlden ska ha förtroende för revisorn. Enkelt uttryckt 

är god revisionssed detsamma som god sed bland erfarna revisorer med stor 

integritet och professionellt omdöme. FAR har översatt IAASB:s (International 

Auditing and Assurance Board) revisionsrekommendationer till svenska, ISA. 

 

(FAR, 2015-03-24) 

 

Det framgår av den svenska lagstiftningen att två huvudsakliga moment är centrala i den 

lagstadgade revisionen. Det första är räkenskapsrevision vars syfte är att granska bolagets 

årsbokslut och bokföring, medan det andra är förvaltningsrevision vars syfte är att granska 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning (Revisionspliktsutredningen 2008). 

Utöver den lagstadgade revisionen som nämns ovan kan en revisor utföra generella 

ekonomiska tjänster i form av redovisning, granskningsuppdrag eller rådgivning på 

avtalsmässig grund (Revisionspliktsutredningen 2008).  Resultatet av revisionen mynnar ut i 

en revisionsberättelse som regleras i 9 kap. 31§ i aktiebolagslagen och 8§ i revisionslagen. 
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Enligt lagstiftningen skall revisorn efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 

bolagstämman. Revisionsberättelsen innefattar två moment. Det ena syftar till att ett uttalande 

skall göras huruvida årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning. Det andra är ett uttalande om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar. 

 

Revisionen syftar enligt Revisionspliktsutredningen (2008) till att skydda bolagets ägare, 

borgenärer och intressenter genom att utföra en ändamålsenlig kontroll av bolagets 

verksamhet för att säkerställa att bolagets ställning och resultat redovisas på ett lagenligt och 

korrekt sätt. 

3.2 Frivillig revision och alternativa metoder för att skapa bättre 
intressentförhållanden 

 

Revisionen är ett lagstadgat krav för bolagen som diskuterats i avsnitt 3.1 vilket medför att 

dess relevans blir självklar. Den inte lika självklara relevansen är revisionen för de bolag som 

understiger gränserna för revisionsplikt. Dessa bolag och deras alternativa metoder för att 

uppnå kvalitet på deras finansiella rapporter diskuteras i detta avsnitt. Verdi (2006) definierar 

hög kvalitet på finansiella rapporter utifrån hur väl dessa rapporter återspeglar ett bolags 

verksamhet med syftet att agera underlag för finansiärer. Denna definition används 

genomgående när kvalitet diskuteras. 

 

Små bolag utan revisionskrav har generellt sett inga incitament att offentliggöra deras 

finansiella rapporter vilket minskar vikten av revision för dem (Minnis 2011). Författarens 

ståndpunkt bidrar till en vedertagen relevans av revision för publika bolag. Den mindre 

självklara relevansen som Minnis (2011) belyser kring revision för små bolag är vad som 

diskuteras vidare tillsammans med de argumenten som ges för att små bolag bör anlita en 

revisor. Trots att de små bolagen inte har revisionsplikt kan även de välja att ha en revisor. 

Niemi et al. (2012) belyser ett antal aspekter som ger små bolag incitament att frivilligt anlita 

en revisor. Dessa aspekter innefattar förbättrade intressentförhållanden, ökad kontroll över 

redovisarens arbete samt ett botemedel för bristfälliga interna kontrollsystem. Författarna 

framhåller att det är dessa aspekter som oftast skapar problem för små bolag och skapar ett 

behov av revision. Den första aspekten som Niemi et al. (2012) nämner är 

intressentförhållandet till banken. Författarna stipulerar att agentrelationen mellan små bolag 

och banken bidrar till en större efterfråga av revision än agentrelationen mellan ägaren och 

ledningen i stora bolag. Det starkare agentförhållandet till banken grundas i att små bolag är 

mer benägna att söka finansiering från banken, då de kan ha begränsad tillgång till 

aktieägarkapital. Banken i sin tur är intresserad av att små bolag kan uppfylla de lånevillkor 

de ställer. För att få en garant för att lånevillkoren kan uppnås kan bolaget anlita en tredje part 

som ger banken en trygghet i att denne granskar de små bolagen (Niemi et al. 2012). Vidare 

menar författarna att små bolag har sämre och mindre sofistikerade kontrollsystem än stora 

bolag. Konsekvenserna av de bristfälliga systemen blir enligt författarna ett incitament för 

små bolag att anlita en revisor som granskar dessa kontrollsystem specifikt. Den sista 

aspekten som Niemi et al. (2012) nämner är riskerna med anlitandet av endast en extern 

redovisningskonsult utan att anlita en revisor som komplement. Här menar författarna att det 

skapas ett agentförhållande mellan bolaget och konsulten. Här lämnar företagsledaren delar av 

den ekonomiska kontrollen vilket gör att de små bolagen bör anlita en revisor som granskar 

dennes arbete. 
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Watts och Zimmerman (1983) stipulerar att revision minskar informationsassymetrier mellan 

den som tar fram finansiella rapporter samt användaren av finansiella rapporter. Enligt Nair 

och Rittenberg (1983) är banker de främsta externa användarna av små bolags finansiella 

rapporter. Dessa finansiella rapporter utfärdade av små bolag kan vara allt från ogranskade 

enklare rapporter till rapporter granskade av en revisor som utgår från ett regelverk (Cassar, 

Ittner & Cavalluzzo 2014). Revision ger upphov till lägre lånekostnader, vilket gagnar 

låntagaren med granskade rapporter då denne åtnjuter lägre lånekostnader (Booth 1992, se 

Minnis (2011) s. 461; Cassar et al. 2014). Minnis (2011) framhåller att finansiella rapporter 

som granskats av en revisor blir mer relevanta som informationsunderlag när banker 

utvärderar vilka lånevillkor som skall ges den potentiella låntagaren. Som Petersen (2004) 

uttrycker det är detta ett exempel på hård information, som i motsats till mjuk information 

som är öppen för tolkning, är hård information något som tagits fram och granskats i en 

vedertagen process. Vidare betonar Minnis (2011) att en revision utförd av en av de fyra stora 

revisionsbyråerna skulle anses vara mer relevant än en utförd av en annan revisionsbyrå. 

Detta står i motsättning mot teorin som Kim, Simunic, Stein och Yi (2011) presenterar. 

Författarnas teori stipulerar att valet av revisionsbyrå inte har någon signifikant påverkan på 

intressenternas syn på rapporterna. Författarna kunde inte hitta något samband mellan vilka 

lånekostnader som bankerna tar ut beroende på vilken revisionsbyrå som utfört revisionen. 

Kim et al. (2011) kunde dock även de konstatera att den hårda informationen gav upphov till 

lägre lånekostnader. 

 

Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton och Holmes (2010) vidmakthåller att signalteorin 

förklarar varför ägare till bolag har incitament att signalera deras finansiella ställning till deras 

intressenter. Godfrey et al. (2010) drar dock uppmärksamheten till hur signalens betydelse 

mäts och utvärderas. För att signalen skall vara effektiv skall den inte kunna replikeras varken 

med lätthet eller kostnadsfritt av konkurrenter (Godfrey et al. 2010). Den hårda informationen 

har blivit hård genom att den granskats av en revisor (Kim et al. 2011). Den förhårdnade 

process som revisionen utgör för små bolags finansiella rapporter är ett sätt för dem att skapa 

en effektiv signal gentemot deras intressenter, och framför allt banker som är de främsta 

användarna av små bolags finansiella rapporter (Nair & Rittenberg 1983). 

 

Likt den informationsassymetri som Watts och Zimmermann (1983) behandlar rörande 

relationen mellan banker och små bolag belyser Niemi et al. (2012) att anlitandet av en extern 

redovisare ger upphov till ett agentförhållande. Godfrey et al. (2010) framhåller teorin om att 

de parter som är inkluderade i ett agentförhållande båda är nyttomaximerare, och det finns 

ingen anledning att förutsätta att agenten, den externa redovisaren, kommer agera i 

principalens, bolagets, intresse. Det finns en problematik i att få agenten att agera i 

principalens intresse vilket ger upphov till agentkostnader för denne (Godfrey et al. 2010). 

Bolaget rekommenderas i sin tur anlita en revisor som kan kontrollera att redovisaren inte 

agerar opportunistiskt och således minska agentkostnader (Deegan & Unerman 2013). Ennis 

och Tucci (2011) föreslår ett alternativt tillvägagångssätt. Författarna rekommenderar små 

bolags ägare att utbilda sig i redovisning för att kunna utföra redovisningen själva. Niemi et 

al. (2012) föreslår att bolaget skall sköta detta med en lösning som endast inkluderar en extern 

tredjepart. Författarna föreslår att bolaget frivilligt bör anlita en revisor som granskar 

räkenskaperna och försäkrar bankerna om dess riktighet. Författarna ser nämligen ett behov 

av att anlita en revisor som granskar redovisningskonsulten och försäkrar bolaget att denne 

agerar i deras intresse. En kostnad skulle uppstå för själva anlitandet av redovisningskonsulten 

men det skulle även ge upphov till agentkostnader i form av behovet av att få 

redovisningskonsultens arbete granskat av revisorn (Niemi et al. 2012). Resonemanget är 

inspirerat av agentteorin (Jensen & Meckling 1976). 
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I detta avsnitt angavs olika metoder för små bolag att uppnå kvalitet på de finansiella 

rapporterna samt metodernas inverkan på bankerna samt det egna bolaget. Beroende på vilka 

val de små bolagen gör har det ovan åskådliggjorts olika fördelar och nackdelar med dessa. 

 

3.3 Förväntningar på revisorn och förväntningars inverkan på 
revisorsrollen 

 

Med revisionspliktens avskaffande för små bolag som bakgrund har de små bolagen utan 

revisionsplikt blivit mer benägna att utvärdera revisorns roll (Rippe 2014). I detta avsnitt sätts 

de olika förväntningarna på revisorns roll i relation till varandra. Revisionskvalitet har 

traditionellt definierats som sannolikheten att revisorn rapporterar felaktigheter. 

Sannolikheten bygger på två olika moment där det ena syftar till att revisorn upptäcker 

överträdelsen i klientens redovisningssystem och det andra syftar till att revisorn rapporterar 

överträdelsen (DeAngelo 1981). Som Watts och Zimmerman (1986) problematiserar 

försvinner revisorns funktion som kontrollant och övervakare om bolagets externa intressenter 

misstror revisorns incitament att rapportera felaktigheter. Knechel, Krishnan, Pevzner, 

Shefchik och Velury (2013) fastslår att det finns motstridiga förväntningar rörande vad 

revisionskvalitet är. De motstridiga förväntningarna grundas enligt författarna i att revisionens 

huvudsakliga syfte beror på vilken intressent som tillfrågas. Författarna beskriver att bankerna 

främst är intresserade av att de finansiella rapporterna de tar del av är granskade och 

godkända. Bankernas intresse är slutprodukten. Likt banken är även aktieägarens främsta 

intresse slutprodukten. En aktieägare kommer anse att hög revisionskvalitet är villkorat på 

felfria finansiella rapporter.  Vägen till granskade och godkända rapporter är sekundär. 

Banken och aktieägarna lägger ingen större vikt vid om revisorn endast har granskat siffrorna 

eller om denne i själva verket tagit fram rapporterna (Knechel et al. 2013). Revisorsnämnden 

är i större utsträckning intresserad av att befintlig lagstiftning efterföljs. Till följd av att 

revisorslagen (1999:1079) ställer krav på opartiskhet och självständighet är de skeptiskt 

inställda till att revisorn tar fram de finansiella rapporterna. Kunderna som anlitar 

revisionsbyråerna har snarare ett endogent intresse. Eftersom det är deras redovisningssystem 

och verksamhet som granskas är de även benägna att få input på hur de kan förbättra deras 

interna processer (Knechel et al. 2013). Ett annat exempel på motstridiga förväntningar är att 

även revisorn har en egen definition av hög revisionskvalitet. Revisorerna definierar en 

högkvalitativ revision som en revision som utförts i linje med det rådande tillvägagångssätt 

som revisionsbyrån tillämpar (Knechel et al. 2013). Utifrån det här perspektivet är det 

processen i sig som definierar huruvida hög revisionskvalitet har uppnåtts. En alternativ 

metod för att tillfredsställa både kunden och revisorns krav på hög revisionskvalitet är att 

revisorn uträttar revisionen utefter det rådande tillvägagångssättet för att sedan underrätta 

bolaget om felaktigheterna i rapporterna. Bolaget ges sedan möjligheten att justera 

redovisningen i motsvarande mån som krävs för att leva upp till lagstiftare och 

standardsättares krav (Svanström 2008). Knechel et al. (2013) slår fast att bristen på ett mått 

på revisionskvalitet grundas i att definitionen av revisionskvalitet varierar beroende på vilken 

användares perspektiv som anammas. Konsekvenserna av ovanstående resonemang blir enligt 

författarna en avsaknad av ett enhetligt mått för hur revisionskvalitet mäts samt en utbredd 

definition på vad revisionskvalitet är. 

 

Richard (2006) framhåller att det är den operationella delen av revisionsarbetet som fastställer 

huruvida revisionskvaliteten anses hög. För att kunden skall uppfatta revisionen som 

högkvalitativ skall revisorn vara proaktivt engagerad i kundens verksamhet för att kunna 
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agera i en rådgivarroll (Behn, Carcello, Hermanson & Hermanson 1997). Det som ger upphov 

till revisionskvalitet är enligt detta perspektiv revisorns kompetens, inte dess oberoende 

(Richard 2006). Watts och Zimmerman (1986) anser att det är revisorns kompetens som är en 

grundförutsättning för att revisorn skall kunna uppfylla oberoendekriteriet. Författarna anser 

att det är genom att vara kompetent som revisorn upptäcker problem. Watts och Zimmerman 

(1986) framhåller att kompetensen och revisorns bolagskännedom har ett positivt samband. 

Det är när revisorn är kompetent nog att upptäcka felaktigheter i de finansiella rapporterna 

som den ges möjlighet att uppfylla oberoendekriteriet, vilket innebär att denne rapporterar 

felaktigheterna. Bedard, Mock och Boritz (1992) framför teorin att förhållandet är det 

motsatta, att en revisors oberoende är en förutsättning för att denne skall kunna anses vara 

kompetent. Ett sätt att stärka revisorns oberoende vore att införa striktare rotationskrav för 

bolag som anlitar revisionsbyråer (Jenkins & Vermeer 2013). Vidare poängterar författarna att 

de striktare rotationskraven samtidigt skulle göra det mer kostsamt för bolaget som anlitar en 

revisor. Ett kontinuerligt byte av revisorn hade gett upphov till ökade revisionskostnader till 

följd av att den nya revisorn inte skulle vara lika insatt i verksamheten som den tidigare 

revisorn och således vara mindre effektiv i dess arbete. Enligt Richard (2006) är det samspelet 

mellan kompetens och oberoende som bestämmer revisionskvalitet. Författaren beskriver det 

som ett balansgångssamband mellan oberoende och kompetens där en övervikt av kompetens 

bidrar till en effektivare revisionsprocess medan oberoendet riskerar att minskas i takt med att 

revisorns bolagskännedom ökar. Denna teori stöds av Jenkins och Vermeer (2013) som 

beskriver att en revisor blir allt mer effektiv i dess arbete upp till en obestämd tidpunkt i 

förhållandet. Efter att den här tidpunkten har inträffat börjar revisorn bli så införstådd med 

företagets rutiner att denne blir nonchalant och får allt svårare att upprätthålla oberoendet. 

Boone, Khurana och Raman (2008) undersökte sambandet mellan revisorns närhet till bolaget 

och vilken påverkan det hade på de lånevillkor bolaget erhöll från låneinstitut. Författarna 

kunde konstatera att även i detta fall gagnades företagen av en nära relation med revisorn men 

endast till ett visst stadie. Richard (2006) betonar att det finns en fara i att revisorn kommer 

kunden allt för nära, då en nära relation kan äventyra oberoendet. Samtidigt vidmakthåller 

författaren att en god förståelse för affärsverksamheten som denne granskar är en 

förutsättning för att revisorn skall kunna upprätthålla sitt oberoende. Richard (2006) 

konstaterar vidare att revisorn har två olika roller att spela gentemot dess kund. Den ena rollen 

är i egenskap av dennes professionella roll, då revisorn genom dennes agerande styrker 

oberoendet. Den andra rollen är den personliga rollen som revisorn använder sig av för att 

närmare bekanta sig med affärsverksamheten, och genom detta styrka dennes kompetens 

(Richard 2006). En viktig parameter författaren lyfter fram är att revisorn måste vara vaksam 

så den personliga rollen inte inkräktar på den professionella rollen och således påverkar 

oberoendet negativt. Ett liknande resonemang förs även av Boone et al. (2008) som genom 

deras undersökning kunde fastställa att en alltför långtgående och nära relation till revisorn 

snarare skadar bolagets relation till intressenter, så som banker, i form av försämrade 

lånevillkor. Revisorn bör eftersträva en balans mellan kompetens och oberoende (Richard 

2006). Som en ekonomichef i Richard (2006) uttrycker det: 

 

It cannot be a simple friendly relationship which determines the choice of an 

audit company; the relationship with the auditor is above all a professional 

relationship. But, in order that there is transparency between the company and 

its auditors, it is necessary that there is great trust in the relationship. It is thus 

necessary that there are also friendly links. 

(Richard 2006, s. 161) 
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Det är genom att ha en god personlig relation till bolaget som revisorn ges möjlighet att inge 

det ovannämnda förtroendet (Richard 2006). I anslutning till relationen mellan oberoende och 

kompetens undersökte Krauss och Zülch (2013) om det finns ett samband mellan 

revisionskvalitet och att revisorn utför andra avtalsmässiga tjänster åt bolaget. Författarna för 

ett resonemang om huruvida revisionskvaliteten påverkas av att samma revisionsbyrå utför 

både revisionen samt andra avtalsmässiga tjänster. Krauss och Zülch (2013) ser två olika sidor 

av en sådan relation; å ena sidan skulle det kunna ge upphov till positiva synergieffekter, om 

en revisionsbyrå utför både revision och andra avtalsmässiga tjänster skapas det en bättre 

helhetsförståelse. Å andra sidan hotas revisorns oberoende. De resultat som framkommer i 

författarnas studie är att om samma revisor utför både avtalsmässiga tjänster samt revision åt 

samma bolag ger det upphov till en negativ inverkan på revisionskvaliteten (Krauss & Zülch 

2013). Författarna lämnar dock förbehållet att de tjänster som hade negativ inverkan på 

revisionskvaliteten inte innefattade skatterådgivning. Svanström (2008) ger en alternativ syn 

på revisionskvaliteten. Författaren anser att de mått som används för att approximera 

revisionskvalitet är otillräckliga och föreslår att revisionskvaliteten bör utvärderas som mått 

för hur hög redovisningens kvalitet är. 

 

Den moderna revisionsbyrån vars ursprungsfunktion var att agera som en garant i strävandet 

för bolag att uppnå korrekta finansiella rapporter har enligt Whittington (1999) bytt strategi. 

Enligt författaren är de moderna revisionsbyråernas affärsidé att få in kunder genom att 

erbjuda en låg initial kostnad för revision för att få bolag att anlita dem för att sedan erbjuda 

dem skatte- samt avtalsmässiga tjänster. Denna tes styrks och utvecklas av Gooderham et al. 

(2004) som anser att revisionsbyråer har utvecklats till en sorts multidisciplinära enheter som 

erbjuder flera olika tjänster. Detta har gett upphov till att små bolag som anlitar 

revisionsbyråer förväntar sig kunna använda dem även för rådgivningstjänster. De nya 

förväntningarna från bolagen som anlitar revisionsbyråerna fungerar som påtryckningar och 

ger ytterligare incitament till revisionsbyråerna att förändra deras verksamheter så de 

uppfyller de nya förväntningarna. Detta kan jämföras med hur intressentgrupper i 

intressentteorin kan påverka organisationer att agera i linje med deras förväntningar (Deegan 

& Unerman 2011). 

 

I detta avsnitt har vi belyst de motstridande förväntningarna på revisorns roll. Utifrån olika 

intressentgruppers förväntningar kommer revisorns roll utvärderas utifrån olika premisser. 

Med de nya rådgivningsförväntningarna från de små bolagen kan detta ske på bekostnad av 

revisorns roll som granskare och kontrollant. 

3.4 Teorier 

3.4.1 Intressentteorin 

 

Intressenteorin är enligt Deegan och Unerman (2011) en teori som förklarar hur ett företag 

integrerar med olika intressenter. Ett företags intressenter kan enligt Clarkson (1995) delas in 

i primära och sekundära intressenter där de förstnämnda kan definieras som de företag som är 

beroende av och som har en direkt påverkan på verksamhetens fortlevnad och de sistnämnda 

kan definieras som de som har en indirekt påverkan på företaget, men som inte har en 

fundamental effekt för ett företags fortlevnad. Att dela upp intressenterna i primära och 

sekundära kategorier är något som tillhör den managementinriktade intressentteorin (Deegan 

& Unerman 2011). Ett annat sätt att se på intressenterna är utifrån ett etiskt perspektiv där alla 

intressenterna är lika viktiga för företags verksamhet. Dessa intressenter kan enligt Thompson 
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(1967), se Freeman (2010), s. 25 definieras som “Any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the firm’s objectives”. 

 

Freeman (2010) som har varit central i kunskapsutvecklingen av intressentteorin väljer att 

dela upp intressenter i olika intressentgrupper enligt följande; ägare, intresseorganisationer, 

kunder, konkurrenter media, anställda, miljöaktivister, leverantörer, staten och banker. Bryson 

(2004) beskriver i sin studie vikten av att kartlägga och analysera intressenterna för att uppnå 

värdeskapande för organisationer. Studien bygger på olika analysmodeller vars syfte är att 

skapa underlag för att kunna bygga strategier för organisationens fortlevnad och 

värdeskapande. Nutt (2002) som har studerat över 400 strategiska beslut hos vinstdrivande 

och icke vinstdrivande företag betonar att utan att beakta intressenterna i beslutsprocessen 

kommer beslutet leda till ett ekonomiskt misslyckande för företaget. 

 

Ullmann (1985) framhåller en alternativ tankegång där de intressenter som har störst kontroll 

över företagets resurser kommer vara de intressenter som företaget kommer prioritera i första 

hand. Detta kallas för den managementstyrda grenen av intressentteorin. Det här perspektivet 

stöds också av Bailey, Harte och Sugden (2000); Buhr (2002) som fastställer att ett företag 

inte kommer tillgodose alla intressenters behov, utan istället fokusera på de intressenter som 

påverkar företaget mest. Intressenten kan enligt Buhr (2002) vara en bank som har beviljat ett 

lån till ett företag eller en leverantör som har beviljat kredit för företagets räkning. Desto mer 

kritisk resursen som intressenten kontrollerar är för företagets fortlevnad desto mer prioriterad 

blir intressenten (Ullmann 1985). Det som kännetecknar ett framgångsrikt företag enligt 

Ullmann (1985) är ett företag som lyckas samordna de olika intressenternas behov, trots att 

behoven kan vara motstridiga. 

 

Ett motsatt perspektiv presenteras av Hasnas (1998) som hävdar att företagen inte skall 

särskilja intressenterna emellan beroende på deras kontroll av företagets resurser utan istället 

lägga lika stor vikt vid varje intressent. Detta kallas för den etiska grenen av intressentteorin. 

Liknande tankegångar förs av Donaldson och Preston (1995) som argumenterar för att 

företaget inte skall prioritera en intressegrupp utan att företaget har en skyldighet att prioritera 

alla intressentgrupper i sin företagsstrategi. Dock problematiserar författarna bilden av 

intressentteorin. Författarna menar att argumenten och slutsatserna kring intressentteorin 

motsäger varandra och skapar en splittrad bild av intressentteorins framställning. Slutsatsen 

styrks av Freeman (2011) som belyser att de sista 30 åren av forskning inom fältet för 

intressentteori har lett till en rik och varierad litteratur. Nästa steg enligt Freeman (2011) är att 

se intressentteorin som ett sätt att omdefiniera hur vi tänker om värdeskapande mellan 

intressenter och företag. Han fortsätter reflektionen genom att poängtera att framtidens 

forskning och praktik bör skapa en enad bild av intressentteorin, där alla intressenter bör ges 

likvärdig uppmärksamhet i beslutsfattandet och att strategiska prioriteringar bland olika 

intressentgrupper upphör. 

 

Med utgångspunkt i de resonemang som förts ovan gällande managementstyrd intressentteori 

samt etiskt styrd intressentteori kan det utläsas att olika forskare förespråkar olika 

förhållningssätt till intressentteorin som kunskapsverktyg. Detta leder sin tur till att vi 

kommer analysera empirin förhållandevis förutsättningslöst och försöka urskilja samband 

mellan de varierade teorier som vi har framställt i vår referensram. 
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3.4.2 Agentteorin 

 

Agentteorin berör enligt Jensen och Meckling (1976) det förhållande som råder mellan en 

principal och en agent. Principalen och agenten antas i agentteorin båda vara nyttomaximerare 

vilket ger upphov till en agentproblematik då principalen försöker få agenten att agera i linje 

med dennes intressen (Godfrey et al. 2010). I principalens försök att få agenten att agera i 

dess intresse uppstår kostnader. Dessa agentkostnader benämner Jensen och Meckling (1976) 

som övervakningskostnader, förbindelsekostnader samt residualkostnader. 

Övervakningskostnaderna är hänförliga till att principalen övervakar agentens beteende för att 

säkerställa att denne agerar önskvärt (Godfrey et al. 2010). Detta ger upphov till kostnader för 

principalen som sedan delvis överförs på agenten, vilket sker genom att agenten erhåller ett 

lägre arvode till följd av att principalen justerar arvoderingen utefter hur stora 

övervakningskostnaderna är (Godfrey et al. 2010). I relation till dessa kostnader kan agenten 

aktivt arbeta med att uppvisa dess vilja att agera i linje med principalens intressen, vilket ger 

upphov till förbindelsekostnader för agenten. Arbetet kan bland annat innefatta att agenten 

blir tydligare med att visa hur denne arbetar exempelvis genom att sammanställa en 

ekonomisk rapport med relevanta nyckeltal (Godfrey et al. 2010). Trots att både agenten och 

principalen har incitament att agenten agerar i principalens intresse kan det ändå uppstå 

residualkostnader, det kommer enligt Godfrey et al. (2010) alltid finnas tillfällen då agenten 

kommer agera opportunistiskt. Ett exempel på residualkostnader är när agenten använder 

bolagets resurser för egna syften. 

 

Revisionens uppgift i rena ekonomiska termer är att minska agentkostnader (Jensen & 

Meckling 1976). Syftet med anlitandet av en revisor är att dra ned på de agentkostnader som 

uppstår för aktieägare i deras strävan att få agenten att agera i deras intresse (Jensen & 

Meckling 1976). Agentteorin användes för att analysera potentiella agentproblematiker som 

kunde åskådliggöras i det empiriska materialet. De kostnader i uppsatsen som är hänförliga 

till agentförhållandet som nämnts tidigare samt nämns fortsättningsvis benämns 

agentkostnader. 

3.4.3 Signalteorin 

 

Signalteorin är en teori som bygger på informationshypotesen vars andemening är att bolag 

har incitament att frivilligt ge ut information till sina intressenter (Holthausen 1990). Enligt 

Morris (1987) väljer bolag att ge ut frivillig information till intressenter för att minska 

informationsasymmetrin. Vidare menar författaren att minskningen av informationsgapet ger 

upphov till minskade transaktionskostnader mellan bolaget och dess intressenter. Enligt 

Godfrey et al. (2010) är det med hjälp av de finansiella rapporterna som företaget kan 

kommunicera deras finansiella ställning samt intentioner till intressenterna. För att bolaget 

skall uppfattas som trovärdigt förväntas det signalera deras finansiella ställning till 

intressenterna. Författarna hävdar samtidigt att det finns en inneboende skepsis hos 

intressenterna och att dessa måste övertygas om trovärdigheten i signalen för att bolaget skall 

kunna uppfattas som trovärdigt. För att en signal skall uppfattas som trovärdig skall den enligt 

Godfrey et al. (2010) vara både dyr och svår för konkurrenterna att replikera. Connelly et al. 

(2011) beskriver en annan problematik med signalen, vilket är dess kvalitet. Författarna 

hävdar att signalens kvalitet uppfattas olika beroende på vilken intressent som utvärderar 

denna. Den frihet som givits de små bolagen i deras strävan att uppnå kvalitet på deras 

finansiella rapporter kommer utvärderas av intressenterna. Detta föranleder en användning av 

signalteorin som förklaring till det empiriska materialet. 
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3.5 Potentiella konsekvenserna för revisionspliktens avskaffande 
för små bolag 

 

I vår bakgrund har vi kartlagt delbetänkandet som innehöll ett fullständigt nyttjande av EU:s 

fjärde bolagsrättsliga direktiv (2003/51/EG, OJ L 178, 17.7.2003, ss. 16–22) samt det beslut 

som togs och genomfördes av regeringen. Dessa två förslag till olika omfattningar av 

inskränkningen av revisionsplikten har jämförts gentemot varandra i syftet att belysa 

fördelarna samt nackdelarna med de två olika gränserna. I detta avsnitt har vi angett de 

potentiella konsekvenserna för revisionspliktens avskaffande för små bolag som framkommit, 

nedan benämnt regeringens potentiella konsekvenser (Justitiedepartementet 2010). I linje med 

avsnitt 2.7 har vi uteslutit de teman som ej berörts under intervjuerna. 

 

I Justitiedepartementet (2010) proposition kan det konstateras att det pågår en utveckling mot 

mer invecklade och reglerade redovisnings- och revisionsregler. En utveckling som främst 

syftar till att hårdare reglera de stora bolagen. Samtidigt nämns det i propositionen att det 

finns en önskan från europeiska kommissionen att minska de små bolagens administrativa 

kostnader. En inskränkning av revisionsplikten ligger således i linje med den regelförenkling 

för de små bolagen som önskas, och pågår, inom EU. Europeiska kommissionen anför att det 

är genom ett förenklat företagsklimat inom områdena bolagsrätt, redovisning och revision 

som betoningen bör ligga för att minska de administrativa kostnaderna för små bolag. Den 

frihet som inskränkningen av revisionsplikten har gett upphov till för svenska bolag kan enligt 

Justitiedepartementet (2010) ge upphov till att bolagen ges en större frihet och använda 

kostnadsbesparingen till att exempelvis anlita en redovisningskonsult istället för en revisor. 

Vidare kan bolagen antas köpa andra avtalsmässiga tjänster av kvalificerade revisorer. En 

sådan utveckling kan konstateras ha skett i andra länder som har en inskränkt revisionsplikt. 

En aspekt som belyses i propositionen är inskränkandet av revisionspliktens konsekvenser för 

små bolags intressenter. Samtidigt som bolagen strävar efter att uppnå ordning och reda i 

verksamheten bör även intressenternas behov beaktas. Det uppmärksammas en delikat 

balansgång mellan intressenternas behov av kvalitetssäkrade finansiella rapporter samt den 

större flexibilitet som ges bolagen. Den information som ges intressenter som inte har blivit 

granskad får anses vara mindre tillförlitlig än om den blivit granskad av en kvalificerad 

revisor. Propositionens tilltänkta utfall är att kreditgivarna kommer ställa högre krav på 

säkerheter alternativt ta ut högre räntor från bolag som inte låter deras finansiella rapporter 

granskas av en kvalificerad revisor. Ett potentiellt scenario målas upp där ett anlitande av en 

redovisningskonsult som upprättar årsredovisningen skulle fungera som en kvalitetsgarant 

(Justitiedepartementet 2010). Ett annat alternativ föreslås där möjligheten för kreditgivaren att 

ställa revisorskrav kan förekomma. En anslutande aspekt till ett potentiellt revisorskrav är 

huruvida leverantörer kommer ställa ett sådant krav. Trots att leverantörer har ett intresse i att 

bolagen har ordning i deras verksamhet anser regeringen att ett revisorskrav från deras sida är 

föga troligt. Med dessa aspekter i åtanke föreslår Justitiedepartementet (2010) att det i 

framtiden indirekt kan medföra ett minskat behov av kvalificerade revisorer med 

revisionspliktens inskränkande för små bolag som skäl. I propositionen förs ett resonemang 

kring huruvida de små bolagen kommer göra en resursallokering från revision till områden 

som skatt och redovisning. Ett resultat av detta skulle kunna vara att revisionsbyråerna i större 

utsträckning anlitades för andra avtalsmässiga tjänster. Det talas om att revisionsbyråerna 

kommer behöva bli bättre på att specialanpassade tjänster utefter de små bolagens specifika 

behov. Regeringen exemplifierar detta genom att föreslå att revisionsbyråer skulle kunna 

börja utföra det som de kallar för översiktliga granskningar. En sådan skulle kunna innefatta 

att revisorn endast analyserar en specifik finansiell rapport och på grundval av analysen avger 

en granskningsberättelse. Revisorn som utfört analysen kan sedan skriva ett revisorsintyg som 
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bekräftar att denne har bistått med en analys av den finansiella rapporten 

(Justitiedepartementet 2010). 

 

Ett framväxande hot gentemot revisorerna som propositionen belyser är 

redovisningskonsulterna. Regeringens förslag ger de större möjligheter att konkurrera mot 

revisorskåren, eftersom de företag som väljer bort revisionen i en del fall kommer stå utan 

någon extern rådgivare i frågor om exempelvis redovisning eller skatter. Ett tomrum som 

skulle kunna fyllas av redovisningskonsulter. Små bolag kan antas bli en nischad målgrupp 

för redovisningskonsulterna. Med ett tydligare fokus mot de små bolagen som kundgrupp för 

redovisningskonsulterna antas det i framtiden bli en hårdare konkurrens om dem 

(Justitiedepartementet 2010). 

 

I propositionen föreslås en avvaktande attityd från de bolag som undantas från 

revisionsplikten. Den gällande uppfattningen är att de flesta små bolagen kommer behålla 

deras revisor samtidigt som de observerar hur små bolag som avskaffar revisorn påverkas av 

detta val, ett nyckelområde som behandlades är särskilt vilken inverkan det skulle ha på 

möjligheterna att söka krediter. Sammanfattningsvis trodde regeringen att det skulle ta ett 

flertal år innan effekter kunde uppvisas. 

3.6 Förklaring av analys 

3.6.1 Utgångspunkt för analys 

 

I propositionen angav regeringen potentiella konsekvenser som revisionspliktens avskaffande 

för små bolag kunde ge upphov till (Justitiedepartementet 2010).  De potentiella 

konsekvenserna är angivna utifrån en nationell kontext och i analysen jämfördes de med 

betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små bolag i en Boråskontext. 

 

De potentiella konsekvenserna har bearbetats och slagits samman till följande teman: 

 

1. Alternativ för att sammanställa små bolags finansiella rapporter. 

2. Krav på små bolags finansiella rapporter. 

3. Frivillig revision samt revisorns roller. 

4. Revisionsbyråernas anpassning efter förväntningarna 

 

Det första temat knyter an till den första forskningsfrågan: 

 

1. Vilka alternativ finns det för att uppnå kvalitet på de små bolagens finansiella 

rapporter efter revisionspliktens avskaffande för små bolag? 

 

Det andra temat knyter an till den andra forskningsfrågan: 

 

2. Vilka krav ställer intressenterna på små bolags finansiella rapporter efter 

revisionspliktens avskaffande för små bolag? 

 

Det tredje och fjärde temat knyter an till den tredje forskningsfrågan: 

 

3. Vilka förväntningar har intressenterna på revisorn efter revisionspliktens avskaffande 

för små bolag och hur anpassar sig revisorerna efter förväntningarna?  
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Det kan konstateras att ett tema som belysts av samtliga respondenter är vad som kommer ske 

i framtiden. Detta har medfört att vi lagt till en femte kategori i analysen som vi benämner 

framtid. 

3.6.2 Analysprocess 

 

Analysprocessen ämnade besvara de forskningsfrågor som angivits ovan. Den vetenskapliga  
litteraturen har dekontextualiserats och kombinerats med empirin för att skapa en 

problematiserande bild om de svar som framkommit under intervjuerna. De likheter och 

skillnader som kunnat åskådliggöras i denna process har förklarats utifrån agentteorin, 

signalteorin och intressentteorin. 
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4 Empiri 
 

Följande kapitel syftar till att introducera vår empiri. Vi har valt att dela upp empirin i tre 

avsnitt där varje intressentgrupps intervjusvar presenteras var för sig. Intressentgrupperna 

består av små bolag, revisionsbyråer och banker. En tydligare definition av dessa återfinns i 

avsnitt 2.5. Utgångspunkterna för intervjuerna var de intervjuguider som återfinns i bilaga 1. 

Syftet med uppdelningen var att på ett tydligare sätt åskådliggöra intressentgruppens 

uppfattningar om revisionspliktens avskaffandes för små bolags betydelse. 

4.1 Intressentgrupp 1, Små bolag 

4.1.1 Bolag A 

 

Ägare A är ägare till bolag A som är en konsultbyrå hen driver själv. Bolagets verksamhet går 

ut på att sälja konsulttjänster samt hålla managementutbildningar. Bolaget grundades 2008. 

 

Metod för att uppnå kvalitet på finansiella rapporter 

Ägare A har tidigare utfört bokföringen men anser att det inte är gynnsamt. Dels tror ägare A 

att hen gör ett sämre jobb än bolagets externa redovisningskonsult och dessutom tjänar hen 

mer på att fokusera på kärnverksamheten ”om jag räknar den betalning som jag förlorar och 

den tid som jag lägger ner samtidigt som hon gör ett oerhört mycket bättre arbete och mycket 

snabbare, så blir det fel” menar ägare A. Samtidigt konstaterar ägare A att det hade krävts allt 

för mycket tid om hen skulle behöva hålla sig uppdaterad rörande gällande 

redovisningsregelverk. 

 

Ägare A har valt att använda sig av en extern redovisningskonsult från en stor revisionsbyrå i 

Borås. Ägare A sköter faktureringen och hens redovisningskonsult sköter allt annat. Hen är 

väl insatt i redovisningskonsultens arbete och trots att redovisningskonsulten sköter kontakten 

med skatteverket och bolagsverket säger ägare A att hen är ”alltid tillgänglig eftersom jag kan 

själv de här processerna”. Vidare berättar ägare A att det är viktigt för hen att 

redovisningskonsulten i bolaget är verksam på en större byrå då det finns tillgång till en 

spetskompetens som inte hade funnits på en liten redovisningsbyrå. Trots att ägare A inte har 

en revisor får hen indirekt hjälp av revisorerna på byrån tack vare att ägare A:s 

redovisningskonsult rådfrågar dem när hen själv inte har kompetensen. Ägare A har ungefär 

sju kontaktsamtal med redovisningskonsulten per år då denne fungerar som bollplank i 

generella ekonomiska spörsmål. Ägare A ser även hens revisionsbyrå, i egenskap av erkänd 

revisionsbyrå, som en kvalitetsgarant gentemot intressenter som exempelvis Skatteverket och 

Bolagsverket. 

 

Revisorns roll 

I samråd med ägare A:s före detta revisor tog de gemensamt beslutet att hens bolag skulle 

avskaffa revisionen. Grunden till detta var att hens verksamhet endast omfattar ett fåtal 

transaktioner, utan lager och med en återkommande kundstock. Till följd av detta hade 

revisionen utgjort en onödig kostnad för bolaget. Ägare A poängterar dock att hen köper 

andra avtalsmässiga tjänster från samma revisionsbyrå. 

 

Intressentförhållandet 

Ägare A har inget lån i sin verksamhet. Enligt ägare A ställer intressenter inga krav på hens 

finansiella rapporter men ägare A anser ändå att det finns ett behov av att hen kan visa upp 

finansiella rapporter av hög kvalitet eftersom hen är verksam inom konsultbranschen. Ägare 
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A tror att hens kunder inte skulle vara intresserade av hens tjänster om bolag A inte kunde 

uppvisa sunda ekonomiska förhållanden. 

4.1.2 Bolag B 

 

Ägare B är delägare med ekonomiansvar i bolag B. Bolaget säljer träningskläder samt 

kosttillskott och grundades 1990. 

 

Metod för att uppnå kvalitet på finansiella rapporter 

Ägare B sköter bokföringen själv med hjälp av ett bokföringsprogram. Till följd av att hen har 

en bakgrund från att ha utfört bokföringen manuellt hade ägare B inga problem med att lära 

sig ett nytt bokföringsprogram. Hen anser det vara för dyrt att anlita en redovisningskonsult 

trots att själva bokföringsarbetet enligt ägare B är dödstråkigt. Ägare B lyfter dock fram en 

annan fördel med att utföra redovisningen själv, vilket är att hen blir bättre bekant med 

verksamheten och dess interna processer. För att hålla sig uppdaterad kring gällande regelverk 

har ägare B prövat på att gå på en kurs som anordnades i Skatteverkets regi men fann att 

denna inte gav något. Ägare B förlitar sig numera på bokföringsprogrammets support när hen 

har frågor om nya lagar och regler. Ägare B är noggrann med att framhålla att hens 

arbetsbörda inte har påverkats av revisionspliktens avskaffande för små bolag. 

 

Revisorns roll 

Det råder ingen intern granskning av ägare B:s arbete med bokföringen 

”bokföringsprogrammet visar ju ganska tydligt om jag bokfört helt fel där” menar ägare B. 

Bolagets revisor agerar som en extern kontrollant av ägare B:s arbetsuppgifter. Ägare B 

berättar vidare att deras revisor är den som sammanställer årsbokslutet, då ägare B anser att 

hen inte har kompetensen för att utföra detta. Revisorn träffar ägare B en gång per år då 

revisorn utför sammanställningen av årsbokslutet. Innan revisionspliktens avskaffande för 

små bolag berättar ägare B att hen ansåg att revisorn utförde onödigt dubbelarbete då hen 

ansåg att de transaktioner som sker i deras verksamhet är så standardiserade att de inte kräver 

någon närmare granskning. Till följd av revisionspliktens avskaffande för små bolag 

omförhandlade ägare B avtalet med deras revisionsbyrå vilket gav upphov till en lägre 

revisionskostnad. Det nya avtalet gav revisorn ett mindre omfattande uppdrag. Ägare B ser 

det nya avtalet som något positivt vilket inte hade varit möjligt om inte revisionsplikten 

avskaffats. 

 

Utöver kontrollfunktionen belyser ägare B att den rådgivande funktionen från revisorns sida 

har varit viktig för bolaget. Hen berättar att revisorn har agerat bollplank i diskussioner om 

expansionsplaner samt ett par andra generella ekonomiska spörsmål. Trots att rådgivningen är 

en viktig del av revisorns roll för ägare B återkommer hen till att kostnaden kvarstår som den 

viktigaste frågan gällande revisionen. 

 

Intressentförehållandet 

Ägare B berättar att deras bank har visat intresse för att de har ett påskrivet årsbokslut de 

gånger som de har diskuterat expansionsplaner. I övrigt har banken inte ställt några krav på att 

bolag B skall ha en revisor. Ägare B nämner att banken inte hade gett bättre lånevillkor om 

redovisningen hade skötts av en extern redovisningskonsult. Banken har sedan flera år tillbaka 

fungerat som en generell samtalspartner då ägare B har utvecklat en vänskapsrelation med 

Företagsrådgivaren. 
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4.1.3 Bolag C 

 

Ägare C är ägare av bolag C och har varit verksam inom juridik i 25 år. Bolaget grundades 

2010. 

 

Metod för att uppnå kvalitet på finansiella rapporter 

Ägare C sköter inte bokföringen i bolaget på egen hand utan har valt att anställa en 

sekreterare som sköter redovisningen. Ägare C beskriver att hen själv inte har den kunskapen 

som krävs för att utföra bokföringen och förlitar sig därför på sin sekreterare. Två viktiga 

faktorer till att sekreteraren sköter redovisningsfunktionen var att ägare C aldrig varit 

intresserad av att sköta bokföringen dels för att hen inte har tiden och dels för att hen vill 

fokusera på sin kärnverksamhet. Enligt ägare C är bokföringen till för att uppfylla lagkravet, 

men också att hålla revisorn nöjd vid den årliga revisionen. 

 

Ägare C uppger att hen inte har insyn i bolagets interna processer, mer än att hålla koll på 

företagskontot och att det finns pengar på banken. Tidigare har ägare C bett sekreteraren om 

en rapport varje månad men slutat med den kontrollen. 

 

Revisorns roll 

Ägare C har i bolaget en revisor som agerar kontrollant av sekreterarens bokföringsarbete 

trots att detta i vanliga fall är ägarens uppgift, detta gör att revisionen fungerar som en extra 

kontrollfunktion. Ägare C betonar att den viktigaste funktionen revisorn har är att den 

kontrollerar sekreteraren, som utför bokföringen. Ägare C har också fått rådgivning av 

revisorn när hen expanderade sin verksamhet och anställde en biträdande jurist. 

 

Ägare C måste ha revisor enligt advokatsamfundet, vilket gör hens situation särpräglad 

gentemot andra små bolag. Revisorn har även tagit upp hur bokföringen sköts i bolag C och 

belyst att det finns mer effektiva sätt. Ägare C såg ett eventuellt framtida behov av ökad 

rådgivning från revisorn. Ägare C fick frågan om huruvida hen trodde att det inte hade legat i 

bolagets intresse att byta till en stor revisionsbyrå från deras mindre byrå, på vilket hen 

svarade ”jag har en ganska liten verksamhet och en ganska enkel verksamhet också så jag 

tror inte att jag har något behov av mer avancerade kunskaper utan han är väldigt duktig 

och, och behärskar den typ av rådgivning som jag behöver”. 

 

Intressentförhållanden 

Ägare C har inga lån och banken ställde inga krav på bolagets finansiella rapporter. Dock har 

ägare C fått hjälp av sin företagsrådgivare med rådgivning rörande bolagets överlikviditet. 

Ägare C gavs rådet att placera överlikviditeten i fonder och fick ytterligare ett utlåtande från 

revisorn som tyckte att placeringen i fonderna såg bra ut. Företagsrådgivaren och revisorn var 

tydliga med att det var ägare C:s val att placera pengarna. 

4.1.4 Bolag D 

 

Ägare D är delägare och styrelsemedlem i bolag D. Ägare D är den som sköter ekonomin i 

bolaget. Bolaget grundades 2014. 

 

Metod för att uppnå kvalitet på finansiella rapporter 

”Vi sköter redovisningen och den löpande bokföringen helt själva och har hittills inte anlitat 

någon extern part.  I och med att vi växer kommer vi förr eller senare köpa in tjänsten, men i 

dagsläget är det inte en kostnad vi vill ta” menar ägare D. Ägare D berättar att valet att sköta 
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redovisningen själva är en kostnadsfråga men grundas i en vilja att förstå de ekonomiska 

processerna i bolag D. Att undvika kostnaden är dock den huvudsakliga anledningen. Ägare D 

vill fortsätta utföra redovisningen i bolaget då hen anser att varje företagare bör ha en 

grundkompetens inom ekonomi. Ägare D uttrycker sig enligt följande ”tror egentligen inte vi 

kommer köpa in tjänsten förrän vi, eller åtminstone jag, känner att jag förstår och på något 

sätt vuxit ur rollen till en sådan nivå att jag känner mig bekväm med grunderna”. 

 

Intressentförhållandet 

Ägare D berättar vidare att bolag D inte har lån och därför ställer inte banken några krav på 

bolagets finansiella rapporter. I allmänhet ställer inte bolagets intressenter krav på de 

finansiella rapporterna avslutar ägare D. 

4.2 Intressentgrupp 2, Revisionsbyråer 

4.2.1 Revisionsbyrå E 

 

Revisor E har arbetat på revisionsbyrå E i drygt nio år. Hen har varit auktoriserad revisor i tre 

år. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag 

Revisor E förklarar att vissa kunder har fått rådet av revisionsbyrå E att avskaffa sin revisor 

efter revisionspliktens avskaffande för små bolag. Dessa kunder är vanligtvis enmansbolag 

där revisionsbyrå E redan är involverade genom att revisionsbyrå E sköter bolagets bokföring 

eller sammanställer bolagets årsbokslut, ofta då genom en redovisningskonsult. Det är också 

vanligt för dessa bolag att annan rådgivning genomförs. Den största förändringen för 

revisionsbyrå E efter revisionspliktens avskaffande för små bolag är enligt revisor E att 

majoriteten av de nystartade bolagen väljer att inte nyttja en revisor för att göra en årlig 

revision. Detta har lett till att revisionsbyrå E måste söka nya vägar för att nå de nya bolagen 

som en konsekvens av revisionspliktens avskaffande för små bolag. 

 

Frivillig revision 

Revisor E ponerar att en av de vanligaste anledningarna till att små bolag väljer att anlita en 

revisor är för att deras bank kräver det vid beviljandet av lån. Det finns dock de bolag som 

inte har ett behov av en revisor. Revisor E nämner en konsultfirma som exempel där 

företagaren är ensam och inte i behov av lån och endast har en dator för att driva 

verksamheten. Revisor E lämnar dock förbehållet att denna typ av bolag ändå kan anlita 

revisor för att ha det som kvalitetsstämpel. 

 

En annan anledning till att behålla eller anlita en revisor är enligt revisor E om bolaget har 

som avsikt att växa och expandera sin verksamhet. Vidare menar revisor E att en företagare 

som har tidigare erfarenhet av en revisor kan vara mer benägen att anlita en revisor igen i 

nästa verksamhet som företagaren har valt att driva. Revisor E tror inte att bankerna ställer 

kravet till de små bolagen att de måste ha revision, utan stället tror revisor E det är viktigt att 

bolaget har en revisorskontakt på något sätt. Denna kontakt får större värde om revisorn har 

ett positivt rykte i Borås. 

 

Förväntningar på revisionen 

Enligt revisor E finns det en skillnad i förväntningar mellan revisionsbyrå E:s kunder rörande 

vad de anser vara en bra revision. Dock tror revisor E inte förväntningarna har något med 

revisionspliktens avskaffande för små bolag att göra utan snarare att företagsledaren och 
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ägaren i små bolag oftast är samma person med olika förutsättningar vilket påverkar 

förväntningarna på revisionen. Revisor E tror inte företagsledaren i de små bolagen har åsikter 

kring skillnaden mellan revision och rådgivning när det kommer till de tjänster som de små 

bolagen köper av revisionsbyrå E. När det kommer till revisionen för små bolag tror revisor E 

att det är rådgivningen som ger mervärdet till revisionen. Revisor E förklarar att det är vanligt 

när företagsledaren har släppt kontrollen över exempelvis ekonomifunktionen att efterfrågan 

på revision och revisionsnära rådgivning ökar och efterfrågas mer. 

 

När det kommer till små bolags kunskap kring vad revision egentligen innebär hävdar revisor 

E att företagsledarna har en sämre uppfattning om vad en revisor gör för bolaget och vad 

revisionens nytta för bolaget är. Problematiken uppkommer enligt revisor E för att revision är 

svårare att förklara, då det ofta är saker som företagsledarna redan hävdar har gjorts av 

exempelvis en redovisningskonsult eller liknande. Revisor E tror dock att företagsledarna 

oftast har koll på vad en redovisningskonsult arbetar med, vilket försvårar förklaringen av 

revisionens innebörd. Små bolag förstår inte att revision måste göras enligt svensk lagstiftning 

och därför måste räkenskaperna och bolagets förvaltning granskas oavsett hur bra uppfattning 

företagsledaren har om sin egen verksamhet. Det som dock är det positiva med en revisor 

enligt de små bolagen är att i slutändan finns det ett större förtroende till revisorerna menar 

revisor E. ”När det kommer till lite svårare frågor har jag uppfattningen att de litar mer på 

revisorn” menar revisor E. 

 

Revisorns roll 

För att uppnå hög revisionskvalitet på revisionsbyrå E finns det ett visst arbetssätt en revisor 

måste följa beskriver revisor E. En revisor på revisionsbyrå E följer alltid regelverket ISA 

men också revisionsbyrå E:s  egna komplement till ISA som kallas för offensiv revision. Det 

som kännetecknar den offensiva revisionen på revisionsbyrå E är att revisorerna arbetar 

proaktivt för att på bästa sätt hjälpa bolaget. Enligt revisor E handlar det om att påpeka fel och 

hantera dessa, men det viktigaste är att komma med lösningar som åtgärdar problemen och 

utvecklar de små bolagen. Revisor E anser att den offensiva revisionen som revisionsbyrå E 

tillämpar kan ses som en konkurrensfördel gentemot andra revisionsbyråer i Borås. 

 

När ett bolag vill ha en revisionsberättelse finns det ingen specialrevision utan det är 

räkenskapsrevision och förvaltningsrevision som gäller enligt svensk lagstiftning 

kommenterar revisor E. Dock poängterar revisor E att omfattning och tidsåtgången av dessa 

två delar kan variera beroende på bolagets storlek. Det finns områden som en revisor inte får 

rådgiva inom beskriver revisor E. För revisor E är det enkelt att skilja på rådgivning och 

revision då frågor som dyker upp hos företagsledaren under revisionen är revisionsnära 

rådgivning och frågor som dyker upp i andra fall räknas som konsulterande rådgivning. När 

det gäller revision menar revisor E att ISA skall följas och att där finns vissa specifika 

granskningar som ingår i själva revisionen som revisor E nämnde tidigare. 

 

”Som revisor är det vår plikt att granska väsentliga transaktioner i ett bolag och om 

ledningen har gjort en investering där utfallet är negativt ska vi bedöma det underlag de haft 

för beslutet” menar Revisor E. Vid finansiell rådgivning börjar gränsdragningen mot vad en 

revisor inte får göra under ett revisionsuppdrag närma sig, menar revisor E. Det är sällan 

revisorerna ger råd om finansiella frågor fullt ut, istället handlar det om att beskriva 

rimligheten i frågan. När det kommer till investeringar är det vanligt att revisorn hjälper 

bolaget med kalkyleringen och räknar ut vad som krävs i kapital, inte mer än så menar revisor 

E. Revisor E fortsätter med att förklara att om det uppkommit en skada för bolaget som en 
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konsekvens av en placering, då är det revisorns ansvar att kontrollera om styrelsen gjort 

tillräckligt för att ha kunnat undvika denna skada. 

 

På frågan om en revisor kan ha svårt att uppfylla oberoendekriteriet när en revisor har haft en 

kund under lång tid menar revisor E att det är revisorns professionella bedömning som är 

avgörande i frågan ”Klart har du erfarenhet av ett bolag och det är samma rutiner, samma 

personal, då måste du ju kunna ha nytta av det… samtidigt ska man då vara professionellt 

skeptisk då det också står i ISA”. Revisor E redogör att när en revisor har utfört revisionen hos 

en kund under längre en tid ökar effektiviteten och i många fall kvaliteten då revisorn är mer 

insatt i verksamheten. Revisorn kan då jämföra med verksamhetens föregående år och se 

förändringar i rutiner, försäljningskanaler, lagerhantering och så vidare menar Revisor E. ”Jag 

tror inte att erfarenheten från att vara revisor åt en kund en längre tid påverkar det 

professionella omdömet hos revisorn” poängterar revisor E. Det kan dock uppstå en 

problematik gällande äldre kunder när det kommer till felaktigheter i räkenskaperna hos 

bolaget. 

 

Redovisningskonsultens roll 

Revisor E rekommenderar små bolag att anlita en redovisningskonsult. Ofta handlar det om 

att det sker ständiga regeländringar inom redovisningsområdet och då brukar 

redovisningskonsulter kunna anpassa sig till dessa snabbare. Revisor E förklarar vidare att det 

skiljer sig från bolag till bolag hur omfattande arbetet är för en redovisningskonsult. Det kan 

vara att denne sköter allt från löpande bokföring till betalningar eller att de endast sysslar med 

ekonomiska avstämningar till årsredovisningen eller ger råd till bolaget i viss utsträckning. 

Ofta är det så att redovisningskonsulten till stor del styr bolaget att välja en viss revisor som 

de samarbetar med och hittar man fel så måste man på ett lämpligt vis tala om det för 

konsulten samtidigt som kunden också måste få reda på problemet. Oftast är det omedvetna 

fel som relativt enkelt går att rätta till menar revisor E. Men om det vid upprepade tillfällen är 

problem eller fel tar man upp det direkt med företagsledaren eftersom det inte hjälpt att man 

har prata med redovisningskonsulten. Är det däremot en redovisningskonsult på revisionsbyrå 

E så uppstår det inte någon problematik enligt revisor E. Däremot har revisionsbyrå E:s 

medarbetare ibland olika syn på bolagets siffror och då diskuterar de fram tills ett resultat 

framkommer. Enligt revisor E är denna mötesprocess utvecklande och bra. Att kunna föra 

diskussioner mellan olika områden i revisionsbyrå E är både utvecklande för kunden och 

medarbetarna på revisionsbyrå E. Då det kommer till konkurrerande åsikter gällande mer 

avancerad rådgivning mellan redovisningskonsulten och revisorn tror revisor E att revisorn 

har större förtroende hos företagsledaren. 

4.2.2 Revisionsbyrå F 

 

Revisor F är kontorschef och partner på revisionsbyrå F i Borås. Hen har varit auktoriserad 

revisor sedan 1992. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag 

Revisor F anser att revisionspliktens avskaffande för små bolag har blivit lite av ”en storm i 

ett vattenglas” för revisionsbyrå F. Revisor F konstaterar att det främst har påverkat 

redovisningsbyråerna, till följd av att de har ett större antal mindre kunder. De slipper nu 

lämna ifrån sig det redovisningsarbete som de utför, menar revisor F. Samtidigt påpekar 

revisor F att det är varierande kvalitet på det redovisningsarbete som utförs på 

redovisningsbyråerna och att det bristfälliga arbetet nu inte rättas till följd av revisionspliktens 

avskaffande för små bolag. Revisor F tror att revisionspliktens avskaffande för små bolag har 
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föranlett att banker kräver att deras kunder som valt bort revisionen har granskade varulager. 

En annan påföljd av revisionspliktens avskaffande för små bolag är att det är fler finansiella 

rapporter med låg kvalitet i omlopp konstaterar revisor F. 

 

Frivillig revision 

Revisor F berättar att hen säljer in revision som en form av försäkring. Samtidigt anser revisor 

F att det finns exempel på företag som inte har ett behov av den här typen av försäkring. 

Enmanskonsulter utan lån är ett exempel då revisor F snarare väljer att sälja bort sina tjänster 

än att sälja in dem. Revisor F har full förståelse för att endast en fjärdedel av alla nystartade 

bolag väljer att ha revisor. Som revisor F uttrycker det för dessa små bolag vet de inte ens 

själva om företaget kommer existera på längre sikt och att gränsvärdena är så pass låga idag 

att de kommer tvingas in i revisionsplikt snabbt ändå. 

 

En anledning till att de nuvarande gränserna för revisionsplikt inte påverkat i allt för stor 

utsträckning är enligt Revisor F att det sitter i ryggmärgen för många små bolag att ha en 

revisor. Revisor F menar att revisionen utgör en trygghet för många bolag. Revisor F lägger 

fram att ekonomins värld är komplicerad och att revisorn kan fungera som en vägledare. Även 

en redovisningskonsult skulle kunna fungera som ett ekonomiskt bollplank anser revisor F. 

Revisor F vidmakthåller dock att revisionsberättelsen som revisionen ger upphov till fungerar 

som en kvalitetsstämpel. Det är en viktig del i att framstå som en trovärdig leverantör för ett 

bolag ”har du inte det, så är du inte med i matchen” menar revisor F. Revisor F tror att de 

som frivilligt väljer att ha revision är mer medvetna om vad revision faktiskt innebär. Till 

syvende och sist handlar det om att de är ute efter en kvalitetsstämpel. 

 

Revisor F poängterar att en fullständig revision är likadan oavsett om det är ett 

revisionspliktigt bolag som den utförs på eller ett icke-revisionspliktigt bolag. Revisor F anser 

istället att ett litet bolag skulle kunna anlita en redovisningskonsult om de vill ha en mer 

specialanpassad åtgärd. 

 

Förväntningar på revisionen 

Revisor F nämner att hen har kundansvar för ett antal små bolag. Många av de som inte har 

behov av en revisor har revisor F dock rekommenderat att avskaffa revisorn till följd av deras 

verksamhets art. Revisor F uttrycker det som att revisionsprocessen är ingående och att det 

krävs att ett flertal system och program sätts upp och att detta arbete resulterar i att revisionen 

blir kostsam. När revisor F rekommenderat kunder att avskaffa revisorn har många uttryckt att 

de vill ha kvar revisor F som rådgivare, vilket ger indikationen att kunderna har en dålig 

uppfattning om vad revision innebär. Det är revisor F:s uppfattning att de små bolagen främst 

är intresserade av att ha hen som bollplank och dra nytta av hens generella ekonomiska 

kunskap. Den konsultation som kunderna egentligen är ute efter är något de kan köpa separat, 

menar revisor F. 

 

På frågan om kunderna efterfrågat specifika delar av revisionen säger revisor F att det fanns 

en diskussion på byrån i och med revisionspliktens avskaffande för små bolag att mängden 

revisorsintyg som utfärdades för att säkerställa lager skulle öka. Denna effekt tordes uppstå 

till följd av att bankerna skulle utfärda ett sådant krav. Revisor F påstår dock att det skett 

ytterst sällan att kunder efterfrågat ett specifikt revisorsintyg. Revisor F säger samtidigt att det 

skulle kunna vara en tjänst som de skulle kunna tillhandahålla men att det inte har varit 

aktuellt då det inte funnits någon efterfrågan. Som Revisor F uttryckte det mer specifikt ”vi 

skulle kunna tillhandahålla det men som sagt efterfrågan har inte varit, utan då har man valt 

revision helt enkelt… Så det är väl lite mer av och på”. Revisor F tror vidare att efterfrågan på 
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en sådan tjänst snarare hade varit exogent driven, att exempelvis en bank hade efterfrågat att 

företaget ifråga har ett granskat varulager som säkerhet vid ett låntagande. Revisor F ponerar 

vidare om det hade varit någon större kostnadsskillnad mellan att utföra en granskning av ett 

lager och att utföra en fullständig revision. För små bolag tror revisor F inte kostnaden hade 

skilt sig märkbart. 

 

Rollen som revisor 

För att upprätthålla hög revisionskvalitet berättar revisor F att de givetvis följer ISA på 

revisionsbyrå F för vad en revision måste innehålla. Revisionsbyrå F har dessutom en specifik 

manual som de följer vilken innehåller ett mer omfattande och striktare regelverk än 

revisorsnämnden kräver. Manualen innehåller även olika förhållningssätt för revisorn om hur 

den skall bete sig mot kunden. Revisor F poängterar att det är viktigt att anamma ett 

kundperspektiv. Revisor F anser att mycket handlar om hur de levererar revisionen. Det är 

viktigt att vara pedagogisk och få kunden att inse hur revisionen har gått till samt vad den 

mynnat ut i. Det är genom att skapa förståelse för revisionen som kunden kan förstå nyttan, 

förklarar Revisor F. Vidare berättar revisor F att hela branschen är i omvälvning och går mot 

att revisorn måste bli mer affärsmannamässig och att det ställs högre pedagogiska krav på 

revisorn ”man måste se över hur vi levererar inte vad vi levererar” poängterar revisor F. 

Revisor F berättar att det oftast är det som kunder har lättast att förstå som de mäts på. 

Revisor F anser att den revisionsnära rådgivningen är viktig för framförallt små företag. 

Eftersom revisionen många gånger är svår att förstå sig på för de små bolagen så är det den 

revisionsnära rådgivningen som är lättast att utvärdera och ofta det de mäts på, enligt revisor 

F. 

 

Affärsstrategi 

Revisor F ser ingen anledning att skicka in en oren revisionsberättelse. Revisor F tror inte 

revisionsbyrå F hade haft många kunder kvar om så hade varit fallet. Som Revisor F uttrycker 

det ”vi har ju ett gemensamt mål, det är ju att vi ska avlämna en årsredovisning som 

styrelsen, vd och jag kan skriva på med gott samvete”. Det innebär enligt revisor F att det är 

genom att titta på de små bolagens interna kontroll och rapporteringsrutin som de kan bygga 

en struktur så det inte kan uppkomma fel. Om det sedan uppkommer fel så kommer dessa 

påtalas och möjlighet kommer ges bolaget att rätta till felaktigheterna, menar revisor F. 

 

Rådgivning 

Vanligt förekommande konsultationer är köp och försäljning av bolag. Revisor F berättar att 

de även kan ge deras kunder råd om hur de skall hantera deras överlikviditet. Revisor F var 

dock snabb att poängtera att det inte rör sig om rådgivning rörande specifika placeringar utan 

snarare formen. Revisor F menar vidare att det handlar om att belysa fördelar och nackdelar 

med olika alternativ men att låta kunden fatta självständiga beslut.  Det är vanligt att revisor F 

och de andra seniora medarbetarna agerar bollplank i de mer komplexa frågorna för de yngre 

medarbetarna på revisionsbyrå F. Revisor F pekar ut en viktig åtskillnad mot de mindre 

byråerna som inte har tillgång till samma kompetensbredd som revisionsbyrå F. 

 

Oberoendet 

Revisor F fick frågan om huruvida det är svårt att upprätthålla oberoende när kunden har 

rådgivningsbehov. Revisor F:s svar var ”Det är klart att man säkert kan uppleva det någon 

gång… Samtidigt är det någonting som vi hela tiden pratar om och har med oss”. Revisor F 

poängterar att de är duktiga på att förklara både för deras revisorer samt deras kunder hur 

viktigt oberoendet är och varför det är viktigt. 
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Redovisningens kvalitet 

På frågan om redovisningens kvalitet är lägre om bolaget har utfört den internt ansåg Revisor 

F att så är fallet. Om revisionsbyrå F är bekanta med redovisningskonsulten som utför 

redovisningen åt ett litet bolag och de har god erfarenhet av denne sen tidigare kommer det 

minimera arbetet. En viktig del i detta är även att de bolag som inte har en 

redovisningskonsult kommer granskas hårdare än de som har det, det finns enligt revisor F en 

inneboende skepsis mot att små bolag utför redovisningen internt. 

 

Framtid 

Revisor F konstaterar att det är relativt få bolag som har valt bort revisionen och att en 

potentiell höjning av gränserna hade gett en mer observerbar effekt. Revisor F målar upp ett 

scenario då gränsen för revisionsplikt går vid 80 miljoner kronor i omsättning vilket revisor F 

tror skulle leda till att de bolag som omsätter strax under 80 miljoner kronor kommer ställas 

inför ett revisionskrav från banken om de skulle söka lån. revisor F tror dock att en sådan 

gräns även skulle resultera i en ökad efterfrågan på olika bestyrkningsuppdrag, som 

exempelvis revisorsintyg som slår fast att varulagret är säkrat. Revisor F tror även att en sådan 

ökning skulle minska antalet aktiva revisorer i Sverige, ge utrymme för framkomsten av nya 

tjänster som de bestyrkandeuppdrag som diskuterats ovan samt eliminera de små 

revisionsbyråerna. 

 

Redovisningskonsultens roll 

Det är viktigt för revisionsbyrå F att särskilja redovisningskonsultens roll mot revisorn. 

Revisor F berättar att detta kan te sig allt för byråkratiskt för vissa kunder när de utför både 

redovisningen samt revisionen åt samma bolag. Återigen påpekar Revisor F vikten av att på 

ett pedagogiskt sätt förklara för kunden vad skillnaden är mellan de två olika rollerna. Vidare 

menar Revisor F att en redovisningskonsult från revisionsbyrå F är utmärkt för att sköta de 

grundläggande bitarna i ekonomin som exempelvis bokslutet. Processen blir mer ingående om 

en revisor som revisor F själv kopplas in och att arbetet då måste resultera i en 

revisionsberättelse. Revisor F ser hellre i sådana fall att ett litet bolag som har behov av den 

grundläggande hjälpen anlitar en redovisningskonsult från revisionsbyrå F som informellt kan 

rådfråga revisor F rörande mer komplexa spörsmål. 

4.2.3 Revisionsbyrå G 

 

Revisor G har varit auktoriserad revisor på revisionsbyrå G i tio år. Hen har sammanlagt 20 

års erfarenhet från revisionsbranschen. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag 

Revisor G personligen och revisionsbyrå G i övrigt anser att revisionspliktens avskaffande för 

små bolag var helt rätt för samhället i stort. Revisor G pekar dock samtidigt på den 

problematik som uppstått för bolagsverket samt skatteverket som “får in katastrofala 

årsredovisningar”. Revisor G berättar att revisionsbyrå G är Sveriges överlägset största 

revisionsbyrå för små bolag och att de givetvis påverkades. Dock var det först det andra året 

efter avskaffandet som revisionsbyrå G märkte av det. Revisor G tror att detta kunde bero på 

att det var diskussioner småföretagarna emellan som fördes under det första året efter 

avskaffandet som gav upphov till att ett flertal valde bort revisorn det andra året efter 

avskaffandet. Revisor G tror att fler bolag kontinuerligt kommer avskaffa revisorn men att 

den största smällen redan har kommit. 
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Revisor G berättar att bland de kunder som revisor G har finns det ett stort antal som inte har 

revisionsplikt men valt att ha revisor. Revisor G framhåller att det är viktigt att inte förringa 

de små bolagen som inte har revisionsplikt då de enligt revisor G “inbringar en rejäl slant till 

vårt bolag”. 

 

Frivillig revision 

På frågan om varför små bolag utan revisionsplikt valt att behålla revisorn berättar Revisor G 

att det till stor del är för att det är en kvalitetsstämpel att ha fått sitt bolag granskat av en tredje 

part. Revisor G poängterar dock att det är uppskattningsvis 80 % av alla små bolag som inte 

vet skillnaden mellan redovisning och revision. Revisor G förklarar det som att det är täta 

skott mellan redovisningsavdelningen och revisionsavdelningen och att kunden har svårt att 

greppa detta. Revisor G ser det som att grunden till detta är att revisionsbyråerna har historiskt 

varit dåliga på att förklara skillnaden. Revisor G belyser att det förekommer att kommuner 

ställer krav på små bolag att de måste ha revisor för att tillåtas göra affärer med kommunen. 

Revisor G väcker också tanken att skatteverket troligtvis utför en hårdare granskning av de 

bolag som i blanketten kryssar i att de inte har revisor. 

 

Förväntningar på revisionen 

Revisor G fick frågan huruvida små bolag utan revisionsplikt ber om granskningar av 

specifika delar av verksamheten, revisor G berättar att hen inte har varit med om det. Det gick 

dock diskussioner på kontoret om revisionspliktens avskaffande för små bolag skulle ge 

upphov till mer skrivande av revisorsintyg eller bestyrkanden men att den effekten inte har 

känts av. Revisor G tror att det delvis beror på att en hel revision för små bolag inte utgör 

någon stor skillnad i kostnad gentemot att intyga att exempelvis lagret är granskat. 

 

Revisor G har ofta behandlat frågor om överlikviditet för de bolag hen har som kunder. 

Revisor G ger inga specifika råd om sparformer utan belyser snarare olika alternativ för hur 

överlikviditeten kan hanteras. När det kommer till specifika placeringsråd råder revisor G 

kunden att diskutera frågan med banken. Revisor G är mån om att kunden skall vara 

medveten om att banken har ett egenintresse gällande när de ger kunden råd om olika 

placeringsmöjligheter och att de enligt revisor G inte har någon aning om hur placeringarna 

skall behandlas redovisningsmässigt. Revisor G anser att hen fungerar som ett komplement 

till banken i dessa frågor då revisor G är inhyrd av kunden för att ge honom bästa möjliga råd 

i sin verksamhet. På frågan om revisor G:s råd skulle angränsa till råd som endast swed-sec 

licensierade företagsrådgivare får ge förklarar revisor G att hen endast ger övergripande råd 

som inte är den typ av rådgivning som berörs av licensen. Avsaknaden av licensen hindrar 

revisor G heller inte från att kommentera på de råd som kunden fått av banken. 

 

Rollen som revisor 

Revisor G lägger stor vikt vid att använda teknisk utrustning på ett bra sätt samt vara noga i 

planeringsfasen så att rätt saker görs i revisionen. Revisor G varnar för att ägna sig åt vad 

revisor G kallar för jämntjock revision, vilket är när varje post granskas lika. Revisor G menar 

att det viktigaste för att uppnå en bra revision är god kunskap om bolaget. Revisionsbyrå G 

har en specifik revisionsprocess som är mer ingående än vad revisorsnämnden kräver. Revisor 

G framhåller att det finns billigare revisionsbyråer och om kunden enbart är intresserad av 

priset. Trots att revision är en prispressad bransch har revisionsbyrå G ett visst regelverk de 

måste följa och inte kan göra avsteg ifrån. Revisor G är mån om att klargöra att trots att 

revisionsplikten för små bolag är avskaffad är processen exakt likadan oavsett om ett bolag 

har revisionsplikt eller inte. 
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På frågan rörande hur revisionsbyrå G hanterar felaktigheter i räkenskaperna beskriver revisor 

G deras förhållningssätt som följande “det finns inget självändamål för oss att skriva en oren 

revisionsberättelse”. När felaktigheter uppkommer ger de kunden chansen att rätta till dessa. 

Revisor G vidareutvecklar detta genom att slå fast att om felaktigheterna ligger inom 

materialitetsgränserna och bolagets intressenter inte påverkas av felaktigheterna behöver 

dessa inte rättas till. 

 

I relation till den granskande roll som en revisor har kan det uppstå svårigheter med att 

uppfylla oberoendekriteriet när revisorn själv ger kunden råd. Revisor G anser inte att det är 

svårt att uppfylla oberoendekriteriet då det för revisor G sitter i ryggmärgen. “Egentligen 

tycker jag inte att det är så svårt. Det är faktiskt rätt mycket sunt förnuft” uttrycker revisor G. 

På frågan om en allt för nära klientrelation kan ge upphov till en sämre utförd revision 

berättar revisor G att det kan finnas en problematik i att en revisor som varit revisor för 

samma bolag i flera år kan bli nonchalant och inte granska de poster som varit korrekta 

tidigare år lika noggrant. Revisor G berättar vidare kring riskerna om att äventyra oberoendet 

”... Men då är det återigen gå tillbaka till din professionella bedömning och planeringen. 

Alltså, du skall inte åsidosätta oberoendet men vi är ju människor, så det finns en risk”. 

 

Revisor G berättar att som revisor för de små bolagen hen har utgör den revisionsnära 

rådgivningen huvudprodukten medan den granskande revisionen är biprodukten. Revisor G 

berättar vidare att det handlar om att förbli attraktiva som företag och kunna erbjuda det 

kunden behöver. 

 

Redovisningskonsulten i relation till revisionsbyrån 

I fallen att revisor G:s kunder har anlitat en extern redovisningskonsult visade det sig att 

kvaliteten är väldigt varierade mellan de små lokala redovisningsbyråerna. Revisor G 

beskriver det som att många av de små byråerna lämpar över problemen på kundens 

revisionsbyrå vilket skapar ett förväntningsgap för kunden då denne förlitar sig på sin 

redovisningskonsult som den dessutom träffar oftare än revisorn.  Revisor G berättar att 

revisionsbyråerna tidigare har varit dåliga på att förklara vad det är de gör, vilket har lett till 

en begreppsförvirring för kunden rörande vad revision faktiskt inbegriper och vad skillnaden 

är gentemot redovisning. På frågan huruvida revisor G hade kännedom om vilka 

redovisningsbyråer revisor G inte kunde förlita sig på svarade revisor G följande “ja det är 

oerhört varierande… Och det finns sådana som jag inte skulle ta i med tång kan jag säga”. 

Det finns även de redovisningsbyråer som inte har tillräcklig kunskap för att utföra jobbet 

vilket revisor G inte anser är acceptabelt heller. Revisor G lyfter fram fördelen med 

revisionsbyrå G som företag inom även redovisningstjänster då revisor G belyser fördelen 

med att redovisningskonsulterna som arbetar för revisionsbyrå G fritt kan be revisorerna om 

konsultation när de stöter på områden de inte behärskar full ut. 

 

Framtid 

Revisor G beskriver processen för hur de rustar för en potentiell höjning av gränserna som att 

de “knyter kunden hårdare till oss i alla andra tjänster förutom revision”. Revisor G berättar 

att det även var strategin som tillämpades för att tackla revisionspliktens avskaffande för små 

bolag och införandet av de nuvarande gränserna “… Och där trodde vi nog att vi kanske var 

bättre än vad vi var, när den här första vändan då”. ”Många kunder föll bort för att vi inte 

hade knutit dem till oss ordentligt med andra tjänster” berättar revisor G. Revisor G uttrycker 

det som att den bästa kunden är den där de gör både bokföringen och bokslutet för att om de 

väljer bort revisionen är revisionsbyrå G ändå kvar och sköter bokföringen. Detta ger ett nytt 

läge där deras strategi blir att “utvidga den tjänstefloran så att säga” menar revisor G. Ett 
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perspektiv som revisor G lyfter fram är att det finns synergieffekter att ta vara på för företag 

som anlitar revisionsbyrå G för både redovisning och revision. Revisionskostnaderna kommer 

inte vara lika höga till följd av att de i större utsträckning kan lita på att redovisningen är 

korrekt utförd. Revisor G berör de nystartade bolagen där endast en fjärdedel av dem väljer att 

ha revisor. Innan revisionspliktens avskaffande för små bolag var det ett annat läge och som 

Revisor G uttryckte det “alla aktiebolag var ju tvungna att ha en revisor så skulle du ha ett 

aktiebolag så var du tvungen att kontakta en revisionsbyrå”. Revisor G anser att det nu är 

viktigare att vara proaktiv och agera på marknaden för att få in dessa kunder som tidigare i 

stort sett automatiskt blev kunder. 

 

Revisor G ponerar ett framtida scenario då gränserna för revisionsplikten kommer höjas till 

nivåer som kan observeras i övriga Europa. Revisor G tror att revisionsbyrå G, som stor byrå 

verksam i flera länder med högre gränser för revisionsplikt, har en inneboende erfarenhet av 

högre gränsvärden. Revisor G tror vidare att de små revisionsbyråer kommer få allt svårare att 

konkurrera med de större eftersom de inte besitter samma kompetensbredd som revisionsbyrå 

G. Detta exemplifierar revisor G genom att berätta att det är lätt för revisor G att komma i 

kontakt med specialistkunskap genom att bara gå en trappa ned i byggnaden och prata med 

skatteavdelningen. Detta tror revisor G att de små byråerna inte kan tävla mot. Revisor G 

berättar att det talas om nackdelar med stora byråer, att de är mer, stelbenta men revisor G tror 

inte det har någon större betydelse och ser nästan bara fördelar med en stor byrå när det 

kommer till revisionskvalitet.  Revisor G tror vidare att om gränserna höjs i framtiden kan 

detta ge upphov till att nya tjänster i form av revisorsintygsskrivande samt 

bestyrkningsuppdrag för andra avtalsmässiga tjänster sprider ut sig. 

 

Revisor G är säker på att regeringen kommer höja gränserna för revisionsplikt i framtiden 

trots att det troligtvis kommer dröja några år. Om en sådan höjning skulle inträffa uttalade sig 

revisor G enligt följande “Man vet inte, men då kommer ju nästa puckel igen och då blir det ju 

faktiskt lite större bolag och det beror ju på precis vilka gränser de kommer att ha då, det kan 

ju påverka oss något katastrofalt, eller katastrofalt ska jag inte säga för vi rustar ju för det 

men, men det påverkar ju oss mycket“. 

4.3 Intressentgrupp 3, Banker 

4.3.1 Bank H 

 

Företagsrådgivare H är företagsrådgivare på bank H i Viared. Hen har innehaft positionen i tre 

år. 

 

Krav på finansiella rapporter 

Företagsrådgivare H berättar att bank H kräver ett reviderat årsbokslut för att bolaget skall få 

ett lån beviljat. Detta är enligt företagsrådgivare H ett lokalt beslut som kontoret i Viared har 

tagit. Bank H tar i regel väldigt låga risker när det gäller lånefinansiering till bolag, vilket 

medför en tuff kreditbedömning. Företagsrådgivare H utvecklar att beroende på vilket 

engagemang en kund har på bank H ser kraven på att ha revisor olika ut. Företagsrådgivare H 

menar om bolaget är mindre och inte har behov av krediter finns det inget krav på bolaget att 

ha en revisor. Har dock bolaget planerat att investera i en fastighet och behöver krediter till 

finansieringen skall bolaget ha en revisor enligt företagsrådgivare H. Det som dock 

poängteras av företagsrådgivare H är att huvudregeln för bank H är att alla bolag med 

kreditbehov skall ha en revisor. 
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Företagsrådgivare H påpekar att den första tiden efter revisionspliktens avskaffande för små 

bolag inte hade någon som helst påverkan på bank H:s dagliga arbete. Under senare tid har 

dock bank H fått in vissa bristfälliga finansiella rapporter, vilket har gjort att de har ställt ett 

ultimatum till deras kunder vilket uttryckligen säger att de antingen skaffar en revisor eller 

byter bank. 

 

Utifrån företagsrådgivare H:s erfarenheter går det att urskilja två kategorier av bolag som 

väljer bort revisionen. Den första kategorin är bolag som har en relativt enkel verksamhet utan 

lån och andra förpliktelser. Bolaget är ofta ett enmansbolag vars företagsledare endast har sitt 

eget arbete att granska. Den andra kategorin är bolag som anser att revisionen är för dyr och 

att det påverkar bolagets resultat negativt. Dessa bolag har redan en ansträngd ekonomi, vilket 

föranleder att bolaget avskaffar revisionen som kostnadsbesparing och gör att de inte blir 

särskilt attraktiva att ha som kunder för bank H. 

 

Företagsrådgivare H fastslår att när ett bolag har lån eller krediter hos bank H sker en löpande 

granskning av bolagets finansiella rapporter på årsbasis. Företagsrådgivare H berättar att 

granskningen sker oavsett storlek på bolaget. Denna granskning gör företagsrådgivare H för 

att kunna följa respektive bolags finansiella utveckling och kunna ta lämpliga beslut gällande 

lån och kreditfrågor. 

 

Enligt företagsrådgivare H får inte kunden automatiskt bättre lånevillkor på grund av att den 

finansiella rapporten håller god kvalitet. Samtidigt anser företagsrådgivare H att det finns ett 

syfte med att kunden inte skall utföra framtagandet av de finansiella rapporterna på egen hand 

utan snarare fokusera på sin kärnverksamhet. Syftet med detta är enligt företagsrådgivare H 

att kunden då slipper riskera felaktigheter i de finansiella rapporterna. En viktig parameter i 

bedömningen av lånevillkoren är istället kundens hantering av bolagets finansiella ställning. 

Om kunden sköter ekonomin på ett ändamålsenligt och lönsamt sätt kommer det resultera i 

bättre lånevillkor för kunden. Detta för att god lönsamhet är förknippat med lägre risk för 

bank H. 

 

Företagsrådgivare H menar att trovärdigheten är viktig när det gäller beviljandet av lån för en 

kund. Ett exempel företagsrådgivare H nämner är när ett bolag har ett varulager. Det är viktigt 

enligt företagsrådgivare H att bank H kan få varulagrets värde bekräftat av en revisor för att 

försäkra sig om att det räcker som säkerhet för det sökta lånet. Vidare menar 

företagsrådgivare H att det reviderade årsbokslutet kan hjälpa banken att öka trovärdigheten 

hos kunden. Företagsrådgivare H poängterar att när de beviljar ett lån finns det ofta en 

överlikviditet hos bolaget som bekräftar att det finns säkerheter hos kunden “Det räcker med 

att vi får en årsredovisning en gång om året, som bekräftar det vi redan vet” menar 

företagsrådgivare H. Det är även viktigt för företagsrådgivare H att det finns ett ömsesidigt 

förtroende mellan företagsrådgivare H och kunden då det är ett av de viktigaste kriterierna för 

att kunna åstadkomma affärer. 

 

Företagsrådgivare H beskriver att det skulle kunna finnas ett syfte med en utökad 

kommunikation mellan kundens bank och kundens revisor. Dock med den lagstiftning som 

Sverige har gällande sekretess är integrationen mellan dessa två parter olaglig. En ökad 

kommunikation skulle kunna leda till minskad förvirring kring finansiell rådgivning som både 

banken och revisionsbyråerna kan ge kunden. 
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Finansiell rådgivning 

Företagsrådgivare H lyfter ett varningens finger angående vissa typer av råd eller åsikter som 

en revisor ger kunden i fråga om exempelvis placeringar hos bank H. “Revisorer rådgör 

företagare om saker de faktiskt inte kan” poängterar företagsrådgivare H. Detta skapar en typ 

av förvirring för kunden och kan skada förtroendet för oss som bank menar företagsrådgivare 

H. Vidare berättar företagsrådgivare H att en revisors uppgifter gentemot kunden efter 

revisionspliktens avskaffande för små bolag har blivit mindre tydliga. Företagsrådgivare H 

anser att det finns tendenser till att revisionsbyråerna är på jakt efter nya tjänster att sälja till 

sina kunder. I vissa fall har revisorer haft åsikter kring hur företagsrådgivare H har utfört sitt 

arbete, vilket skapar negativa effekter både för kunden och relationen mellan banken och 

revisionsbyrån. I slutändan handlar det om att sälja sina tjänster, oavsett om det är en 

revisionsbyrå eller bank. Det handlar om att förstå kundens behov och sälja tjänster utefter det 

behovet avslutar företagsrådgivare H. 

4.3.2 Bank I 

 

Företagsrådgivare I är företags- och lantbruksrådgivare på bank I och har jobbat inom 

banksektorn hela företagsrådgivare I:s yrkesverksamma liv. 

 

Krav på finansiella rapporter 

Enligt företagsrådgivare I släpper inte bank I på revisionsplikten om kunden har ett stort 

lånebehov. När det kommer till mindre kreditbehov är inte kraven lika stränga. Om ett bolag 

söker en kredit på 50 000 kronor kommer vi inte kräva revision. 

 

Företagsrådgivare I poängterar att bank I ser över bolagets resultaträkning, balansräkning och 

likviditet vid kreditansökan oavsett storlek på krediten. Företagsrådgivare I framhäver 

dessutom att ett framåtblickande perspektiv när det gäller räkenskaperna för bolaget är viktigt 

vid kreditbeslut. När det kommer till nystartade bolag, då det inte finns någon historik, anser 

Företagsrådgivare I att personkännedom är det viktigaste kriteriet vid bedömningen. Bank I 

får då helt förlita sig på prognoser som entreprenören presenterat i form av resultatbudget, 

balansbudget och likviditetsbudget. Dessutom granskas entreprenörens affärsidé, då den utgör 

grunden för hur sannolikt det är för bolaget att bli lönsamt. När det gäller redan befintliga 

kunder anser Företagsrådgivare I att det även för dessa är centralt att inkludera en 

framåtblickande likviditetsbudget. Bokslutet skall också finnas med i underlaget men 

eftersom bokslutet är en ögonblicksbild är det mer relevant för bank I att se till bolagets 

finansiella framtid. 

 

På frågan om bank I ställer kravet på kunden att de måste ha en extern redovisningskonsult 

tillsammans med en granskande revisor var svaret att det inte fanns något sådant krav enligt 

företagsrådgivare I. Generellt anser företagsrådgivare I att de finansiella rapporterna som 

bank I tar del av ser bra ut. Företagsrådgivare I ser ingen tydlig skillnad mellan en rapport 

som är granskad av en revisor kontra en som är ogranskad men har tagits fram av en 

redovisningskonsult. Dock anser företagsrådgivare I att när en revisor har granskat 

årsbokslutet och gett en revisionsberättelse klingar det högre än om bara en 

redovisningskonsult har sammanställt bokslutet. Enligt företagsrådgivare I är de vanligaste 

anledningarna till att ett litet bolag inte får lån en osäker affärsidé, återkommande 

minusresultat, förbrukat eget kapital och betalningsanmärkningar. Om bolaget har en 

redovisningskonsult och räkenskaperna är bristfälliga ger företagsrådgivare I kunden rådet att 

ta in en revisor som granskar räkenskaperna. 
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Förtroende för revisorn 

Företagsrådgivare I framhäver att det finns en större tilltro till vissa auktoriserade revisorer 

och vissa bokföringsbyråer. Denna tilltro har vuxit fram genom många års erfarenhet i 

branschen. På frågan om företagsrådgivare I får in många finansiella rapporter gjorda av 

kunden själv, svarar Företagsrådgivare I att detta händer ytterst sällan. När det kommer till att 

granska finansiella rapporter, oavsett om de är gjorda internt i bolaget eller av extern part 

bygger granskningen mycket på personkännedom. Oberoende vem det är som har utfört eller 

granskat den finansiella rapporten kan Företagsrådgivare I utifrån sin erfarenhet acceptera 

eller förkasta rapporten. 

 

När det kommer till bank I:s granskning av belånad egendom, som exempelvis ett varulager, 

menar företagsrådgivare I att det är vanligt att företagsrådgivaren besöker kunden för att 

bekräfta värdet på egendomen som belånas. Med erfarenhet som företagsrådgivare I besitter 

har hen lärt sig bedöma trovärdigheten i lagrets värde. Enligt företagsrådgivare I är det viktigt 

att en diskussion förs med kunden gällande värdet på lagret, där diskussionen mynnar ut i om 

värderingen är rimlig eller inte. Det ska dock påpekas att om lånet gäller mindre summor är 

det inte aktuellt att besöka kunden, utan i det fallet handlar det om förtroende mellan 

företagsrådgivaren och kunden. Företagsrådgivare I framhåller att det är en erfarenhetsfråga 

när det kommer till att bedöma om en lagervärdering är rimlig. 

 

Finansiell rådgivning 

När det kommer till överlikviditet i de små bolagen brukar Företagsrådgivare I undersöka om 

pengarna ska placeras på banken eller fortsätta arbeta i bolaget. Det handlar om att hjälpa de 

små bolagen att finna den bästa lösningen som gör mest nytta, menar företagsrådgivare I. 

Dock är företagsrådgivare I snabb med att poängtera att hen inte alltid besitter den bästa 

lösningen på hur överlikviditeten skall hanteras utan mestadels handlar det om att väcka en 

idé som företagaren sedan kan lyfta med sin redovisare eller revisor. Det finns tillfällen där 

revisorn har synpunkter på företagsrådgivare I:s eller andra medarbetares arbete på bank I. 

Det handlar ofta om placeringar eller höga räntor menar företagsrådgivare I. Trots dessa 

åsikter om företagsrådgivare I:s arbete ser hen det mer som ett samspel mellan hen och 

kundens revisor snarare än konkurrerande verksamheter. En annan viktig anledning till att det 

inte sker allt för många diskussioner mellan revisorer och medarbetare på bank I är att bank I 

nischar sig mot små bolag där djupa finansiella analyser inte är så vanliga. 

 

Avslutningsvis fastslår företagsrådgivare I att även om bolaget inte uppfyller kriterierna för 

revisionsplikt anser företagsrådgivare I att bolaget bör ha en revisor. Det ger en 

kvalitetsstämpel och revisorerna har stor ekonomisk kunskap som små bolag kan nyttja i sin 

verksamhet. Samtidigt tycker företagsrådgivare I att det är bra att valfrihet finns gällande 

revisionen för vissa typer av bolag. Som exempel nämner företagsrådgivare I ett bolag med 

två anställda som har varit verksamma i tio år och inte har några planer på att expandera, i det 

fallet fyller det inget syfte med att ta in en revisor menar företagsrådgivare I. 

4.3.3 Bank J 

 

Företagsrådgivare J har arbetat på bank J sedan 1974 och är idag företagsrådgivare med fokus 

på små och medelstora bolag. Företagsrådgivare K är företagsmarknadschef på bank J:s 

kontor i Borås och har arbetat på bank J sedan 1998. 
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Krav på finansiella rapporter 

Bank J har ingen policy som säger att små bolag utan revisor skall nekas lån. Det gäller inte 

endast Boråskontoret utan nationellt. Trots att bank J inte har revisionen som ett krav för de 

minsta bolagen anser företagsrådgivare J att revisionen fungerar som en trygghet för 

företagaren, att en opartisk tredje part granskar sifforna. 

 

När små bolag med befintlig verksamhet söker lån hos bank J är det liknande kriterier som 

gäller vid beviljandet av lån. En av de centrala faktorerna blir då små bolags ekonomiska 

historik i form av resultaträkning, balansräkning och likviditetsräkning. Andra viktiga 

aspekter som företagsrådgivare J granskar är om kunden har någon tidigare erfarenhet av 

företagsexpansioner, eller om liknande investeringar har gjorts tidigare av kunden. Det 

handlar mestadels om de mjuka värdena kring vem det är som söker lånet och vilken 

bakgrund denne person har menar företagsrådgivare K. Kunden måste ha tänkt till gällande 

lånet och kunna presentera detta på ett trovärdigt sätt för banken. En kompletterande bild till 

personen som söker lån å sitt bolags vägnar är att bank J kontrollerar personens ekonomiska 

bakgrund med hjälp av Upplysningscentralen. Om det framkommer att personen ifråga har 

betalningsanmärkningar eller har medverkat i konkurser är detta negativt för personens 

chanser att få lån, menar Företagsrådgivare K. All denna information diskuteras bland 

företagsrådgivarna på bank J för att få en komplett bild av den som söker lån. 

 

En viktig parentes till det fokus som bank J lägger på personligheten hos den som driver 

bolaget är att det enligt företagsrådgivare K finns vissa begränsningar med granskade 

finansiella rapporter. När det kommer till exempelvis ett årsbokslut är det begränsat till den 

tid då granskningen gjordes och endast en ögonblicksbild av företaget. “Det är svårt att säga 

exakt varför men man får ju snabbt en känsla av varför eller varför inte de kommer lyckas” 

berättar företagsrådgivare K om kunderna företagsrådgivare K möter. Vidare förklarar 

företagsrådgivare K att det är viktigt att få en känsla av att företagaren kommer att lyckas med 

sitt bolag. Detta bedöms efter företagarens tidigare erfarenheter av framgångsrikt företagande, 

men också utefter vad företagaren vill med sitt bolag. Dessutom ser bank J extra positivt på 

om företagaren har extra likvida medel som denne kan skjuta till vid eventuella kriser. 

 

Det som kännetecknar kredithanteringen för de bolag som omsätter mindre än tre miljoner är 

att de måste hanteras på ett effektivt sätt eftersom det finns en stor kvantitet av den typen av 

bolag i Borås, menar företagsrådgivare J. Eftersom hanteringen måste ske effektivt berättar 

företagsrådgivare J att det handlar om att utvärdera firmatecknaren i bolaget istället för att på 

djupet analysera bolagets räkenskaper. Företagsrådgivare J och företagsrådgivare K anser att 

en anledning till att bank J inte har märkt av revisionspliktens avskaffande för små bolag kan 

vara deras effektiva hantering av små bolag. Då revisionens främsta syfte är att garantera 

kvaliteten på de finansiella rapporterna minskas dess betydelse när bank J väljer att inte 

granska dessa i detalj. 

 

Det som är avgörande för företagsrådgivare J vid beslutsfattandet är företagsrådgivare J:s 

förtroende för den som har tagit fram eller granskat räkenskaperna. Företagsrådgivare K 

stämmer in och berättar att det inte har någon större betydelse vilken revisionsbyrå som har 

granskat eller sammanställt redovisningen. Det finns exempel från både stora och små 

revisionsbyråer där kvaliteten på den granskade eller sammanställda redovisningen för 

bolaget har varit bristfällig. För bank J är det viktigt vilken individ det är som har utfört 

granskningen eller sammanställningen, det handlar alltså om personkännedom menar 

företagsrådgivare K. Det som dock bör nämnas är att de större revisionsbyråerna kan ha fördel 

av att de har stor kunskap inom byrån, vilket kan ha en betydelse i vissa specifika fall. Dock 
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är dessa fall sällsynta och har ingen signifikant påverkan på det dagliga arbetet, menar 

företagsrådgivare J och företagsrådgivare K. 

 

Företagsrådgivare J lyfter också fram att kunden själv kan köpa ett bokföringsprogram som 

hjälper företagaren med kvaliteten på de finansiella rapporterna genom att indikera 

felaktigheter vid inmatning av siffror i programmet, återigen handlar det om förtroendet för 

personen som utfört redovisningen. 

 

När bank J bestämmer lånevillkoren har inte revisionsberättelsen någon märkbar betydelse. 

Det är istället själva syftet med lånet som är centralt. Ett exempel är ett fastighetslån som har 

lägre ränta än en rörelsekredit på en maskin. I slutändan är det risken i affären som bestämmer 

räntan och revisionen fungerar inte som en signifikant minskare av risk för små bolag enligt 

företagsrådgivare J. 

 

Företagsrådgivare K berättar att det finns tillfällen då bolagsägaren för små bolag kommer till 

bankmötet med argument från deras revisor. Detta ser företagsrådgivare K som positivt då det 

visar att bolaget har gjort sin hemläxa och kommer förberedda inför mötet. I vissa fall har 

bolaget med sig ekonomiska prognoser som revisorn eller redovisningskonsulten har hjälpt till 

med vilket också ses som positivt. Enligt företagsrådgivare K medför detta en effektivare 

process för beslutsfattandet. 

 

Finansiell rådgivning 

Det händer ibland att kundens revisor har åsikter om bank J:s tjänster. Ett exempel kan vara 

en placering som gav för lite avkastning enligt företagarens revisor. Företagsrådgivare J 

förklarar att det är lätt att avgöra kvaliteten på placeringars resultat i efterhand, och att det kan 

vara ett störningsmoment att revisorn har åsikter om deras arbete. Vidare anser 

företagsrådgivare J att revisorn inte bör ha åsikter kring placeringar eftersom det är utanför 

deras arbetsuppgifter och kompetensområde. Revisorn kan ha åsikter om hur mycket likviditet 

som kan bindas i aktier, men inte hur denna likviditet skall placeras specifikt. Dock betonar 

företagsrådgivare J att de skattemässiga frågorna blir centrala för revisorn att täcka in vid 

rådgivning av överlikviditet. Det är här revisorn ska komma in och agera komplement till 

banken och inte konkurrent. Vidare anser företagsrådgivare J att revisorerna, de små bolagen 

och bank J själva bör fungera i samklang med varandra. Företagsrådgivare J har haft 

erfarenhet av sådana här inofficiella samarbeten men framhåller att det är viktigt att beakta 

sekretessen som råder från både bankens och revisionsbyråns sida. Företagsrådgivare J har 

även erfarenhet av att samarbeta med redovisningskonsulter och anser att dessa är lättare att 

samarbeta med. 

 

Framtid 

Företagsrådgivare J och företagsrådgivare K spår att det inom en snar framtid kan komma en 

höjning av gränserna för revisionsplikt. I dagsläget är inte revisorsintyg något som förkommer 

på bank J men de tror att en höjning av gränserna för revisionsplikt skulle kunna medföra en 

ökad efterfrågan av revisorsintyg och andra bestyrkanden från bank J:s sida. 

  



 

 - 43 - 

5 Analys 
 

I följande kapitel följer vi det angivna tillvägagångssättet i avsnitt 3.6 för att utföra analysen. 

5.1 Vilka alternativ finns det för att uppnå kvalitet på de små 
bolagens finansiella rapporter efter revisionspliktens 
avskaffande för små bolag? 

 

Ett av de huvudsakliga syftena med revisionspliktens avskaffande var att minska de 

administrativa kostnaderna för de små bolagen (Justitiedepartementet 2010).  Regeringen 

förutsåg att en av de potentiella konsekvenserna var att friheten som revisionspliktens 

avskaffande skulle ge upphov till skulle leda till att små bolag i större utsträckning anlitar 

redovisningskonsulter istället för den tidigare obligatoriska revisorn. Bland regeringens 

potentiella konsekvenser anger de även att de små bolagens framtida minskade användning av 

revisorer skulle ge upphov till att de små bolagen skulle stå utan en rådgivare. Regeringen tror 

dock att redovisningskonsultens roll I framtiden även kommer syfta till att agera rådgivare åt 

de små bolagen (Justitiedepartementet 2010). 

 

Ägare A berättar att bolag A sedan revisionspliktens avskaffande avskaffat revisorn och 

använder sig nu av en redovisningskonsult. Detta kan jämföras med hur revisor F nämner att 

denne i flera fall efter revisionspliktens avskaffande för små bolag valt att sälja bort sina 

tjänster som revisor och rekommenderat kunden att anlita en redovisningskonsult. Ägare A 

valde att anlita en redovisningskonsult eftersom ägare A anser att hen bör fokusera på sin 

kärnverksamhet. I relation till detta belyser Niemi et al. (2012) att anlitandet av en 

redovisningskonsult ger upphov till ett agent-förhållande mellan bolaget och 

redovisningskonsulten. Enligt denna teori utgör redovisningskonsulten agenten som kommer 

agera i syfte att maximera sin egen nytta om inte denne övervakas (Niemi et al. 2012). Ägare 

A känner sig inte oroad över detta till följd av att ägare A har utfört bokföringen tidigare och 

har således god insikt i redovisningskonsultens arbete. Ägare A:s kunskap om bokföring 

överbryggar en potentiell informationsassymetri mellan redovisningskonsulten och ägaren. 

 

Revisor G lämnar en brasklapp rörande kvaliteten på de olika redovisningskonsulterna. 

Revisor G berättar att kvaliteten är oerhört varierande beroende på vilken redovisningsbyrå 

eller revisionsbyrå bolaget vänder sig till “ja det är oerhört varierande och det finns sådana 

som jag inte skulle ta i med tång kan jag säga” menar revisor G. Revisor F styrker revisor G:s 

resonemang genom att framhålla att de större byråerna medför högre kvalitet än de små. 

Företagsrådgivare I samt företagsrådgivare J och K framhöll även de att 

redovisningskvaliteten är varierande men anser att det snarare handlar om individen som utför 

den än vilken byrå redovisningskonsulten är verksam på. 

 

Bolag C har en administrativt anställd sekreterare som sköter bokföringen. Ägare C nämner 

att hen varken har kunskapen eller tiden att utföra bokföringen. För att överbrygga potentiella 

informationsassymetrier granskas sekreterarens arbete av en tredje part i form av en revisor. 

Hade revisorn inte agerat i en övervakande funktion hade det enligt Jensen och Meckling 

(1976) kunnat ge upphov till agentkostnader, i detta fall hade agentkostnader kunnat uppstå 

till följd av att sekreteraren sköter sina arbetsuppgifter ineffektivt. 

 

Ägare B anser att den interna skötseln av bokföringen grundas i att det skulle utgöra en för 

stor kostnad att sköta den utanför bolaget. Ägare B berättar att det även finns ett syfte med att 
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utföra den internt då ägare B anser sig bli bättre bekant med bolagets interna processer i 

utförandet. Detta val stöds av Rommel et al. (2007) som föreslår att redovisningen skall 

skötas internt för att undvika informationsbortfall. Ägare D har samma förhållningssätt när det 

kommer till redovisningen och ser anlitandet av en redovisningskonsult som en onödig 

kostnad men även att det finns ett kunskapsvärde i att utföra bokföringen internt. De 

förhållningssätt som ägare B och D har till bortvalet av extern redovisare är något som Cassar 

et al. (2014); Berry et al. (2006) motsätter sig. Författarna anser istället att små bolag bör ta in 

en extern redovisningskonsult som kan sköta bokföringen så bolaget kan ges möjlighet att 

fokusera på sin kärnverksamhet. Revisor F lyfter en annan fördel med att anlita en extern 

redovisningskonsult. Revisor F menar att det underlättar revisionen och kan leda till lägre 

revisionskostnader om en redovisningskonsult som revisionsbyrå F är bekant med har tagit 

fram rapporterna. Detta perspektiv presenteras även av Revisor G. Revisor F och G:s åsikter 

styrks och utvidgas av Krauss och Zülch (2013) som fastställer att redovisningskvaliteten blir 

bättre om samma revisionsbyrå utför både revisionen och redovisningen. Ägare B berättar att 

hens bolags transaktioner till deras natur är enkla och återkommande vilket medför att trots att 

ägare B utför bokföringen internt behöver revisorn inte utföra en omfattande granskning. 

 

Den obligatoriska kostnadspost som revisorn utgjort innan revisionspliktens avskaffande har i 

tre av dessa fyra fall försvunnit eller modifierats. Det kunde konstateras att bolag A, B och D 

ändrat deras metod för att uppnå kvalitet på de finansiella rapporterna till följd av 

revisionspliktens avskaffande för små bolag. En förutsättning för att ägare A kunde ersätta 

revisorn med redovisningskonsulten var det faktum att redovisningskonsulten var verksam på 

en revisionsbyrå. Detta innebar att redovisningskonsulten kunde rådfråga revisorerna i frågor 

hen inte behärskade. Endast redovisningskonsultens egen kompetens är inte tillräcklig för 

ägare A:s behov. Det förhållningssätt som ägare A presenterar ligger i linje med hur revisor F 

uttrycker att de seniora revisorerna på revisionsbyrå F agerar bollplank åt de andra 

medarbetarna. Även revisor G nämner att det förhåller sig på detta sätt på revisionsbyrå G. 

Revisor E berättar att redovisningskonsulterna på revisionsbyrå E agerar som rådgivare i viss 

utsträckning men att revisorns råd väger tyngre vid mer avancerad rådgivning. Denna lösning 

besvarar den farhåga kring att de små bolagen skulle tappa deras viktigaste rådgivare i och 

med avskaffandet av revisorn (2009/10:204). I ägare B och D:s fall kunde det konstateras att 

valet att utföra bokföringen internt grundades i kostnadsbesparingar samt en ökad förståelse 

för de interna processerna i bolaget. Ägare B omförhandlade revisorns arbetsuppgifter till 

följd av revisionspliktens avskaffande och revisorn sammanställer nu årsbokslutet åt ägare B 

då hen inte var bekväm med att sammanställa det själv. 

5.2 Vilka krav ställer intressenterna på de små bolagens finansiella 
rapporter efter revisionspliktens avskaffande för små bolag? 

 

En av de potentiella konsekvenserna för revisionspliktens avskaffande var att kreditgivarna 

skulle ställa högre krav på säkerheter alternativt ta ut högre räntor från bolag som inte låter 

deras finansiella rapporter granskas av en kvalificerad revisor (2009/10:204). 

 

Enligt Nair och Rittenberg (1983) är banker de främsta externa användarna av små bolags 

finansiella rapporter. Minnis (2011) framhåller att finansiella rapporter som granskats av en 

revisor blir mer relevanta som informationsunderlag när banker utvärderar vilka lånevillkor 

som skall ges den potentiella låntagaren. Dock finns det en stor variation när det kommer till 

vilka krav de tillfrågade bankerna i Borås ställer på de små bolagens finansiella rapporter vid 

beviljande av lån. Företagsrådgivare I fastställer att bank I ställer krav på revision beroende på 

vilket anspråk på lånen de små bolagen har. Företagsrådgivare J beskriver att bank J inte har 
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valt att införa ett generellt revisionskrav för de små bolag som ansöker om lån. Det är istället 

syftet med lånet som är centralt. Till skillnad från de andra bankerna har bank H infört som 

huvudregel att de små bolag som ansöker om lån skall anlita en revisor som reviderar deras 

årsbokslut. 

 

Att revision skulle ge upphov till lägre lånekostnader för små bolag i enlighet med Minnis 

(2011); Cassar et al. (2014) slutsatser är något som ingen av de intervjuade bankerna 

identifierar sig med. Istället kan revision fungera som en förutsättning för att över huvud taget 

få ansöka om ett lån, beskriver företagsrådgivare H. En viktig parameter i bedömningen av 

lånevillkoren är istället kundens hantering av det egna bolagets finansiella ställning. 

Företagsrådgivare H förklarar att om kunden sköter ekonomin på ett ändamålsenligt och 

lönsamt sätt kommer det resultera i bättre lånevillkor för kunden. Detta på grund av att god 

lönsamhet är förknippat med lägre risk för banken vilket i sin tur minskar lånekostnaderna för 

bolaget, menar företagsrådgivare H. Niemi et al. (2012) föreslår att bolaget frivilligt bör anlita 

en revisor som granskar räkenskaperna och försäkrar bankerna om dess riktighet, vilket ligger 

i linje med företagsrådgivare H:s värderingar. Enligt företagsrådgivare H handlar det om att 

säkerställa exempelvis ett varulagers giltighet genom att en tredje part i form av revisor 

granskar varulagret. Som Petersen (2004) uttrycker det är detta ett exempel på hård 

information där revisionen av varulagret utgör den process som gör informationen hård. Bank 

J väljer en strategi som skiljer sig från bank H där lånebeviljning byggs på mjuk information. 

Företagsrådgivare K problematiserar den hårda informationen i form av granskade finansiella 

rapporter. Enligt företagsrådgivare K ger ett årsbokslut ett begränsat perspektiv av 

verksamheten då det endast fastställer värden i bolaget vid det datum då granskningen 

genomfördes. Detta medför att bank J istället fokuserar på personen bakom företaget och 

dennes tidigare erfarenheter av framgångsrikt bolagsdrivande, vilket kan ses som mjuk 

information som är mer öppen för tolkning (Petersen 2004). Företagsrådgivare J beskriver 

fortsättningsvis att om bolagsägaren har gjort sin hemläxa i form av att ta fram relevanta 

kalkyler och beskriva sitt tillvägagångsätt för hur lånet skall användas i bolaget bidrar det till 

större chans för beviljning av lån. Detta sammanfaller med företagsrådgivare I:s uppfattning 

då företagsrådgivare I också framhäver vikten av framåtblickade prognoser i form av kalkyler. 

Företagsrådgivare I, J och K är eniga om att personkännedom är av central vikt vid beviljning 

av lån för små bolag. 

 

Ägare B berättar att bolag B har haft ett banklån sedan en längre tid tillbaka och har idag en 

god relation med sin företagsrådgivare. Tillsammans med sitt banklånsinnehav har bolag B 

anlitat en revisor som sammanställer bokslutet varje år. Vidare beskriver ägare B att banken 

har krävt ett påskrivet årsbokslut vid samtal om bolagets framtida expansionsplaner. Detta 

ligger i linje med Buhr (2002) som fastställer att ett företag inte kommer tillgodose alla 

intressenters behov, utan istället fokusera på de intressenter som påverkar företaget mest. 

Intressenten kan enligt Buhr (2002) vara en bank som har beviljat ett lån till ett företag eller 

en leverantör som har beviljat kredit för företagets räkning. Enligt ägare B ställer inga andra 

intressenter några krav på bolag B:s finansiella rapporter utan det är endast banken som vid ett 

fåtal tillfällen krävt ett påskrivet årsbokslut. Detta ligger i linje med Ullmanns (1985) 

tankegångar kring att den intressent som har störst kontroll över ett bolags resurser kommer 

vara den intressent som bolaget prioriterar i första hand. 

 

Kvaliteten på reviderade årsbokslut från små bolag kan också variera beroende på vem det är 

som har granskat den finansiella rapporten. Minnis (2011) betonar att en revision utförd av en 

av de fyra stora revisionsbyråerna skulle anses vara mer relevant än en utförd av en annan 

revisionsbyrå. Detta stämmer inte in på bank J där företagsrådgivare K beskriver att det inte 
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har någon större betydelse vilken revisionsbyrå som har granskat eller sammanställt 

redovisningen. Istället är det beroende på vilken individ som har utfört granskningen eller 

sammanställningen som bestämmer kvaliteten menar företagsrådgivare K. Liknande 

resonemang förs även av bankrepresentant I som berättar att oberoende vem det är som har 

sammanställt eller granskat den finansiella rapporten kan företagsrådgivare I utifrån sin 

erfarenhet acceptera eller förkasta rapporten. Bankrepresentant I och K:s tankar stöds av Kim 

et. al (2011) som framhåller att valet av revisionsbyrå inte har någon signifikant påverkan på 

intressenternas syn på rapporterna. 

 

En av propositionens potentiella konsekvenser var att bankerna skulle ställa högre krav på 

små bolags finansiella rapporter. Enligt den managementstyrda disciplinen av intressentteorin 

teoretiseras det att den intressent som har störst påverkan på ett bolags resurser är den 

intressent som bolagen kommer prioritera högst. Bolag A och D har valt att inte anlita en 

revisor och dessutom har inget av dessa små bolag banklån. Dessutom påpekar 

företagsrådgivare H att revisionspliktens avskaffande inte har haft någon märkbar betydelse 

vilket har gjort att kraven inte har förändrats. Liknande tankegångar framförs av 

företagsrådgivare I och J. Företagsrådgivare J menar att volymen av små bolag som söker lån 

har medfört att deras processer måste vara effektiva och därför ser bank J:s kravprofil ut som 

den gör. De effektiva processerna gör att kraven på revisor inte ligger i fokus utan istället 

företagsrådgivarens professionella omdöme om bolaget och personen bakom bolaget, vilket 

också stöds av företagsrådgivare I. 

 

Den managementinriktade grenen av intressentteorin stipulerar att den intressent som 

kontrollerar resurser som är vitala för ett bolags överlevnad är den intressent som bolaget 

kommer att prioritera. Denna teori förklarar varför ägare B valde att tillmötesgå bankens krav 

på att ha ett påskrivet årsbokslut, då detta var en förutsättning för att bolag B skulle kunna 

genomföra potentiella expansionsplaner. Teorin kan också vara en möjlig förklaring till att 

små bolag inte väljer att anlita en revisor då detta inte är ett krav på två av tre banker i Borås. 

 

I två av tre fall lägger bankerna mindre vikt vid kvaliteten på de små bolagens finansiella 

rapporter än vad litteraturen indikerar. Den vetenskapliga litteraturen föreslog att bortvalet av 

revisorn skulle ge upphov till försämrade lånevillkor och att de finansiella rapporterna som 

lämnades ogranskade skulle bemötas med skepsis. Detta var inte fallet i bank I och bank J:s 

fall då de lade större vikt vid personen bakom bolaget än de finansiella rapporterna. Bank H 

för ett resonemang som var hårdare mot de små bolagen som inte hade revisor, då dessa bolag 

inte kunde få lån alls. I två av tre fall kan det således konstateras att revisorns avskaffande inte 

drabbat de små bolagens viktigaste intressents syn på de små bolagen. 

5.3 Vilka förväntningar har intressenterna på revisorn efter 
revisionspliktens avskaffande för små bolag och hur anpassar 
sig revisorerna efter förväntningarna? 

5.3.1 Frivillig revision samt revisorns roller 

 

Bland regeringens potentiella konsekvenser förutspås det att små bolag i mindre utsträckning 

kommer efterfråga en fullständig revision utan snarare fokusera på att köpa in andra 

avtalsmässiga tjänster (Justitiedepartementet 2010). Detta baseras på att en liknande 

utveckling har skett i andra länder där revisionsplikten för små bolag har avskaffats. 

 

Revisor G berättar att det fördes diskussioner på revisionsbyrå G om att revisionspliktens 
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avskaffande för små bolag skulle ge upphov till att fler specifika revisionsbestyrkanden skulle 

efterfrågas men att dessa effekter uteblivit. Revisor F berättar att liknande tankegångar har 

gått på revisionsbyrå F men att en efterfrågan på att köpa in specifika revisionsbestyrkanden 

inte funnits. Revisor F tror vidare att det troligtvis inte hade utgjort någon större 

kostnadsskillnad mellan att utföra en fullständig revision och en specifik revisionsinsats för de 

allra minsta bolagen. Revisor F nämner att det snarare är en ökad efterfrågan på rådgivning 

som revisionspliktens avskaffande gett upphov till. Detta ligger i linje med hur Gooderham 

(2004) anser att små bolag snarare efterfrågar rådgivning från deras revisorer än en 

granskning av deras finansiella rapporter. 

 

För aktörer som banker och aktieägare är revisorns uppdrag främst att granska de små 

bolagens finansiella rapporter och avge en kvalitetsstämpel som slår fast att rapporterna 

återspeglar verksamheten korrekt (Knechel et al. 2013). Richard (2006) uttrycker det som att 

det är revisorns kompetens som gör denne mer effektiv som revisor medan revisorns 

oberoende är kopplat till hur sannolikt det är att denne upptäcker felaktigheten och hur 

benägen revisorn är att rapportera felaktigheten. Revisor F och revisor G är båda tämligen 

övertygade att de inte hade haft många kunder kvar om de hade rapporterat alla de 

felaktigheter de finner medan de granskar rapporter utan att ge kunden chansen att korrigera 

dessa. Deras tankesätt är förenligt med hur Svanström (2008) definierar hög revisionskvalitet, 

vilket innebär att revisorn utför revisionen enligt rådande regelverk men ger kunden 

möjligheten att rätta till redovisningen i motsvarande mån för att nå upp till standardsättares 

samt lagstiftares krav. Jenkins och Vermeer (2013) framhåller att en revisor som är allt för 

nära insatt i ett bolag kan få svårigheter med att upprätthålla oberoendet. Detta är något som 

revisor E, F och G avfärdar. Revisor G uttrycker det genom att säga att oberoendet sitter i 

ryggmärgen. Revisor E berättar att oberoendet är kopplat till revisorns professionella omdöme 

och tror inte att en längre kundrelation påverkar revisorns professionella omdöme. Revisor F 

är noga med att poängtera att det är ett ämne som ofta diskuteras på revisionsbyrå F. På frågan 

om det kan vara svårt att upprätthålla oberoendet svarar revisor F ”Det är klart att man säkert 

kan uppleva det någon gång, samtidigt är det någonting som vi hela tiden pratar om och har 

med oss”. Oberoendet är kopplat till revisorernas benägenhet att rapportera felaktigheter 

(Richard 2006). Detta står i strid med att revisorerna i studien inte hade som utgångspunkt att 

rapportera felaktigheter genom att underteckna en oren revisionsberättelse. Utgångspunkten är 

istället att rådgiva små bolag om hur de skall korrigera deras redovisning under 

räkenskapsårets gång. 

 

Företagsrådgivare H lyfter fram att revisionspliktens avskaffande gett upphov till att 

revisionsbyråerna strävar efter att hitta nya affärsområden. I revisionsbyråernas iver att hitta 

nya affärsområden har det resulterat i att de ägnar sig åt rådgivning som de inte behärskar, 

närmare bestämt finansiell rådgivning. ”Revisorer rådgör företagare om saker de faktiskt inte 

kan” menar företagsrådgivare H. Företagsrådgivare I ser istället revisorns rådgivning till de 

små bolagen som ett samspel mellan banken och revisorn. Det lilla bolaget får tack vare detta 

samspel möjligheten att fatta ett kvalificerat beslut. Företagsrådgivare J ser ett värde i att det 

lilla bolagets revisor ger skattemässig rådgivning. Här ser företagsrådgivare J att revisorn kan 

fungera som ett komplement. Revisor G framhåller att det finns ett behov av att komplettera 

bankerna när det handlar om de bokföringstekniska frågorna när det kommer till rådgivning 

rörande överlikviditet. Revisor G är dessutom tydlig med att kunden har hyrt in revisor G och 

förväntar sig bästa möjliga rådgivning. Ägare C berättar att hen använt sig av banken för att få 

rådgivning gällande överlikviditeten i bolag C och även fått ett utlåtande från dennes revisor, i 

detta fall uppstod inga motstridande åsikter mellan revisorn och banken. 
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Revisor E berättar att de små bolagen har andra förväntningar på revisionen än vad de stora 

bolagen har. Enligt revisor E grundas detta i att företagsledaren och företagsägaren är samma 

person i det lilla bolaget. Detta innebär naturligtvis att granskningen av företagsledaren för att 

undvika att denne bryter mot agentförhållandet mellan ägaren och företagsledaren inte har 

samma betydelse i ett litet bolag som ett stort bolag. Revisor E berättar vidare att det snarare 

är den rådgivande rollen som är mer relevant för de små bolagen. Detta styrks av Richard 

(2006) som för ett resonemang om att små bolag bedömer revisionskvalitet utifrån hur väl 

insatt revisorn är i det lilla bolagets verksamhet. Revisor E vidareutvecklar sitt resonemang 

och berättar att det är den revisionsnära rådgivningen som skapar mervärdet för kunden. 

Revisor G styrker detta och sträcker sig till att uttrycka rådgivningen som huvudprodukten för 

de små bolagen och att revisionen är biprodukten. Ytterligare en illustration av detta är hur 

revisor F beskriver de scenarion då revisor F rått en kund att avskaffa revisorn och att denne 

inte velat göra detta då den inte ville tappa rådgivningsdelen. Knechel et al. (2013) styrker 

detta resonemang genom att slå fast att kunderna som anlitar revisionsbyråer i stor 

utsträckning är ute efter att få åsikter om hur de kan optimera deras interna processer. Ägare B 

presenterar ett perspektiv som ligger i linje med dessa åsikter då ägare B berättar att hen inte 

har något större behov av att få hens siffror granskade på grund av enkelheten i 

transaktionerna utan snarare behöver hjälp med att sammanställa årsbokslutet av revisorn. I 

relation till detta belyser Niemi et al. (2012) att de små bolagen har ett starkt agentförhållande 

gentemot deras bank då banken utgör källan till kapital för små bolag. Författarna för ett 

resonemang om att banken kommer ställa kravet att de små bolagen skall ha granskade 

finansiella rapporter. Ägare B berättar att hen i samtal med hens bank inte har haft något krav 

från banken att ha reviderade finansiella rapporter för bolag B:s nuvarande form. Som nämns 

tidigare har dock banken krävt ett påskrivet årsbokslut när bolag B lagt fram 

expansionsplaner. Ägare B berättar vidare att hens revisor även har fungerat i en rådgivande 

roll rörande potentiella expansionsplaner och ett par andra generella ekonomiska spörsmål. 

 

Freeman (2010) benämner kunderna som en intressent som företag bör beakta. Som revisor G 

berättar är revisionsbyrå G anlitad i syfte att ge bästa möjliga rådgivning till deras kunder och 

att de små bolagen inte bör förringas då de enligt revisor G ”inbringar en rejäl slant till vårt 

bolag”. Detta kan ses som att det är intressentgruppen kunder som påverkat revisionsbyrå G 

att anpassa deras tjänsteutbud utifrån deras behov. Ett liknande resonemang förs av 

Gooderham et al. (2004) som anser att det är de små bolagens förväntningar på mer 

avtalsmässiga tjänster som påverkat revisionsbyråerna att utveckla den sidan av 

verksamheten. Dessa tankegångar är även tillämpbara på revisionsbyrå E och revisionsbyrå F 

som även de framhöll att rådgivningsdelen är mer central för de små bolagen. Med detta 

illustreras hur utvärderingen av revisorns arbete är tätt förknippad med revisorns förmåga att 

leva upp till intressenternas förväntningar. 

 

Med revisionspliktens avskaffande som utgångspunkt har de små bolagen börjat förvänta sig 

mer rådgivning från deras revisorer. Revisionsbyråerna tror att den revisionsnära 

rådgivningen är lättare för kunderna att förstå och därför det som kunderna utvärderar 

revisorerna på. Det ökade fokus på rådgivning har skapat en oro från bank H att revisorerna 

ägnar sig åt rådgivning som de inte behärskar. Bank H lyfter samtidigt fram att revisorns 

uppgift är att säkerställa de finansiella rapporterna. Bank I och bank J ser istället revisorns 

rådgivning som ett komplement till deras egen verksamhet, särskilt rörande skattemässiga 

effekter. Ett behov att komplettera bankens rådgivning med bokföringstekniska råd kunde 

konstateras utifrån revisor G:s perspektiv. Utifrån bolag C:s fall kunde det konstateras att det 

inte uppstod konflikter mellan banken och revisorn i rådgivningsfrågor om överlikviditet. I 

detta fall kunde det konstateras att kombinationen av revisorns rådgivning och bankens 
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rådgivning ger det lilla bolaget möjlighet att fatta ett kvalificerat beslut. 

 

Revisor E poängterar att många företagsledare förstår redovisningstjänsten och ser därför 

revisionen som en onödig kostnad. Ägare B åskådliggör detta genom att uttrycka att 

granskningen av redovisningen utgör onödigt dubbelarbete. Det var genomgående för 

samtliga byråer att kunderna utvärderade revisionen utifrån de element av revisionen som de 

förstod, vilket var den revisionsnära rådgivningen. Detta ställde högre krav på 

revisionsbyråerna att leverera rådgivning än granskning av siffrorna. 

5.3.2 Revisionsbyråernas anpassning efter förväntningarna 

 

Regeringen förutspår i deras potentiella konsekvenser att revisionspliktens avskaffande för 

små bolag skulle bemötas med en avvaktande attityd från de små bolagen 

(Justitiedepartementet 2010). Revisor G berättar att revisionsbyrå G upplevde att så var fallet 

då de först kände av effekterna under andra året efter revisionspliktens avskaffande. Revisor 

G berättar att deras affärsstrategi innan revisionspliktens avskaffande var att binda kunderna 

till sig inom alla tjänsteområden utom revision ”... och där trodde vi nog att vi kanske var 

bättre än vad vi var, när den här första vändan då, många kunder föll bort för att vi inte hade 

knutit dem till oss ordentligt med andra tjänster” berättar revisor G. Revisor G 

vidareutvecklar detta och förklarar att om kunden väljer bort revisionen så kan de i sådana fall 

vara kvar och utföra bokföringen eller dylikt. Detta ger ett nytt läge där de kan utvidga den 

kundrelationen berättar revisor G. För att skapa värde för kunden berättar revisor E att deras 

strategi bygger på vad hen kallar för offensiv revision. Med detta menar revisor E att 

revisionsbyrå E försöker arbeta proaktivt med deras kunder genom att påpeka fel men också 

komma med förslag på lösningar. Revisor E ser detta som en konkurrensfördel mot andra 

revisionsbyråer i Boråsområdet. Detta förhållningssätt stämmer överens med Behn et al. 

(1997) som för ett resonemang om att revisorn måste vara proaktivt engagerad i en kunds 

verksamhet för att kunna agera i en rådgivarroll. Revisor F berättar att revisionsbyrå F:s 

strategi bygger på hur de levererar tjänsten och inte vilken tjänst som levereras. Revisor F 

förklarar att revisionsbyrå F anser att det viktigaste är att förklara vad revision faktiskt är för 

att kunden skall inse nyttan. Vidare berättar revisor F att branschen till följd av 

revisionspliktens avskaffande har blivit mer affärsmannamässig och ställer högre krav på 

revisorernas pedagogiska förmåga. Revisor F förklarar att revisionsbyrå F mäts på de tjänster 

som kunden förstår och eftersom den revisionsnära rådgivningen är lättare att greppa än 

granskningen av siffrorna är det ofta rådgivningen som revisionsbyrå F utvärderas på. Detta 

synsätt stämmer överens med hur revisor G berättar att 80 % av de små bolagen revisor G 

kommit i kontakt med inte förstår skillnaden mellan redovisning och revision. Revisor G tror 

att detta grundas i att revisorer historiskt har varit dåliga på att förklara vad de gör. Revisor E 

för ett resonemang som stämmer överens revisor G och revisor F. Revisor E framhåller att 

många ägare till små bolag förstår redovisningstjänsten och vad dess syfte är och ser därför 

revisionen som dubbelarbete. Detta synsätt stämmer överens med vad ägare B anser om 

revision. Ägare B framhåller att det bokföringsprogram som ägare B använder räcker som 

garant för att de finansiella rapporterna skall vara korrekta. Revisor E för ett resonemang om 

att de små bolag som är skeptiska mot revisorns roll som granskare inte förstår att revisorn 

enligt lagstiftningen måste utföra vissa steg för att det skall mynna ut i en revisionsberättelse. 

Revisor E poängterar att det är först när det lilla bolaget börjar växa sig större och ägaren 

släpper kontrollen på ekonomifunktionen till en anställd som en revisor i form av en 

granskare kommer efterfrågas. Detta skulle skapa det agentförhållande som Niemi et al. 

(2012) belyser och revisorn skulle vara ett sätt att undvika agentkostnader i form av att den 

anställde som sköter ekonomifunktionen agerar opportunistisk. 
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”Vi har ju ett gemensamt mål, det är ju att vi ska avlämna en årsredovisning som styrelsen, vd 

och jag kan skriva på med gott samvete” menar revisor F. Detta är ett förhållningssätt som 

genomsyrar samtliga revisionsbyråers affärsstrategier som inkluderats i uppsatsen. Det 

gemensamma förhållningssättet ger stöd för den teori som Gooderham et al. (2004) 

presenterar. Författarna anser att revisionsbyråerna i allt större utsträckning ägnar sig åt 

generella ekonomiska tjänster. Denna teori styrks även av Rippe (2014) som fastslår att de 

små bolagen förväntar sig en allt bredare kompetens från revisorn. 

 

Samtliga revisionsbyråer som intervjuats berättar att revisionspliktens avskaffande för små 

bolag har påverkat deras byråer men att det inte skett någon större skada. Revisor E berättar 

att många av de bolag som valt att avskaffa revisorn blivit kvar som redovisningskunder eller 

övergått till att köpa avtalsmässiga tjänster. Revisor F för ett resonemang om att anledningen 

till att de flesta små bolagen hos revisionsbyrå F valt att behålla revisorn till följd av att ”det 

sitter i ryggmärgen att ha en revisor” menar revisor F. Både revisor F och revisor G 

framhåller att revisionen utgör en kvalitetsstämpel som kan vara värdefull vid förhandlingar 

mot exempelvis kommunen. Som revisor F uttrycker revisionens funktion är syftet att stärka 

ett bolags trovärdighet som leverantör ”har du inte det, så är du inte med i matchen” menar 

hen. Signalteorin framhäver ett perspektiv som ger stöd för värdet i den kvalitetsstämpel som 

revision medför. Godfrey et al. (2010) framhåller att signalen inte skall kunna kopieras varken 

kostnadsfritt eller med lätthet av konkurrenter vilket stämmer överens med revisionen. 

Connelly et al. (2011) lyfter dock perspektivet att signalen utvärderas på olika sätt beroende 

på vilken intressent som utvärderar den. Ett tydligt exempel på detta är att bank H lägger 

större vikt vid att de små bolagen har revision än bank I och bank J. 

5.4 Framtid 

 

Revisor G är övertygad om att gränserna för revisionsplikt kommer höjas i framtiden. ”Man 

vet inte, men då kommer ju nästa puckel igen och då blir det ju, faktiskt lite större bolag och 

det beror ju på precis vilka gränser de kommer att ha då, det kan ju påverka oss något 

katastrofalt, eller katastrofalt ska jag inte säga för vi rustar ju för det men det påverkar ju oss 

mycket” menar revisor G. Även revisor F tror på en framtida höjning av gränserna för 

revisionsplikt. Revisor F tror en sådan höjning skulle ge upphov till en ökad efterfrågan på 

bestyrkanden i form av revisorsintyg. Dessa tankegångar stämmer överens med vad 

regeringen trodde att de nuvarande gränserna för revisionsplikt skulle resultera i 

(Justitiedepartementet 2010). Revisor G styrker revisor F:s resonemang och tror en framtida 

höjning av gränserna kommer leda till en ökad efterfrågan på specifika bestyrkanden. Revisor 

F tror vidare att bankerna vid en framtida höjning av gränserna skulle sätta ett revisionskrav 

på deras kunder som överstiger en viss nivå av omsättning. Nair och Rittenberg (1983) 

framhåller att bankrelationen är den viktigaste intressentrelationen för de små bolagen och 

som Niemi et al. (2012) för ett resonemang om är de små bolagen beroende av banken som 

källa till kapital. Som Ullmann (1985) teoretiserar är behovet av att tillfredsställa intressenten 

kopplat till hur kritisk den resurs som intressenten kontrollerar är. Detta skulle kunna ge en 

indikation på att ett framtida revisionskrav från bankerna skulle ge stöd för ett större fokus på 

den managementstyrda grenen av intressentteorin från de små bolagens sida. 

Företagsrådgivare J ger stöd för detta då företagsrådgivare J förutspår att bank J skulle börja 

efterfråga revisorsintyg samt andra bestyrkanden om gränserna för revisionsplikt skulle höjas. 

Sådana krav skulle agera som en motvikt mot en potentiell höjning av gränserna för 

revisionsplikt och bidra till att revisionsbyråerna inte skulle tappa lika många kunder. 
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Revisor F tror en framtida höjning av gränserna för revisionsplikt kommer innebära att de små 

revisionsbyråerna köps upp av de större och att revisionsbranschen kommer bli koncentrerad 

kring de stora byråerna. Revisor G för ett liknande resonemang och tror att de små 

revisionsbyråerna får svårare att hävda sig mot de större. Revisor G tror att den 

kompetensbredd som finns att tillgå på revisionsbyrå G och andra stora byråer kommer bli en 

avgörande faktor till varför små revisionsbyråer inte kan konkurrera mot de större. 

 

Något som angavs i regeringens potentiella konsekvenser var att redovisningskonsulten skulle 

kunna ersätta revisorn som de små bolagens rådgivare (Justitiedepartementet 2010).  Det kan 

antas att redovisaren inte fullt ut kan ersätta revisorn som rådgivare i framtiden till följd av att 

redovisaren har lägre kompetens. Detta menar företagsrådgivare I som berättar att det klingar 

högre om en revisor har uttalat sig om ett bolag än om en redovisningskonsult har gjort det. 

Den indikation som företagsrådgivare I ger om revisorns högre värde tolkar vi som att den 

signal som en revisors rådgivning ger utgör en starkare signal än den signal som en 

redovisningskonsults råd ger. 
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6 Slutsatser 
 

Följande kapitel avser besvara uppsatsen syfte. Syftet med vår uppsats är att kartlägga 

betydelsen av revisionspliktens avskaffande för små bolag utifrån tre intressentgruppers 

perspektiv. Vi vill bidra till en ökad helhetsförståelse för det samspel som råder mellan 

bankerna, små bolag och revisionsbyråer i en Boråskontext då vi anser att kvalitativ 

forskning kring detta samspel idag saknas. 

6.1 Samspelet mellan små bolag, banker och revisionsbyråer 

 

Utgångspunkten till det samspel som berörts i uppsatsen har varit relationen mellan de små 

bolagen, bankerna och revisionsbyråerna efter revisionspliktens avskaffande för små bolag. 

Den frivilliga revisionen har fått de små bolagen att bli mer medvetna om vad revision 

faktiskt innebär samt börjat utforska olika möjligheter till att modifiera eller ersätta den. Det 

ändrade förhållandet till revisorn samt de små bolagens förmåga att uppnå kvalitet på deras 

finansiella rapporter har haft en inverkan på hur banken ser på de små bolagens finansiella 

rapporter. Bankerna i vår uppsats har ett varierat förhållningssätt till hur de små bolagens 

finansiella rapporter skall granskas och bedömas vilket inte ger en entydig bild om hur de små 

bolagen skall förhålla sig till sin viktigaste intressent. Två av bankerna i uppsatsen anser att de 

finansiella rapporterna är en sekundär beslutsparameter och att syftet med lånet samt personen 

bakom företaget är mer relevanta faktorer för om ett lån beviljas eller ej. Detta väcker frågan 

om bankerna verkligen är de främsta användarna av de små bolagens finansiella rapporter. 

Den tredje banken i uppsatsen ser det som att de små bolagen måste ha en revisor för att 

beviljas lån då det ökar bolagets finansiella trovärdighet. Samma bank anser även att 

revisorerna bör hålla sig till den granskande rollen och inte ägna sig åt sådan rådgivning som 

kan likställas med finansiell rådgivning och på så vis inkräkta på bankens verksamhet. De 

andra två bankerna i uppsatsen anser snarare att revisorn fungerar som ett komplement till 

deras verksamhet och kunde se värden i att de små bolagen kunde få skattetekniska råd som 

kompletterar den finansiella rådgivningen. Denna syn vävs samman med hur en av 

revisionsbyråerna anser att det finns ett behov att komplettera den finansiella rådgivning som 

bankerna ger de små bolagen med bokföringstekniska råd om hur deras hantering av en 

potentiell överlikviditet behandlas. Samma revisionsbyrå som uttalar sig om detta poängterar 

även att det är rådgivning som utgör huvudprodukten när små bolag anlitar denna 

revisionsbyrå. I ett av bolagens fall hade ägaren fått rådgivning från både revisorn och banken 

och i detta fall uppstod ingen konflikt mellan revisorn och bankens rådgivning utan det gav 

snarare ägaren en bättre förståelse för hur överlikviditeten skulle behandlas. 

 

En bidragande orsak till att de små bolagen har en annan förväntan på revisionen än större 

bolag är att företagsägaren och företagets ledning ofta är samma person i de mindre bolagen. 

Detta gör att revisionen inte fyller samma syfte när det kommer till att kontrollera 

företagsledaren i de små bolagen som i de stora. Detta resonemang bidrar till att rådgivningen 

har blivit huvudprodukten för revisorer som reviderar små bolag. Innan revisionspliktens 

avskaffande för små bolag fick revisionsbyråerna nya kunder per automatik. Efter 

avskaffandet har revisionsbyråerna behövt se över hur de skall kunna behålla deras nuvarande 

kunder samt få in nya. I uppsatsen presenteras olika strategier som revisionsbyråerna 

anammar för att tackla revisionspliktens avskaffande för små bolag. De tre strategierna som 

uppdagades var; 1. Att agera proaktivt i revisionen. 2. Att på ett pedagogiskt sätt förklara 

revisionens syfte och få kunden att förstå dess nytta. 3. Att stärka relationen till kunden i 
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samtliga affärsområden utom revision. En gemensam nämnare för dessa strategier är att en 

förståelse för de små bolagens behov ligger i fokus. 

 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag har fått de små bolagen i vår uppsats att göra 

mer medvetna val i deras tillvägagångssätt för att uppnå kvalitet på de finansiella rapporterna. 

De reflektioner som presenteras från de ägare som valt att utföra redovisningen internt har 

varit att det gör dem mer bekväma med de interna processerna inom bolaget samt utgör en 

kostnadsbesparing gentemot att låta en redovisningskonsult göra det. I relation till detta kan 

det konstateras att en av ägarna valt att anlita en extern redovisningskonsult då hen anser det 

vara mer lönsamt att utföra redovisningen externt. Två av bankerna menar att det inte skadar 

de små bolagens möjlighet att få banklån i fallet att de inte har en redovisningskonsult. En av 

bankerna framhåller dock att hen föreslår att de bolag som har bristfälliga finansiella rapporter 

anlitar en redovisningskonsult för att få hjälp med dessa. En av revisionsbyråerna höjer i 

relation till detta ett varningens finger i hänseende till redovisningskonsulterna och menar att 

kvaliteten på dessa varierar i stor utsträckning beroende på vilken byrå de är verksamma på. 

Bankerna håller med om att redovisningskonsulternas kvalitet är varierande men menar att 

detta är på individnivå och inte beroende på vilken byrå de är verksamma. En anslutande 

faktor till redovisningskonsultens arbetsuppgifter är att de har utvidgats till att innebära 

rådgivning i ett av bolagens fall. Denna rådgivning sker på basis att bolaget rådfrågar 

redovisningskonsulten som får stöd i rådgivningen från de verksamma revisorerna på den 

revisionsbyrå som redovisningskonsulten verkar. Denna sorts rådgivning kan relateras till att 

revisionsbyråerna antar att revisorers råd väger tyngre vid avancerad rådgivning. Detta styrks 

även av en av bankerna som menar att revisorns råd är mer trovärdigt än 

redovisningskonsultens. 

 

Det observerade samspelet ovan skulle kunna påverkas av en höjning av gränserna för 

revisionsplikt. Två av revisorerna i vår uppsats är övertygade om att en höjning mot en EU-

standard skulle påverka branschen i stor utsträckning. Dessa revisorer tror vidare att det 

kommer leda till att dessa små bolag i större utsträckning kommer efterfråga revisorsintyg. En 

av revisorerna tror vidare att bankerna själva skulle kräva revision från de bolag som söker lån 

och överstiger en viss nivå av omsättning. Detta styrks av en av bankerna som menar att de 

troligtvis kommer införa ett krav på revisorsintyg för bolag som har en högre omsättning men 

inte omfattas av revisionsplikt. Om samtliga banker skulle ställa ett sådant krav på 

revisorsintyg mot de små bolag som söker lån torde en höjning av gränserna inte slå lika hårt 

mot revisionsbyråerna. 

 

Den utökade rådgivningen som kunnat observeras förväntas fortsätta bli ett viktigt område. 

Revisionsbyråerna i uppsatsen är övertygade om att en höjning av gränserna för revisionsplikt 

kommer leda till en koncentration av revisionsbyråerna till följd av att de mindre kommer 

köpas upp av de större. De tror vidare att de små byråerna inte kommer kunna tävla mot den 

kompetensbredd som finns att tillgå på de större byråerna. I ett fall i uppsatsen kunde det 

observeras att bolagets redovisningskonsult agerade rådgivare genom att rådfråga revisorerna 

på revisionsbyrå som redovisningskonsulten var verksam på. Detta väcker frågan om 

redovisningskonsulten är en viktig komponent i samspelet mellan revisionsbyråerna, de små 

bolagen och bankerna. 

 

Vi har kommit fram till att det råder ett komplext och mångfacetterat samspel mellan de små 

bolagen, bankerna och revisionsbyråerna. På grund av att varje aktör har olika förhållningssätt 

till de olika teman vi har belyst har det varit svårt att ge en entydig bild av hur samspelet 

fungerar. Vad vi kommer fram till är att det inte finns ett enhetligt förhållningssätt mellan de 
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olika aktörerna utan att detta kommer variera beroende på vilket bolag, vilken bank och vilken 

revisionsbyrå som är involverad i samspelet.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

 

I vår uppsats har vi berört att förväntningen på revisionen mot de små bolagen är att revisorn 

skall agera som en form av rådgivare. I ett fall har vi även kunnat åskådliggöra att det finns 

förväntningar på den externa redovisningskonsulten att agera rådgivare. Vårt förslag till 

fortsatt forskning är att utföra en kvantitativ studie om vilken typ av rådgivning de små 

bolagen efterfrågar. 

6.3 Bidrag 

 

Vi har bidragit med en empirisk kartläggning av revisionspliktens avskaffandes betydelse för 

samspelet mellan banker, små bolag och revisionsbyråer i en Boråskontext. Uppsatsens fokus 

har utgjorts av att uppfylla en hög grad av professionsrelevans genom att ge de tre olika 

aktörerna en bättre uppfattning om hur de förhåller sig till varandra. 

6.4 Reflektioner 

 

Våra intervjuer var med bolagsägare och personer i ledande befattning i organisationer. Dessa 

personer har i vissa fall haft svårt att avsätta tid för intervjuerna vilket krävde en hög grad 

flexibilitet från vår sida. Samtidigt var vi beroende av det material som framkom under 

intervjuerna för att kunna utföra en meningsfull uppsats. För att eliminera dessa 

osäkerhetselement hade vi kunnat utföra en studie där vi hade fokuserat på att analysera de 

remissvar rörande revisionspliktens avskaffande för små bolag som givits ut. Detta hade 

sannolikt resulterat i en högre forskningsrelevans än den som uppkommit i vår uppsats men 

gjort avkall på professionsrelevansen. 
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8 Bilaga 1 

8.1 Intervjuguider  

8.1.1 Intervjuguide små bolag 

 

Allmänt forskningsområde 

Ett av de teman som vi kommer fokusera på under intervjuerna med de små bolagen kommer 

vara att diskutera deras relation till revisorn eller i fallet att de ej valt att anlita en sådan, deras 

icke-relation. Det andra temat kommer beröra deras framställning och hantering av finansiella 

rapporter, detta kommer ställas i relation till deras finansiering av verksamheten. 

 

Intervjuteman 

Bakgrundsinfo om respondenten 

Metod för att uppnå kvalitet på finansiella rapporter 

Revisorns roll 

Intressentförhållandet 

 

Formulering av intervjufrågor 

1.0 Hur länge har du bedrivit din verksamhet? Vilken position har du? 

2.0 Sköter du själv redovisningen? Om inte, vem gör det? 

2.1. Extern redovisare: vet du vad dess arbetsuppgifter innebär? 

2.2 Hur granskar du att denne sköter dess arbetsuppgifter? 

3.0 Använder du dig av en revisor? Varför/varför inte? 

3.1 Om ja, vad förväntar du dig av din revisor? 

3.2 Om nej, varför inte? 

3.3 Om du i framtiden skulle skaffa en revisor, vad skulle vara anledningen till det valet? 

4.0 Har du banklån? 

4.1 Om ja, ställer banken några krav på dina finansiella rapporter? 

4.2 Om ja, kräver banken att du kontinuerligt uppfyller de krav som ställdes vid lånets 

beviljande? 

8.1.2 Intervjuguide revisionsbyrå 

 

Allmänt forskningsområde 

Vi var intresserade av att skapa oss en uppfattning om vad revisionsbyråer anser utgör hög 

revisionskvalitet gentemot små bolag. Vi ville även skapa oss en uppfattning om vad som 

förväntas av en revisor och vad denne ägnar sig åt när den anlitas av små bolag. 

 

Intervjuteman 

Bakgrundsinfo om respondenten 

Revisionspliktens avskaffande för små bolag 

Frivillig revision 

Förväntningar på revisionen 

Revisorns roll 

Redovisningskonsultens roll 

Affärsstrategi 

Rådgivning 

Oberoendet 

Redovisningens kvalitet 
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Formulering av intervjufrågor 

1.0 Hur definierar ni hög revisionskvalitet? 

1.1 Handlar det om att följa revisorsnämndens krav eller den revisionsprocess ni använder er 

av internt? 

2.0 Om ni upptäcker brister i era kunders finansiella rapporter - kommer ni rapportera dessa 

eller försöka hjälpa dem lösa problemet? 

3.0 Ser ni stor skillnad på de finansiella rapporter som ni granskar beroende på om företaget 

anlitat en extern redovisningskonsult eller inte? 

4.0 Vilka förväntningar har små bolag på er revisionstjänst? 

4.1 Kan era revisorer uppleva att det de ägnar sig åt snarare är rådgivning än revision? 

4.2 Upplever era revisorer att det är svårt att uppfylla oberoendekriteriet när kunden förväntar 

sig rådgivningshjälp? 

5.0 Är det viktigt för er att särskilja revisorns roll från redovisningskonsulten eller blandas 

dessa tjänster för små bolag? 

6.0 Har ni debiteringskrav på era redovisningskonsulter? 

6.1 Om ja, hur konstrueras dessa? 

8.1.3 Intervjuguide bank 

 

Allmänt forskningsområde 

Vi var intresserade av att undersöka bankernas förhållande till de små bolagen och mer 

specifikt hur de betraktar deras finansiella rapporter. Vi var också intresserade av att studera 

vilka krav bankerna ställer på de små bolagen vid beviljande av lån. 

 

Intervjuteman 

Bakgrundsinfo om respondenten 

Krav på finansiella rapporter 

Finansiell rådgivning 

Förtroende för revisorn 

 

Formulering av intervjufrågor 

1.0 Vilka krav ställer ni på de företag som söker lån hos er? 

2.0 Påverkas lånevillkoren beroende på om de finansiella rapporterna som bolaget lämnar är 

granskade av en revisor eller ej? 

3.0 Påverkas lånevillkoren av om företaget använder en extern redovisare? 

4.0 Hur arbetar ni med moralisk risk i relation till finansiella rapporter? 

4.1 Kan ett företags bristfälliga årsredovisning ge upphov till försämrade lånevillkor? 

5.0 Vad anser ni om revisionspliktens avskaffande för små bolag? 

5.1 Har ni sett någon utveckling mot att företag har sämre betalningsförmåga nu? 

6.0 Ställer ni krav på att ett företag skall ha både redovisningskonsult och revisor för att de 

skall få finansiering? 
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