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Förord 

Vi skulle vilja inleda denna kandidatuppsats med att rikta ett stort tack till alla Er som 

på något vis varit delaktiga i denna process.  

  

Ett stort tack till vår handledare Cecilia Dalborg för ditt engagemang samt din hjälp 

under uppsatsens gång. 

  

Ett stort tack vill vi även rikta till våra respondenter som tagit sig tid att svara på våra 

frågor och bidragit med sin kunskap och sina infallsvinklar. 

  

Vi vill också tacka våra opponenter för värdefull feedback och synpunkter som hjälpt 

oss att förbättra vår uppsats. 

  

Det har varit väldigt utmanande men också givande att skriva denna uppsats och 

utan Er hade det inte varit möjligt, tack!   

  

  

Mittuniversitetet Östersund. Januari 2019 

Frida Gustavsson & Marika Backman 

 

 

 



 

 

  

Sammanfattning 

Den 1 november 2010 slopades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige, med 

främsta syfte att minska kostnaderna för företagen och därmed uppmuntra fler till 

företagande. Sverige var relativt sena med att införa denna lagändring till skillnad 

från andra EU-länder, men i dagens globaliserade värld finns en strävan efter 

enhetlighet. Sverige är dock ett utav de länder med lägst gränsvärden för när revision 

är tvingande och ligger långt ifrån EU:s maxgränser. Tidigare studier visar på delade 

meningar angående de befintliga gränserna, vissa förespråkar en höjning, andra 

föredrar en sänkning och vissa argumenterar för att återinföra revisionsplikten. De 

som diskuterar för en sänkning samt en återföring av plikten gör det med anledning 

av den bevisat försämrade kvaliteten på årsredovisningarna samt den bristande 

kontrollen för de som obemärkt passerar gränserna. De som föredrar höjda gränser 

menar att marknaden ändå är självreglerad, det leder till en frihet att välja vad som 

passar bäst utefter den individuella nyttan. Marknaden blir mer effektiv och fler 

jobbtillfällen kommer att skapas. Syftet med denna studie är att undersöka de 

befintliga gränsvärdena för revisionsplikt och vart gränsen bör vara, utifrån ett 

revisorsperspektiv. Tidigare forskning visar att det finns en brist i att kvaliteten på 

årsredovisningar försämrats samt att det inte finns någon kontroll för 

gränsöverskridare. För att kunna undersöka var gränsvärdena bör ligga är en 

förståelse för revisionens betydelse en viktig pusselbit. Revisorer besitter den mest 

passande kunskapen för att uttala sig om revision och revisionspliktens gränser och 

därför är en kvalitativ metod tillämpad där vi intervjuat revisorer från olika 

revisionsbyråer. Resultatet av studien visar på delade meningar om var 

gränsvärdena för revisionsplikt bör ligga, men att låta värdena vara oförändrade 

alternativt en höjning av dem var den generella åsikten. Att anlita 

redovisningskonsulter nämndes som den huvudsakliga lösningen för att förbättra den 

försämrade kvaliteten på årsredovisningarna. För att förhindra att företag obemärkt 

passerar gränserna för slopad revisionsplikt anses Bolagsverket kunna ha en 

kontrollerande roll, utöver den roll de i dagsläget har som registrerande myndighet. 

 

 



 

 

  

Abstract 

Voluntary auditing was introduced to Sweden in November 1st in 2010 for smaller 

companies, with the main purpose of reducing the costs for the companies and 

thereby encouraging more business enterprises. Sweden was relatively late in 

introducing this change of law, unlike other EU countries, but the world today is so 

globalized that an uniformity is required. Sweden is though one of the countries with 

the lowest thresholds for when auditing is mandatory and it is far from EU’s maximum 

limits. Previous studies indicate shared views regarding to the existing thresholds, 

some advocate an increase, others prefer a reduction while some argue for 

reintroducing the mandatory auditing for all companies. Those who discuss for a 

reduction and a reintroduction of the mandatory auditing do so because of the proven 

deterioration in the quality of the annual reports and the lack of control for those who 

pass the thresholds unnoticed. Those who prefer increased thresholds states that the 

market is self-regulated and this leads to a freedom to choose what suits the 

company best according to the individual benefit. The market becomes more efficient 

and more job opportunities will be created. The purpose of this study is to examine 

the existing thresholds for when auditing is mandatory and were the thresholds 

should be. Existing research indicates a fear of the deteriorate quality in the annual 

reports and the lack of control for those who unnoticed passes the thresholds. To be 

able to examine where the thresholds should be an understanding of the purpose of 

auditing is necessary. Auditors possess the most appropriate knowledge to comment 

on the auditing thresholds, therefore a qualitative method is applied, where auditors 

from different companies has been interviewed. The result of this study showed 

shared views regarding the thresholds but to let the thresholds be unchanged or to 

increase them was the overall general opinion. To hire accountants were mentioned 

as the main solution to improve the current quality of the annual reports. To prevent 

that companies unnoticed passes the thresholds Bolagsverket is mentioned as the 

solution to the problem, they could have a controlling role instead of just one 

registrant. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras ämnet i en problembakgrund som sedan övergår 

till en problemdiskussion. Efter detta följer en problemformulering med 

frågeställningar samt syftet med studien.  

 

1.1 Bakgrund 
Idag ställs det stora krav på revisorer, de granskar företagens räkenskaper och deras 

arbete är reglerat av regler, lagar och riktlinjer (Revisorsinspektionen, 2018a). 

Behovet av en granskande part uppkom när förvaltning och ägande blev två skilda 

delar. I samband med detta blev det uppenbart att det krävdes någon form av kontroll 

(Deegan & Unerman, 2011). År 1895 gjordes det ändringar i den svenska 

aktiebolagslagen med en ny lag om revision, nämligen att revision blev tvingande för 

alla svenska aktiebolag (Öhman & Wallerstedt, 2012:6). Både företagens 

räkenskaper samt ledningens förvaltning skulle granskas av en revisor. Det fanns 

dock inga krav på att revisorn skulle vara oberoende eller att revisorn skulle ha 

någon speciell utbildning. De första revisorerna auktoriserades i Sverige år 1912 av 

Stockholms handelskammare (Öhman & Wallerstedt, 2012:6). Detta ledde till att det 

år 1944 tillkom en lag om att företag som hade ett aktiekapital på över 2 miljoner 

kronor eller bolag som hade aktier noterade på börsen skulle ha minst en 

auktoriserad revisor (Svensson, 2008). År 1975 blev kravet på att ha minst en 

auktoriserad revisor hårdare och även de aktiebolag som hade ett högre bundet eget 

kapital än 1 miljon kronor samt de bolag där aktieägarna krävde auktorisation på 

revisorn fick krav på sig (Svensson, 2008). Under 1980-talet framkom det att små 

bolag hade större risk att utsättas för ekonomisk brottslighet och att en effektiv 

revision även på dessa företag ansågs nödvändigt för att hindra brottsligheten. Vilket 

ledde till att det år 1983 infördes en lag om att alla nystartade aktiebolag blev 

tvungna att ha en kvalificerad revisor. Kravet för äldre bolag infördes 1987 och 

därmed var alla svenska aktiebolag år 1988 tvungen att ha en kvalificerad revisor 

(Svensson, 2008).  

 

Reviderade finansiella rapporter var ett steg i rätt riktning mot en effektiv 

resursallokering och revision finns till för att gynna samhället i stort (Öhman, 2007). 

Trots detta var revision ett omdebatterat ämne världen över och diskussionen 

handlade om huruvida revisionens fördelar vägde tyngre än nackdelarna (Svensson, 

2008). Det talades om de kostnadsbesparingar som företagen förväntades göra om 

revisionsplikten avskaffades för mindre aktiebolag och att det därigenom skulle 

uppmuntra fler till företagande. Kostnaderna för revision stiger i takt med företagets 

storlek och det är inte bara ett revisionsarvode som ska betalas, det är också 

kostsamt att ta fram det underlag som revisorerna behöver (Svensson, 2008). 

Ovanstående debatt samt de förväntade kostnadsbesparingarna resulterade i att allt 

fler länder började införa undantag för revisionsplikten för mindre aktiebolag, revision 

ansågs dock fortfarande vara viktig (Carrington, 2014; Lennox & Pittman, 2011). 

Bland de första att införa undantagsregeln var Holland år 1978 och sedan började 
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fler och fler länder att införa liknande regleringar (Carrington, 2014). Efter att vissa 

länder tagit bort revisionskravet för mindre bolag påbörjades diskussionen om 

företagens internationella konkurrenskraft. Företag från olika länder konkurrerade 

inte med samma förutsättningar eftersom företag i länder med tvingande revision 

hade högre administrativa kostnader (Carrington, 2014). När länder började ta bort 

kravet för revision räknades det dock med att revisionen skulle behållas hos de 

företag där nyttan av den var större än dess kostnader (Dedman, Kausar & Lennox, 

2014). EU införde därför gränsvärden för revisionsplikt som sedan resulterade i en 

lagändring även i Sverige (Carrington, 2014). Den första november 2010 avskaffades 

revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige med främsta syftet att minska 

företagens kostnader. Av Sveriges alla aktiebolag omfattades cirka 70% av den nya 

reformen (Riksrevisionen, 2017). Sverige var sena i förhållande till övriga länder inom 

EU med att införa undantag för revisionsplikt och är ett av de länder med lägst 

gränsvärden (Neij, 2017). 

 

1.2 Problemdiskussion 
Det råder delade meningar om den slopade revisionsplikten (Haapamäki, 2018). 

Tidigare studier gjorda på företag i Storbritannien och Finland visar att bolag som inte 

omfattas av revisionskravet ändå väljer att få sitt företag reviderat då de anser att 

nyttan är större än kostnaderna (Collis, 2012; Niemi, Kinnunen, Ojala & Troberg, 

2012). Niemi et al. (2012) menar dock att det inte bara är kostnaderna som styr om 

ett företag väljer att anlita en revisor frivilligt utan att det finns ett agentperspektiv där 

revisorn får en betydande roll mellan den som utför redovisningen och 

företagsledningen. Dedman et al. (2014) har genom en studie gjord på privata 

företag i Storbritannien kommit fram till att företag med höga byråkostnader samt 

riskfyllda företag är mer benägna att ha kvar en revisor även när det är frivilligt. Dock 

finner Dedman et al. (2014) att företagen med åren väljer att avstå revision och att 

företagen därmed anpassar sig efter de nya regleringarna. 

 

I en granskningsrapport av Riksrevisionen (2017) gjordes en undersökning om syftet 

med avskaffandet av revisionsplikten hade uppnåtts eller om avskaffandet hade fått 

några negativa konsekvenser och om hur berörda myndigheter har hanterat de 

negativa konsekvenserna. Deras slutsats var att reformen har “kostat mer än den 

smakat” alltså att nackdelarna är större än fördelarna. Även om det blivit en 

kostnadsbesparing för de små företagen så är den mindre än vad som var tänkt och 

den förväntade tillväxten av företag har inte förverkligats. Riksrevisionens (2017) 

rekommendation till regeringen efter granskningen var att återinföra revisionsplikten 

för små aktiebolag. Farhågorna innan lagändringen var att det skulle uppstå 

skattefusk, bli fel i årsredovisningar och deklarationer samt att den ekonomiska 

brottsligheten skulle öka. Ekobrottsmyndigheten (2016) visar att utfallet blev som 

befarat och fler ekobrott har begåtts sedan lagändringen trädde i kraft. Regeringen 

räknade också med att skatteintäkterna skulle minska med 1,3 miljarder kronor 

(Lennartsson, 2010a).  
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Vissa forskare menar att Sverige bör göra som de flesta länderna i EU och höja 

gränserna ytterligare, medan andra är motståndare till detta och menar att 

revisionsplikten aldrig ens skulle ha slopats (Huq, Daunfeldt, Hartwig & Rudholm, 

2018; Neij, 2017; Riksrevisionen, 2017). Att direkt gå från tvingade revision till att inte 

alls behöva den kan ha varit ett för stort steg att ta, det öppnar upp för problem och 

utifrån tidigare studier finns en kunskapslucka inom detta område (Neij, 2017). Det är 

redan fastställt att kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats samt att 

ekobrotten har ökat under den period som revisionsplikten varit borttagen. Det finns 

dock inget som bevisar att detta beror på revisionspliktens avskaffande men det finns 

starka incitament till att det kan vara så (Riksrevisionen, 2017; Lennartsson, 2010a; 

Neij, 2017). Dagens finansiella rapporter tappar därmed legitimitet och trovärdighet, 

intressenterna och investerarna får sämre beslutsunderlag och samhället får en 

mindre effektiv marknad (Healy & Palepu, 2001; Upplysningscentralen [UC], 2017). 

Det finns inte heller någon organiserad kontroll ifall företag skulle överskrida 

gränsvärdena (Neij, 2017). Samtidigt så uppmanar avskaffandet av revisionsplikten 

fler till företagande, minskar företagens administrativa kostnader och förbättrar 

befintliga företags konkurrenskraft (Svensson, 2008). 

 

1.3 Problemformulering 
Utifrån tidigare forskning formulerar vi följande frågeställningar: 

 

● För vilka intressenter kan revision av mindre företag vara viktig? 

 

● Vilken inställning kan revisorer ha till slopad revisionsplikt och satta 

gränsvärden? Borde gränserna höjas, sänkas eller förbli oförändrade?  

 

● Vad kan göras för att de finansiella rapporterna ska bibehålla kvalitet och 

trovärdighet då revisionsplikten är avskaffad?  

 

● Vilken typ av kontroll borde införas för att bevaka om företag överskrider 

gränsvärdena?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva vad redovisning och revision innebär samt att 

öka förståelsen för revisorers syn på revisionsplikten och dess avskaffande.  
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2 Teoretisk referensram 

Under teorikapitlet presenteras innebörden av redovisning och revision, efter detta 

följer de olika synsätten på revision. Vidare presenteras de teorier som varit 

väsentliga för studien och avslutar med tidigare forskning om revisionsplikten. 

 

2.1 Redovisning och Revision 
I Sverige finns det olika regelverk inom redovisning, de så kallade K-regelverken. Alla 

aktiebolag är skyldiga att upprätta en offentlig årsredovisning (Grönlund, Tagesson & 

Öhman, 2013). Beroende på företagets storlek så skiljer det sig vilket regelverk som 

ska följas (Grönlund et al., 2013). K1 är den enklaste formen av K-regelverken och 

omfattar exempelvis ideella föreningar, trossamfund samt enskilda näringsidkare, K2 

är också ett förenklat regelverk vilket mindre bolag kan följa om de vill, valet finns 

dock att följa K3 trots att de är mindre. K3 är huvudregelverket och gäller för alla 

företagsformer. Det finns även ett fjärde regelverk, K4, vilket börsnoterade bolag 

måste följa samt de bolag som valt att följa de internationella ramarna IFRS som ges 

ut av IASB följer (Grönlund et al., 2013). Redovisningen kan delas in i intern- och 

externredovisning (Grönlund et al., 2013). Den interna redovisningen syftar till att 

tillgodose de som arbetar inom företaget med relevant information som berör 

framtiden och innefattar interna händelser. Den externa redovisningen syftar till att 

tillgodose företagets intressenter med information genom årsbokslut, årsredovisning 

samt delårsrapporter. Syftet med redovisning är att ge en rättvisande bild av 

företaget och att göra det möjligt att bedöma företagets fortsatta utveckling (Grönlund 

et al., 2013).  

 

Revision innebär en granskning av redovisningen för att kunna öka trovärdigheten 

och minska risken för väsentliga fel i redovisningens rapporter (Carrington, 2014; 

Revisorsinspektionen, 2018b). Revisorns ansvar är att granska och periodiskt uttala 

sig om den samlade informationen som återfinns i de finansiella rapporterna och 

bokföringen som ligger till grund för den (SFS 2005:551). Revisorn granskar också 

ledningens förvaltning, prövar deras tillämpade redovisningsprinciper och bedömer 

deras betydelsefulla uppskattningar. Revisionen ska följa god revisionssed och vara 

så omfattande och ingående som det kräver (SFS 2005:551). Huruvida rapporterna 

har upprättats korrekt enligt lag och om de ger en rättvisande bild uttalar sig revisorn 

om i en revisionsberättelse (Revisorsinspektionen, 2018b). Det som skrivs i 

revisionsberättelsen ska hålla en hög nivå, men det är ingen garanti på att 

årsredovisningen är fri från felaktigheter. En revisor granskar inte allt, endast det som 

anses vara väsentligt nog granskas, risken för fel är alltså inte obefintlig. Brukare av 

årsredovisningar bör också ha i åtanke att ibland missas även de väsentliga felen 

(Revisorsinspektionen, 2018b). För att få behörighet att uttala sig om ett företags 

redovisningsinformation ska revisorerna vara antingen godkända eller auktoriserade 

vilket innebär att de ska ha en teoretisk samt en praktisk utbildning på minst sex år 

totalt (Revisorsinspektionen, 2018a).  
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2.2 Olika synsätt på revision 
Carrington (2014) berättar om den forskning som gjorts kring revision, både 

nationalekonomiskt och sociologiskt, det är dock den nationalekonomiska 

inriktningen som är starkast. Inom nationalekonomin förespråkas rationalitet, där kan 

revision ses som en försäkran, förbättring och försäkring. Carrington (2014) förklarar 

att revision kan vara en försäkran på att bolagen sköts effektivt och det minskar 

risken för utlämnande av betydelsefull information genom granskning av en 

oberoende tredje part. När revision ses som en förbättring hamnar fokus istället på 

kvaliteten i den redovisade informationen, revisorn är en informationsförmedlare och 

denne tar hänsyn till intressenternas krav på redovisningen (Carrington, 2014). Att 

revision skulle vara en försäkring kan liknas med ett verkligt försäkringsbolag, med 

det menas att om rapporterna skulle innehålla fel kan revisorn behöva stå för 

kostnaderna för de konsekvenser som felet medfört. Arbetet som revisorerna utför 

blir en marknadslösning och ansvaret skjuts över på dem. Revisorerna ska försäkra 

sig själva, företaget och intressenterna om att redovisningen håller måttet för att 

slippa betala ersättning om något skulle visa sig vara fel. Denna syn på revision har 

dock fått större genomslag i exempelvis USA, här i Sverige blir inte revisorerna 

stämda i lika stor utsträckning (Carrington, 2014). Enligt den svenska lagen är det 

aktiebolagets styrelse och den verkställande direktören som bär det yttersta ansvaret 

för att årsredovisningen blivit korrekt upprättad (SFS 2005:551). Detta innebär alltså 

att styrelsen och den verkställande direktören bär ansvaret för eventuella fel och 

brister som kan finnas i rapporterna (Revisorsinspektionen, 2018b). 

 

En sociologisk syn på revision fokuserar på människans beteende med inriktningarna 

legitimering och komfort. Legitimering handlar om att revisionen ska göra de 

finansiella rapporterna acceptabla, de ska inge trovärdighet, trygghet och hålla en 

hög kvalitet (Carrington, 2014). Inriktningen komfort kan ses både från 

intressenternas och revisorernas perspektiv. Rapporterna ska inge trygghet och det 

ska gå att lita på dem. Rapporterna ska exempelvis fungera som det främsta 

beslutsunderlaget för en investerare och vara en insyn i företaget för dess 

intressenter. Det är komfortabelt att inte behöva lägga egen kraft på att ta fram 

informationen, allt är redan serverat, att revisionen skulle vara en förbättring är av 

sekundärt intresse (Carrington, 2014). Komfort för revisorerna handlar om att allt inte 

går att granska, arbetet skulle ta för lång tid och det skulle inte vara ekonomiskt 

lönsamt. Revisorerna får avbryta granskningen när de känner sig tillräckligt nöjda, 

detta är dock något som det inte talas högt om (Carrington, 2014; 

Revisorsinspektionen, 2018b).  

 

2.3 Revision ur ett agentperspektiv 
I större bolag kan ägande och förvaltning, det vill säga delägare och företagsledning, 

vara skilda åt. Distansen dem emellan kan skapa en konflikt som kallas för 

agentproblemet och här fyller revisorn en viktig funktion (Carrington, 2014). Ägarna 

tillsätter en företagsledning med en förväntan och förhoppning om att ledningen ska 

arbeta för deras intressen, men ägarnas intressen stämmer inte alltid överens med 
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ledningens (Carrington, 2014). Agentteorin utgår från att alla är nyttomaximerare, 

vilket innebär att ägare och ledning kommer agera utifrån vad som gynnar dem själva 

och det blir därmed en svårighet att sluta ett kontrakt som båda kommer vara nöjda 

med. En part kommer inte att agera utifrån vad som är bäst för den andra parten om 

det är ofördelaktigt (Carrington, 2014).  

 

Två möjliga lösningar på problemet är införande av belöningssystem och övervakning 

av företagsledningen (Healy & Palepu, 2001). Belöningssystem kan exempelvis vara 

bonusavtal som manipulerar ledningen att arbeta i den riktning ägarna önskar, detta 

leder dock till ökade incitament för ledningen att försöka maximera sin bonus (Healy 

& Palepu, 2001). Övervakning behövs för att säkerställa att kontrakten upprätthålls 

och att ledningen inte får bonusar de inte gjort sig förtjänt av (Eisenhardt, 1989). 

Revisionen ses här som en lösning på upprätthållandet av kontraktet. 

Belöningssystem och övervakning är kostsamma lösningar vilket är en bidragande 

faktor till att revisionsplikten är så omdiskuterad världen över (Healy & Palepu, 2001). 

Agentproblematiken blir dock inte lika aktuell i de fall då företagen är ägarledda 

(Småföretagarnas riksförbund, 2016). En av huvudorsakerna till revision är att det är 

betydelsefullt för ägare att styrelse och verkställande direktör granskas av en 

oberoende tredje part, men är ägare och verkställande direktör samma person kan 

det tyckas onödigt eftersom det då blir en granskning av sig själv (Småföretagarnas 

riksförbund, 2016). Även tidigare studier visar att om ägare och ledning är samma 

person är sannolikheten att de anlitar en revisor mindre (Collis, Jarvis & Skerratt, 

2004; Tauringana & Clark, 2000). I Sverige består företagandet till 99,9% av små och 

medelstora bolag, av denna procentsats är 0,5% medelstora, 3% små, 23,1% 

mikroföretag och 73,2% enmansföretag, detta innebär att 99,4% av företagen har 0-

49 anställda (Ekonomifakta, 2017). Majoriteten av Sveriges revisionsbyråer reviderar 

därmed mindre och medelstora bolag (Carrington, 2014). Bolagen klassas som små 

då de ej uppnått två av följande gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren; 

mer än 50 anställda, 40 mkr i balansomslutning och mer är 80 mkr i nettoomsättning 

(Bolagsverket, 2012). Detta innebär också att majoriteten av de svenska företagen är 

ägarledda och för 70% av företagen är revision frivilligt (Riksrevisionen, 2017). 

Ägarna är dock inte företagens enda intressenter och även i de fall ägaren själv är 

verksam i företaget så finns det andra parter som en revision kan vara av intresse 

för. 

 

2.4 Intressenter 
Intressenter beskrivs som de personer eller grupper som är beroende av en 

organisation för att nå sina egna mål och de som organisationen påverkas av 

(Johnson, Whittington, Scholes, Angwin & Regnér, 2017). Intressenterna skiljer sig åt 

och kan till exempel vara kreditgivare, ägare, anställda, leverantörer, kunder och 

samhället. Intressenterna styr organisationen och ledningen måste ta hänsyn till alla 

dess intressenter (Johnson et al., 2017). Intressenterna kan dock stå emot varandra 

och deras krav kan skilja sig åt, till exempel blir det svårt att uppfylla 

nyttomaximeringen som ägarna vill åt och samtidigt ge kunder bra kvalitet på 
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varorna. Därför är det viktigt att en organisation vet vilka ens intressenter är och hur 

de påverkar företaget (Johnson et al., 2017). Freeman, Harrisson & Zyglidopoulos 

(2018) beskriver att ett företag befinner sig i mitten av ett komplext nätverk där alla 

dess intressenter samverkar med varandra. Alla företagets intressenter behövs, som 

tidigare nämnts, tas hänsyn till men det betyder inte att ledningen har ansvar över 

varje intressent utan snarare att alla intressenter ska tas med i företagets planering 

och beslutprocess (Freeman et al., 2018). Ett företags intressenter kan delas upp i 

primära och sekundära grupper, båda är viktiga för företaget men det är de primära 

som företaget bör fokusera på (Freeman et al., 2018).  

 

 

 
Figur 1: Intressentmodellen 

Egen bearbetning av Grönlund, Tagesson & Öhman, 2013. 

2.4.1 Informationsasymmetri  

Företagsledningen, verkställande direktören och även ägaren, i de fall företagen är 

ägarledda, har en informationsfördel i jämförelse med andra intressenter eftersom de 

återfinns i den dagliga verksamheten (Carrington, 2014). Detta behöver dock inte 

vara något dåligt, att ha tillgång till olika mycket information är något som 

förekommer överallt, det är först när parternas incitament skiljer sig åt som det 

skapas risk för orättvisor (Carrington, 2014). Företagen står för de kostnader som 

uppkommer vid upprättandet av finansiella rapporter och de vill att dessa rapporter 

ska tillfredsställa intressenterna. Företagen har därmed incitament att göra utgifterna 

så små som möjligt och att uppvisa en så bra bild som möjligt av företaget, detta kan 

leda till att en osann bild uppvisas (Healy & Palepu, 2001). Den bristfälliga 

informationen, som är den huvudsakliga insynen i företaget, gör det svårt för 

intressenterna att få en tillförlitlig bild av företaget. Detta leder till en mindre effektiv 

marknad, vilket skapar ett behov av kontroll. Det är här revisorn kommer in som en 

oberoende tredje part vars uppgift är att kvalitetssäkra informationen och minska den 

informationsasymmetri som annars skulle finnas (Healy & Palepu, 2001).  
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Revisionen ska tillgodose intressenterna med ekonomisk information (Johnson et al., 

2017). Kreditgivare behöver tillförlitliga underlag för att göra korrekta bedömningar 

om företagens betalningsförmåga. När det kommer till noterade bolag använder 

ägare och kapitalplacerare rapporterna som beslutsunderlag för att köpa, sälja eller 

välja att behålla andelar (Svensson, 2008). Det är också viktigt för ägare och 

kapitalplacerare att kunna se företagets förmåga att lämna utdelning. De behöver 

tillförlitlig information för att fatta de rätta besluten gällande investeringar. För att 

kunna vara med och påverka bolaget enligt medbestämmandelagstiftningen behöver 

de anställda relevant information (Svensson, 2008). Leverantörerna behöver den 

ekonomiska informationen om företaget för att kunna se om de kan betala för köpta 

varor och tjänster. Kunderna behöver i sin tur också informationen för att bedöma 

företagets förmåga att leverera varor, tjänster, hålla garantiförpliktelser och övriga 

åtaganden. Slutligen så behöver även samhället underlaget, exempelvis för att 

fastställa beskattningen, för planering och för en effektiv allokering av kapitalet. Av de 

ovan nämnda intressenterna anses kreditgivare och kapitalplacerare som de primära 

(Svensson 2008). Med bakgrund av olika intressenters behov är det svårt att sätta 

den rätta gränsen för när revision ska vara frivilligt (Collis, 2012). För en eventuell 

justering av gränserna krävs en analys på de som behöver revision, alltså 

intressenterna (Svensson, 2008).  

 

2.5 Revisionsplikt i Europa 
Revision innebär en kostnad som är mer eller mindre påtaglig för företagen 

(Svensson, 2008). Det finns alltid ett alternativ till en kostnad och alternativkostnaden 

för revision anses av många vara uppmuntrande till företagande och därmed fler 

jobbtillfällen (Huq, Daunfeldt, Hartwig & Rudholm, 2018). Forskning spekulerar kring 

ifall revisionen alla gånger har en tillräcklig nytta, om alla bolag har ett behov av 

revision samt om företagen själva borde ha möjligheten att välja vad som är bäst för 

dem (Huq et al., 2018). EU har tagit hänsyn till att revision inte borde vara tvingande 

för alla. Eftersom världen ständigt blir mer globaliserad och enhetlig så har de satt 

maxgränser för när medlemsländernas aktiebolag får undgå revisionsplikten 

(Carrington, 2014). 

 

EU:s gränsvärden är följande: 

● medelantalet anställda i bolaget uppgår till mer än 50, 

● 4 miljoner euro i balansomslutning, 

● 8 miljoner euro i nettoomsättning (Neij, 2017). 

 

Minst två av kraven ska ha varit uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren för 

att det ska vara krav på att anlita en revisor. EU tillåter dock, i undantagsfall, en 

högre balansomslutning och nettoomsättning, vilket Tyskland, Irland, Storbritannien 

och Nederländerna valt att nyttja (Neij, 2017).  

 

Storbritannien slopade revisionsplikten år 1994, men hade då lägre gränsvärden än 

EU:s maximalt tillåtna, steg för steg höjdes dock dessa och år 2004 infördes de högst 
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tillåtna värdena (Collis, 2010). Våra grannländer Norge, Danmark och Finland har 

även dem valt att införa frivillig revision. Danmark tog bort revisionsplikten år 2006 

(Collis, 2010) och har sedan dess höjt gränserna två gånger (Neij, 2017). Norge 

införde frivillig revision år 2011, då med högre gränsvärden än vad Sverige har (Neij, 

2017). Därav finns incitament till en höjning av gränsvärdena även i Sverige, detta är 

dock något som blivit omdiskuterat och det finns både förespråkare och motståndare 

(Collis, 2012). Finland har däremot relativt låga gränsvärden sett till de övriga 

länderna i Europa (Lennartsson, 2010b). 

 

2.6 Revisionsplikt i Sverige 
Sverige var relativt sena med att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag i 

jämförelse med många av EU:s medlemsländer, lagändringen tillkom inte förrän den 

1 november 2010 (Riksrevisionen, 2017). Sveriges gränsvärden är också mycket 

lägre än EU:s tillåtna maxgränser och är dessutom ett av de länder med lägst värden 

(Collis, 2010; Lennartsson, 2010b). Tendensen för många har varit att successivt 

höja gränsvärdena och på grund av detta både anser och tycker många att Sverige 

borde haka på trenden och göra detsamma (Collis, 2010; Neij, 2017). 

 

Sveriges nuvarande gränsvärden är följande: 

● medelantalet anställda i bolaget uppgår mer än 3, 

● 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, 

● 3 miljoner kronor i nettoomsättning. 

 

Minst två av kraven ska ha varit uppfyllda under de två senaste räkenskapsåren för 

att det ska vara krav på att ha revisor. Moderbolag i en koncern omfattas också av 

detta om koncernen uppfyller mer än ett av dessa gränsvärden (SFS 2005:551). 

 

Väldigt många bolag kan numera undgå att låta sig revideras, av Sveriges alla 

aktiebolag har ungefär 70% den valmöjligheten (Riksrevisionen, 2017). Företag som 

bildades efter november 2010 väljer ofta att avstå revision, speciellt då de inte räknar 

med att nå gränsvärdena inom den närmsta tiden. Av bolagen som bildades innan 

avskaffandet behåller cirka 30% revision (Neij, 2017). Innan lagändringen, 2010, var 

alla aktiebolag tvungna att revideras och siffrorna ovan konstaterar ett kundbortfall. 

Det finns alltså i dagsläget färre potentiella kunder för byråerna att konkurrera om 

(Neij, 2017; Riksrevisionen, 2017) och studier visar att revisionsbyråer numera lägger 

stor vikt på att marknadsföra sig och sitt värde (Hoos, Saad, & Lesage, 2018). 

Byråernas marknadsföring skulle kunna vara en konsekvens av den slopade plikten. 

Men i Sverige väljer många av bolagen som startades innan 2010 att behålla 

kontakten med sin revisionsbyrå, men de väljer numera andra typer av tjänster, 

exempelvis konsultation, branschen har därför förändrats en del sedan lagändringen 

(Neij, 2017). 

 

2.7 Revisionens vara eller icke vara  
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De gränsvärden vi har i Sverige idag har visat ett negativt resultat efter att reformen 

trädde i kraft (Ekobrottsmyndigheten, 2016; Neij, 2017; Riksrevisionen, 2017; UC, 

2017). I rapporten från Riksrevisionen (2017) framkommer det tydligt att de anser att 

revisionsplikten för små bolag ska införas igen då avskaffandet inte nått upp till de 

tänkta målen. De vägde bolagens kostnader mot att revisionen hjälper till att hindra 

skattefusk och brott och menar att brotten ökat och att kostnaderna inte minskade 

med så mycket att det skulle vara lönsamt (Riksrevisionen, 2017). Kvalitetssäkringar 

görs av Upplysningscentralen, UC, på alla registrerade årsredovisningar och de 

rapporterar brister och felaktigheter samt saknade årsredovisningar till Bolagsverket 

(UC, 2017). Enligt UC (2017) ökar andelen årsredovisningar som innehåller fel, år 

2017 innehöll mer än 4000 av de granskade årsredovisningarna fel. Dessa fel 

rapporteras till Bolagsverket samt att UC gör en notis i kreditupplysningen. De 

vanligaste felen är att det inte är balans i balansräkningen, eller att aktiekapitalet är 

fel eller saknas. Ett fel som förekommer och som dessutom är lite allvarligare är att 

företag som har krav på att ha revisor inte har det. De överstiger alltså de tillåtna 

gränsvärdena, denna felaktighet läggs som en markering på företaget (UC, 2017). I 

Sverige brister rutinerna för att kontrollera om företagen håller sig inom gränserna 

eller ej då det inte finns något kontrollorgan idag som bevakar om ett företag går över 

gränserna och i så fall fångar upp dem men ett förslag skulle vara att Bolagsverket 

fick en kontrollerande roll istället för bara en registrerande (Neij, 2017). Ett annat 

förslag är att följa Danmark som har infört ett extra gränsvärde, under en viss nivå 

krävs ingen revision och över en annan nivå krävs revision. Hamnar företagen på 

nivån däremellan kan de antingen välja revision eller något som kallas för “extented 

review” vilket inte är lika omfattande som revision men det innebär en utökad 

granskning (Neij, 2017). Ekobrottsmyndigheten (2016) framför att fler brott har 

begåtts sedan revisionsplikten avskaffades, i deras granskning framgick det att 45% 

av de granskade bolagen användes som ett brottsverktyg. De bolag som startats 

enbart för brottsverksamhet efter att det blev frivilligt med revision för mindre bolag är 

nästan dubbelt så många som innan (Ekobrottsmyndigheten, 2016).   

 

Höjda gränsvärden förespråkas av de som anser att marknaden är självreglerad. De 

anser att efterfrågan kommer att styra utbudet av revision och att revisionsplikten 

därmed är onödig (Svensson, 2008). Sverige har lägre gränsvärden än de flesta 

andra europeiska länder, vilket indikerar att fler jobb hade kunnat skapats genom en 

höjning av gränsvärdena mer i paritet till EU:s och de övriga ländernas värden (Huq 

et al. 2018). Huq et al. (2018) menar vidare att högre gränsvärden ger företag 

möjligheten att välja den revision som passar dem och att revisorerna får bättre 

effektivitet i sitt arbete genom att kunna koncentrera sig på större företag. De fick 

dessutom genom sin studie fram att svenska företag med frivillig revision ökade 

sysselsättningsgraden med 0.39%, jämfört med företag som har krav på revision, 

vilket resulterade i 1 830 fler arbetstillfällen. Huq et al. (2018) menar alltså att 

reformen om slopad revisionsplikt leder till fler arbetstillfällen och att krav på revision 

hämmar tillväxten hos företagen. Förutom det merarbete revisionen medför så 

tillkommer också extra kostnader, revisionsarvode ska betalas men även kostnader 
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för att ta fram det underlag som revisorerna behöver (Svensson 2008). Detta kan 

vara betydelsefulla kostnader, speciellt för de minsta bolagen och Sverige består till 

största del av små bolag (Seow, 2001; Ekonomifakta, 2017). Världen är idag väldigt 

globaliserad och utvecklingen ser ut att fortsätta i den riktningen, att Sverige har 

mycket lägre gränsvärden än länder som de handlar med försämrar de svenska 

företagens konkurrenskraft. De behöver till skillnad mot andra länder lägga en större 

summa på administrativa kostnader och borde anpassa sig till internationella 

förhållanden (Carrington, 2014). Det skulle dessutom vara till fördel för samhället om 

gränserna höjdes så att mindre bolag känner att de kan växa utan att få krav på sig 

och mer arbete med revision (Huq et al., 2018). I de fall då ägare, styrelse och 

verkställande direktör är skilda parter finns ett värde i att låta en oberoende tredje 

part granska verksamheten, det ses då som en lösning på agentproblematiken. 

Majoriteten av företagen som finns i det svenska näringslivet är ägarledda, ägare och 

verkställande direktör är alltså samma person och i dessa fall är revisionen onödig 

eftersom en granskning sker av sig själv genom en revisor (Småföretagarnas 

riksförbund, 2016).  
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3 Metod 

I följande kapitel presenteras valet av metod samt hur empirin har insamlats. 

Avslutningsvis diskuteras de etiska aspekterna, studiens trovärdighet, äkthet och där 

återfinns även en metoddiskussion.  

 

3.1 Val av metod 
Denna studie syftar till att beskriva vad redovisning och revision innebär samt att öka 

förståelsen för revisorers syn på revisionsplikten och dess avskaffande. Med studien 

vill vi också undersöka ifall revisorer har något förslag på en potentiell åtgärd 

gällande den försämrade kvaliteten i årsredovisningarna sedan avskaffandet av 

revisionsplikten. Samt om de har någon lösning för den bristande kontrollen på om 

företagen håller sig på rätt sida om gränsvärdena. Valet av ämne grundar sig i att 

tidigare forskning inte visar någon tydlighet i var gränserna för obligatorisk revision 

bör ligga. Det finns studier som visar att en höjning vore det optimala (Huq et al., 

2018; Seow, 2001), andra studier resulterar i att gränsvärdena bör sänkas 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016; UC, 2017) men det finns även studier som menar att 

revisionsplikten borde återinföras (Riksrevisionen, 2017). Sedan avskaffandet anser 

vi också att det uppstått ett kunskapsgap gällande den försämrade kvaliteten och 

gränsöverskridare, detta är ett område som saknar kontroll och bör utvecklas. Vi har 

inte heller lyckats finna någon forskning på hur dessa konsekvenser ska bemötas i 

Sverige, då vi även letat forskning från andra länder där plikten också avskaffats och 

har endast funnit bidrag till studien från Danmark (Neij, 2017).    

 

Intervjuer av revisorer valdes eftersom dessa utför granskningen av 

årsredovisningarna och har stor kunskap om branschen både före och efter 

lagändringen. För att kunna besvara våra frågeställningar behöver vi också skapa en 

förståelse för vad revision är och för dess betydelse för bolagen. En 

litteraturundersökning kombinerat med åsikter från de som dagligen arbetar med 

revision kändes därmed som ett passande alternativ. Vi använder ett kvalitativt 

angreppssätt eftersom det lämpar sig bäst då det lägger stor vikt på hur individer 

förstår och tolkar saker och ting (Bryman & Bell, 2013). Vi vill nå en djupare 

förståelse och få värdefulla, detaljerade samt utförliga svar, genom att hålla intervjuer 

har vi också möjlighet att ställa följdfrågor om det behovet skulle uppstå (Bryman & 

Bell, 2013). Detta gör också den kvalitativa metoden flexibel. Metoden kan dock ses 

som resurskrävande och det finns en risk både när informationen ska inhämtas och 

granskas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014), men dessa risker försöker vi att 

motverka. Alternativet till den valda metoden är en kvantitativ metod. Det kvantitativa 

angreppssättet skrapar endast på ytan, det handlar om siffermässiga mätmetoder 

som sedan ska generaliseras och dess data består ofta av enkätsvar (Bryman & Bell, 

2013). Vår studie har behov av ett djup, detaljer och utförlighet, genom exempelvis 

enkäter så kommer vi att förlora värdefull information. Vi inleder processen med att ta 

fram generella frågeställningar som vi baserar på befintlig teori. När de generella 

frågeställningarna är fastställda så väljer vi ut relevanta undersökningspersoner. Vi 



 

 

 13 

påbörjar sedan insamlingen av information, både den teoretiska samt information 

från studiens undersökningspersoner. Empirin som insamlats analyseras sedan 

utifrån den befintliga teorin. De generella frågeställningarna finslipas sedan och vi 

kommer att specificera dem och sedan ta fram ett resultat och en slutsats (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

Vanligast vid en kvalitativ metod är en induktiv ansats, vilket innebär att egna teorier 

skapas med hjälp av den insamlade informationen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2014). Denna studie har dock en deduktiv ansats, istället för att skapa egna teorier 

så har vi utgått från den redan befintliga teorin och forskningen som sedan har 

kopplats samman med den insamlade empirin. Vi skapar alltså våra frågeställningar 

baserat på teori och forskning (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.2 Inledande process och insamling av empiri 
Efter att ha fastställt studiens generella forskningsfrågor så fortsatte arbetsgången 

med en djupgående och omfattande inläsning av forskningsområdet. För att kunna 

uppfylla studiens syfte behövs först en tydlig bild över vad revision och 

revisionsplikten innebär samt en förståelse för revisionens betydelse. Detta är 

nödvändiga förutsättningar för att kunna nå ett relevant resultat. En djupgående 

inläsning av området är också nödvändig för att skapa en uppfattning om den 

forskning som redan finns, fokus är tänkt att ligga på att utvidga kunskapen kring 

ämnet, inte att forska kring det som redan är befintligt. Grunden i studien har främst 

insamlats genom tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar och teorier från 

ämnesbaserade böcker. Artiklarna som använts är ”peer reviewed”, vilket innebär att 

de är granskade av kunniga inom området och publicerade i en vetenskaplig journal. 

Artiklarna är framtagna genom Mittuniversitetets databaser Primo och Diva samt 

genom andra databaser såsom Google scholar och Scopus. Sökorden som använts 

för att finna relevant tidigare forskning har varit “Voluntary auditing”, “Demand of 

audit”, “Audit in small companies”, “Stakeholder theory” och “Agency Theory”. Valda 

teorier härstammar främst från ämnesbaserad litteratur från studietiden. Utöver 

vetenskapliga artiklar och böcker används även andra källor såsom regeringens 

hemsida, Tidningen Balans och lagar. Anledningen till att dessa källor valdes var för 

att skapa en än bredare syn på området. Intressanta källor har också funnits genom 

citeringar i artiklar som andra forskare har refererat till. Under insamlingens gång har 

studiens avgränsning tagit form och endast den tillräckligt relevanta teorin har tagits 

med. Detta användes sedan i den teoretiska referensramen. Med detta i ryggen 

kunde sedan nästa steg i arbetsgången tas, nämligen att påbörja förberedelserna 

inför intervjuerna som är den primära datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013).  

 

3.3 Urval 
Ett urval i studien gjordes genom att besluta att intervjua auktoriserade revisorer från 

både små och stora byråer. För att kunna svara på våra frågeställningar och följa 

studiens syfte gjordes ett andra urval genom att revisorerna som skulle intervjuas 

behövde ha arbetat i branschen både innan och efter lagändringen trädde i kraft år 
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2010. Genom att intervjua revisorer från både små och stora byråer ger studien en 

heltäckande bild av revisorers syn på revisionens betydelse och revisionsplikten. En 

fråga om att delta i studien skickades ut till samtliga revisionsbyråer i Östersund. 

Valet att skicka ut till samtliga byråer gjordes för att följa studiens ändamål, få en 

överförbar bild samt för att få rätt respondenter till studien. Urvalet har även haft 

karaktären av ett bekvämlighetsurval då vi valt att intervjua de personer som vi lätt 

kunnat få tag på och som finns i vår närhet (Bryman & Bell, 2013). Personliga 

intervjuer är att föredra i en kvalitativ studie då intervjuerna har en tendens att bli 

långa och för att inte gå miste om kroppsspråk och reaktioner (Bryman & Bell, 2013). 

Studien avgränsades därför till Östersund dels för att spara tid men också för att 

personligen kunna hålla intervjuerna på respektive byrå. 
 

3.4 Genomförande av intervjuer och analys av dem 
Inför de planerade intervjuerna togs en intervjuguide fram, se även Bilaga 1. 

Intervjuguiden avspeglar studiens frågeställningar och teoriavsnitt. Intervjuerna är 

semistrukturerade vilket innebär att frågorna är strukturerade men öppna. 

Semistrukturerade intervjuer tillåter även följdfrågor och ger respondenterna utrymme 

att svara fritt (Bryman & Bell, 2013). Detta lämpar sig bäst då det finns ett 

förhållandevis tydligt fokus med semistrukturerade intervjuer, det minskar risken att 

frångå syftet samtidigt som det finns en öppenhet för att nå det djup som studien är i 

behov av (Bryman & Bell, 2013). Det behövs också någon form av konstruktion för att 

sedan kunna dra jämförelser och paralleller mellan intervjuerna (Bryman & Bell, 

2013). Vår intervjuguide indelades i fyra huvudrubriker; bakgrund, revisorns 

perspektiv på slopad revisionsplikt, revision idag och avslutning. Underrubriker fanns 

också och de tog avstamp i våra frågeställningar och teorier. Bakgrundsfrågorna var 

grundläggande och handlade exempelvis om titel, antal år i branschen och om 

byråns kundstruktur, anledningen till denna rubrik var för att få en bild av 

respondenten och dennes arbete. Guiden övergick sedan till mer specifika frågor om 

yrket och den slopade revisionsplikten. Denna indelning underlättade för alla parter, 

då det fanns en tydlighet i vad som efterfrågades. Indelningen underlättade även vid 

sammanställningen och jämförelserna av intervjuerna. Första kontakten med 

intervjuobjekten togs via mail till revisionsbyrån i fråga och sedan till revisorerna på 

den byrån. I mailet presenterades forskningsområdet och de som ville fick även ta del 

av intervjuguiden för eventuella förberedelser. Kontaktuppgifterna till byråerna 

insamlades via deras hemsidor samt från personliga möten med dem. Tider för 

personliga intervjuer bokades sedan med respondenterna.       

 

Under intervjuprocessen har inget krav för intervjumiljö funnits, förutom att en lugn 

miljö är att föredra vilket många gånger är en utmaning med kvalitativa intervjuer 

(Bryman & Bell, 2013). Mötet med intervjuobjekten har skett på respektive byrå i 

enskilda rum. Under intervjuernas gång har vi upplevt en stor nytta av de 

förutsättningar som skapades i och med den omfattade inläsningen på 

forskningsområdet. Det underlättade också vid anpassning av följdfrågor och 

förståelse samt tolkning av respondenternas svar. Båda författarna förde noggranna 
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anteckningar under hela intervjun för att minimera risken för personliga tolkningar. 

Sammanställningen av intervjuerna gjordes snarast möjligt efter det personliga mötet. 

Därefter skrevs en sammanfattning i löpande text i empirin där respondenterna 

presenteras var för sig, detta skapar en tydlighet för vem som sagt vad. Varje intervju 

presenteras utefter samma mall med underrubriker för ytterligare förtydligande. För 

att respondenterna ska presenteras konfidentiellt så benämns de som respondent A-

E. Ordningsföljden som respondenterna presenteras i är slumpmässig. 

 

3.5 Etiskt perspektiv 
Etik är en viktig aspekt vid studier och undersökningar vilket vi har tagit hänsyn till. 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är nyckelbegrepp inom etik 

(Bryman & Bell, 2013). Även Vetenskapsrådet (2017) tar upp konfidentialitet och 

anonymitet som viktiga begrepp. Anonymitet och konfidentialitet hänger ihop och 

handlar om hur vi behandlar uppgifter om personerna som ingår i studien samt att 

personerna kan vara anonyma om så önskas (Bryman & Bell, 2013). Anonymitet är 

dock svårt att uppnå vid intervjuer då vi som författare vet vilka respondenterna är, 

men vi har behandlat uppgifterna konfidentiellt så att ingen annan utöver oss vet vem 

som sagt vad. Integritet beskrivs av Vetenskapsrådet (2017) som ett sätt att skydda 

människors privatliv och personliga integritet. De uppgifter som samlas in får enbart 

användas för forskningen (Bryman & Bell, 2013). Vi har i början av varje intervju 

frågat om personen samt byrån vill vara konfidentiell. Detta för att respondenten ska 

känna sig trygg och svara ärligt på våra frågor (Eriksson & Wiedersheim, 2014). För 

att uppfylla detta har vi efter sammanställningarna av intervjuerna raderat namn och 

andra personuppgifter såsom ålder och byrå. Frivillighet uppnås genom att det var 

frivilligt att ställa upp på en intervju och att de när som helst fick ångra sin 

medverkan.  

 

3.6 Kvalitetskriterier 
I en kvantitativ studie är validitet och reliabilitet två viktiga begrepp för att bedöma en 

undersöknings kvalitet, för en kvalitativ studie passar sig dock begreppen 

trovärdighet och äkthet bättre (Bryman & Bell, 2013). En av de mest avgörande 

anledningarna till att validitets- och reliabilitetskriterierna slopats i den kvalitativa 

forskningen har att göra med att de syftar till att skapa en absolut bild av verkligheten 

(Bryman & Bell, 2013). Trovärdighet och äkthet har därför varit två nyckelbegrepp 

som vi i största möjliga mån försökt att följa under studieprocessen.  

3.6.1 Trovärdighet   

Trovärdighet går att dela in i fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt konfirmering (Bryman & Bell, 2013). Tillförlitlighet motsvaras av det kvantitativa 

kriteriet intern validitet och handlar om huruvida studien lyckats att beskriva 

verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Att studien är tillförlitlig har säkerställts genom att 

regler har följts samt att de personer som är en del av den sociala verklighet som 

studerats har fått ta del av studien. För att uppnå en hög grad av tillförlitlighet har 

också studiens intervjufrågor en tydlig koppling till tidigare forskning och teorier 
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(Bryman & Bell, 2013). Överförbarhet motsvaras av den externa validiteten och 

handlar om hur väl resultaten kan generaliseras och om resultatet i studien går att 

överföra till en annan typ av miljö (Bryman & Bell, 2013). För att kunna överföra 

resultatet krävs det att det finns en fyllig redogörelse eller en tät beskrivning för att 

förse andra personer med information för att bedöma om resultatet är överförbart 

(Bryman & Bell, 2013). För att stärka överförbarheten ytterligare diskuterades också 

studiens intervjufrågor med vår handledare, övriga ekonomstudenter och en vän som 

arbetar som auktoriserad revisor, vi tyckte att detta kändes tillräckligt och valde därför 

inte att genomföra någon pilotstudie. Våra respondenter arbetar på byråer i olika 

storlekar och har funnits i branschen olika länge, genom denna typ av variation ökar 

också överförbarheten. Tillförlitlighet och överförbarhet har därför en grund i hur väl 

den insamlade empirin mäter det som den var avsedd att mäta, alltså hur relevant 

datan är för det fenomen som undersökts (Bryman & Bell, 2013). Pålitlighet är det 

tredje delkriteriet av trovärdighet och kan jämföras med reliabilitet (Bryman & Bell, 

2013). Att studien är pålitlig har säkerställts genom en utförlig beskrivning av hur vi 

gått tillväga genom hela studiens gång och denna förklaring finns tillgänglig för 

andra, även studiens intervjuguide finns publicerad (Bryman & Bell, 2013). Detta ökar 

chanserna att uppnå samma resultat vid en replikering. En studie anses vara pålitlig 

då resultatet inte har påverkats av tillfälliga och slumpmässiga faktorer (Bryman & 

Bell, 2013). Konfirmering liknar objektivitet och är det sista delkriteriet. Det innebär att 

forskaren har agerat i god tro och kan styrka resultaten så att inte personliga 

värderingar medvetet har påverkat utförandet av undersökningen (Bryman & Bell, 

2013). 

3.6.2 Äkthet 

Det andra begreppet, äkthet, beskriver att studien ska uppvisa en rättvis bild av det 

resultat som framkommit och att åsikterna från de olika respondenterna ska vara 

rättvisa. Även äkthet har några underliggande kriterier som handlar om autenticitet 

(Bryman & Bell, 2013). Genom denna studie får respondenterna ta del av 

likasinnades åsikter kring forskningsområdet. Att ta del av andras åsikter kan bidra till 

en bättre förståelse av den sociala miljö som de verkar inom (Bryman & Bell, 2013). 

Studien bidrar dessutom med en allmänt bättre förståelse kring forskningsproblemet 

och lyfter fram potentiella lösningar till förändring av situationen.  

 

3.7 Metoddiskussion 
Grunden i studien är hämtad från teorier samt tidigare forskning. Vi har varit noga 

med att inhämta informationen från källor som anses vara pålitliga. Tidigare forskning 

består till mestadels av vetenskapliga artiklar som har granskats av professionellt 

kunniga inom området. I sökandet av artiklar har vi strävat efter att finna de som är 

aktuella för att öka tillförlitligheten. Äldre artiklar har endast använts då de känts 

tillräckligt relevanta och inom sådant som inte förändrats med tiden. 

Kandidatuppsatser har vi valt att undvika att inhämta information ifrån eftersom vi 

anser att de är mindre tillförlitliga. Vi har också i största möjliga mån försökt att 

undvika exempelvis bloggar och debatterande artiklar eftersom de riskerar att vara 
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partiska. Tidningen Balans har dock använts som referens och vi har då varit 

medveten om att den ges ut av FAR och kan vara partisk i vissa avseenden, men 

mycket är ren fakta vilket inte finns någon anledning att misstro. Majoriteten av 

teorierna är hämtade från böcker som använts under studietidens gång, teorierna har 

också kompletterats med information från vetenskapliga artiklar. Våra respondenter, 

som är auktoriserade revisorer, är lämpade för studien och för att inte tappa värdefull 

information på grund av missförstånd var vi noggranna med hur vi formulerade våra 

frågor i intervjuguiden (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). En kvalitativ metod med 

deduktiv ansats kan föra med sig en del kritik, då en kvalitativ metod inte anses vara 

generaliserbar och är mer tidskrävande (Bryman & Bell, 2013). En deduktiv ansats 

kan göra att forskarna söker efter det som de vill hitta och får därmed bara svar 

därefter. Då syftet med vår studie var att gå in på djupet inom ämnet och undersöka 

revisorers synsätt söks inte generalisering på samma sätt som vid en kvantitativ 

studie. För att nå en djupare förståelse var intervjuer nödvändigt trots att det kan 

uppfattas som tidskrävande. Studien kräver utförliga svar för att kunna besvara dess 

syfte och frågeställningar. Genom att ha tydligt utformade frågor samt att 

respondenterna själva fått tillägga saker uppnås det djup som krävs. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna, respondenterna presenteras i en 

slumpmässig ordningsföljd. För att respondenterna ska få vara konfidentiella så är de 

döpta till “respondent A-E”. Varje intervju redovisas separat och innehåller 

avslutningsvis en kort sammanfattning. 

 

4.1 Respondent A 
Respondent A är auktoriserad revisor och har arbetat i branschen i ungefär 20 år. 

Byrån har till största del små och medelstora företag som är ägarledda. Respondent 

A berättar att det är svårt att säga hur många av deras kunder som omfattas av 

valfrihet till revision. Många företag fortsätter bara av “ren slump”, respondenten 

menar alltså att vissa bolag inte ens vet om att revisionen är valfri och bara fortsätter 

som tidigare. Många företag känner behovet av revision och får då råd och stöd trots 

att de har valfriheten. 

4.1.1 Vem behöver revision? 

Respondent A berättar att hen kan föreslå andra tjänster som komplement för 

revisionen, det kan exempelvis vara rådgivning, planering av ekonomin eller 

skatteplanering. Revisionen är enligt respondenten viktigast för externa intressenter 

såsom banker, staten och kommunen. Små företag kan vi rekommendera att inte ha 

revisor då behovet inte finns. Det är enligt respondenten individuellt och skiljer sig 

från fall till fall varför revision är viktig för små företag då nyttan för dem är olika. 

Respondent A säger sig vara ärlig mot kunderna och i de fall behovet av revision inte 

finns så rekommenderas företagen att avstå.  

4.1.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid   

Respondent A berättar att lagändringen har märkts av genom att en hel del små 

kunder har ”droppat av”. Många av de som hade möjlighet att välja bort revisionen 

försvann. A fortsätter sedan med att ur sitt eget perspektiv som revisor är 

lagändringen till det bättre. “De kunder som försvann var de som inte ville ha revision 

och kanske ville hålla på med sitt fuffens själva utan att någon granskar det.” 

Samtidigt menar A att det kanske är dessa företag som allra mest behöver revision, 

utifrån ett samhällsperspektiv. På frågan om något kundbortfall har känts av så 

svarar respondent A att det blivit ett kundbortfall men att det hela tiden tillkommer 

nya. Personligen har respondenten fler kunder nu än innan lagändringen, vilket hen 

tycker är skönt. Många av de kunder som försvann var besvärliga, de betalade till 

exempel inte för sig eftersom de tyckte det blev för dyrt vilket berodde på att de hade 

så mycket fel i årsredovisningen. Respondenten berättar att arbetet nu är mer 

fokuserat och det är bättre kvalitet på jobbet. De kunder som finns kvar vill ha hjälp 

och stöd medan de som försvann uppfattade revisorerna som poliser vilket inte är 

meningen. Enligt respondenten har bortfallet därmed inte medfört någon förändring 

gällande hens marknadsföring, det skiljer sig från fall till fall “känner vi revisorer att 

revision behövs hos kunderna tas en diskussion om dess nytta.” Angående frågan 
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om vilken nivå gränsvärdena borde ligga på berättar respondent A att hen 

personligen tycker att gränsvärdena inte borde höjas iallafall med tanke på debatten 

som är och har varit i Sverige om att fler fel har hittats i årsredovisningarna. A har 

även själv sett att årsredovisningarna är slarvigare och sämre nu, många företag har 

inte ens en redovisningskonsult utan sköter allt själva. 

4.1.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare  

Respondent A tycker att revision ger en mer rättvisande bild av företaget och att det 

är en kvalitetsstämpel. Respondenten berättar att även om det finns bra 

redovisningskonsulter så kan även dem göra fel, med en revisor blir det ett filter till 

som ska gås igenom och då borde felen hittas. A berättar vidare att de har haft flera 

kunder som valt bort revision och sedan kommit tillbaka igen, största anledningen är 

att de gick under gränserna men att de sedan gått över igen och då behövt komma 

tillbaka. De som har problem däremot kommer inte tillbaka för de vill ändå inte ha 

revision. De företag som respondent A själv haft som valt bort revision och sedan 

kommit tillbaka har haft redovisningskonsulter vilket gjort att hen inte tycker att 

kvaliteten försämrats utan det har varit ordning och reda och ingen skillnad mot innan 

de valde bort revisionen. För att de små företagen som valt bort revision fortfarande 

ska ha bra kvalitet och trovärdighet i sina årsredovisningar tycker respondent A att de 

ska ha en bra redovisningskonsult som kan regelverket bra och som är duktig. A 

förklarar att hen själv får en hel del kunder via redovisningsbyråer som upptäcker att 

företagen går över gränsvärdena, vilket hen tycker är ett förslag på hur kontroller ska 

genomföras. Enligt A tänker inte företagen själva på när de går över värdena. 

“Bolagsverket som registrerar alla årsredovisningar tänker inte heller på det, men de 

kanske borde göra det.” Bolagsverket borde kunna ha något slags kontrollsystem 

anser A. Idag är det mest redovisningskonsulterna, enligt respondenten, som 

upptäcker när företag går över gränsvärdena och de borde kanske ”pin pointa” mer 

när kunderna går över värdena så att de fångas upp. 

 

Sammanfattningsvis tycker respondent A att gränsvärdena inte borde höjas men 

vilken nivå de bör ligga på har hen svårt att säga. För att årsredovisningarna ska 

hålla hög kvalitet utan att anlita en revisor tycker A att företagen bör ha en bra 

redovisningskonsult som är väl insatt i regelverket. För att fånga upp de som går över 

gränsvärdena tycker A att bolagsverket borde kunna ha något kontrollsystem samt 

att redovisningskonsulterna kan bli bättre på att uppmärksamma när företag går över 

värdena.  

 

4.2 Respondent B 
Respondent B är auktoriserad revisor sedan 6 år tillbaka och har arbetat i branschen 

i 12 år. Byråns kundstruktur är varierad och dess klienter kan exempelvis vara små 

stiftelser, verksamheter i kyrkan men även börsnoterade bolag, majoriteten av 

bolagen är dock ägarledda. Respondenten har svårt att svara på hur många av 

byråns klienter som frivilligt får välja revision, men tror att det högst kan vara omkring 

5%. 
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4.2.1 Vem behöver revision? 

Respondent B berättar att ett reviderat bolag inger en trygghet för dess intressenter 

och revisorns ord väger tungt. Respondenten tycker att revisionen egentligen är 

viktigast för ägarna i de fall det finns flera delägare, då alla ska ha rätt till samma 

information. Enligt respondenten är revisionen dessutom viktig för bankerna som 

många gånger har det som krav för att bolagen ska få ta lån och kunna investera. 

Företagen själva bör också vara måna om att revideras för att uppvisa en seriös och 

trovärdig sida. “I dagsläget finns det exempelvis företag som väljer, trots att de inte 

behöver, att upprätta hållbarhetsrapporter i syfte att bygga en bra image.” Har inte 

revisionen något värde så är B och byrån ärliga och säger det, bolagen kan istället bli 

uppmanade att lägga sina pengar på exempelvis en bra konsult. Trots detta så är 

revision såklart något viktigt och revisionen har en samhällsnytta, utan den skulle 

stora skatteintäkter riskeras att tappas.  

4.2.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

Respondenten berättar att effekterna av lagändringen har märkts av och B tror att de 

flesta av bolagen som omfattades av valmöjligheten försvann i och med införandet av 

valfri revision för bolag av en viss storlek. Byrån som B arbetar på marknadsför sig 

inte något speciellt för att behålla de små företagen som klienter, utan ser istället till 

det individuella behovet som bolagen har. Utifrån B:s egna perspektiv så har 

lagändringen varit till det bättre. Revision är inte längre påtvingat vilket gör jobbet 

roligare och de arbeten som nu utförs håller en högre kvalitet. Lagändringen har 

också bidragit till att de mindre seriösa revisorerna har slagits ut, många av dem har 

fått omskola sig till konsulter vilket har varit nyttigt för branschen. B berättar vidare att 

de flesta av de företag som omfattas av gränsvärdena ofta inte har något behov av 

revision och att de därför många gånger uppmanas att avstå. För respondenten är 

det viktigt att revisionen har ett värde för kunden, de små bolagen ger dessutom 

ingen lönsamhet för byrån. Lagändringen har dock inte drabbat B speciellt hårt, 

respondenten arbetar inte med det mindre segmentet. När de nuvarande 

gränsvärdena diskuteras så förespråkar respondenten en höjning, men menar att det 

allra bästa kanske vore om gränserna togs bort helt. B tycker att det är fel med en 

påtvingad kontroll och säger att ”saker kommer hända även om man inte lagstadgar”, 

B menar alltså att revisionen skulle kunna vara självreglerande. Branschen borde 

”städas upp” och en höjning skulle vara ett sätt att göra det på. B tror då att flera av 

de oseriösa aktörerna skulle försvinna från marknaden. B tycker att revisorerna 

överlag är dåliga på att sälja revision, en revisor ska klara av att sälja sitt mervärde 

och ha inställningen att väljas av bolagen även om ingen revisionsplikt fanns. “Som 

det ser ut i dagsläget så ställs det dessutom olika krav på byråer, de byråer som 

tillhör Big-four är de med de allra största kraven”. B menar att en revisionsberättelse 

ser likadan ut, men jobbet bakom den gör inte det, alla jobbar inte lika hårt. Detta 

leder till att det finns en skev konkurrens och det är svårt att konkurrera med olika 

förutsättningar. Respondenten tycker också att det borde råda enhetlighet i Europa, 

det är visserligen en annan typ av bolagsstruktur i Sverige, men B tycker inte att 

revision ska vara tvingande på grund av det. 
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4.2.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

B tycker att revision bidrar till en mer rättvisande bild av företagen, revisionen väger 

tungt och det är en kvalitetsstämpel att låta sig revideras. B berättar också att det 

finns bolag som valt bort revision, men som sedan kommit tillbaka. Anledningen till 

att de valde bort revisionen var för att de inte längre omfattades av gränsvärdena, de 

har sedan överträffat gränserna på nytt och har därmed kommit tillbaka. Under de 

åren som företagen varit utan revision har inte så mycket hunnit hända, och 

kvaliteten har därför inte försämrats anmärkningsvärt. B berättar däremot om några 

nystartade bolag som varit utan revision under de första åren och som sedan valt att 

revideras och deras ekonomi kan enligt B vara ”en riktig soppa”. När vi diskuterar vad 

som skulle kunna åtgärda den försämrade kvaliteten på årsredovisningarna så 

föreslår respondenten att företaget kan ha en bokslutsrapport, det skulle vara ett sätt 

att säkerställa att räkenskaperna stämmer. B föreslår också att skattemyndigheten 

skulle kunna göra egna revisioner och utföra fler stickprov för att finna rapporterna 

som innehåller fel. Respondenten är dock kluven och säger sig inte ha landat helt i 

vad hen tycker. En åtgärd skulle inte bara vara en fördel då det innebär en kostnad 

för företaget, det är exempelvis relativt dyrt att anlita redovisningskonsulter. Allt som 

gynnar företagande är bra enligt respondenten, en sådan lösning kanske är onödig. 

Respondenten säger att “vi måste se till samhällsnyttan”, vi kanske kan stå ut med 

lite felaktigheter i de små bolagen, enda skadan skulle vara att skatten blir fel, men 

företagen har ju samtidigt skapat arbetstillfällen. För samhället är de bra med 

kontroller men det hämmar även företagandet. För att upptäcka de som går över 

gränsvärdena och behöver ha revisor föreslår respondenten att Bolagsverket borde 

ta in robotar som läser av årsredovisningar och registrerar värdena. Har då ett 

företag gått över gränserna under två år så säger roboten till och har inte företaget 

anlitat revisor inom 6 månader så bestraffas företaget med böter. Respondenten 

menar att det inte är någon mening att ha en lag om det inte finns en konsekvens, 

det borde vara självklart med sanktioner. 

 

Efter intervjun kan det fastslås att respondenten anser att gränsvärdena borde höjas 

alternativt tas bort helt så det blir valfrihet för alla bolag. För att åtgärda den 

försämrade kvaliteten på dagens årsredovisningar har respondenten inte helt landat i 

vad som är bäst, eftersom en åtgärd skulle kunna ha ett högre pris och vad som ger 

bäst samhällsnytta är svårt att säga. Respondenten tycker att robotar som digitalt 

läser av årsredovisningarna hos Bolagsverket skulle kunna vara en lösning för att 

hitta de som går över värdena samt att det ska finnas sanktioner. 

 

4.3 Respondent C 
Respondent C har varit auktoriserad revisor i ungefär 33 år. Respondentens byrå har 

många kunder i olika storlekar, dels mikroföretag men även något börsnoterat, 

majoriteten är dock ägarledda. Respondenten har svårt att säga hur många av deras 

kunder som omfattas av valfrihet till revision, men vet att det är en väsentlig del. 
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4.3.1 Vem behöver revision? 

Revision är viktig för de intressenter bolaget har, ska företaget växa och behöver 

låna pengar tror C att revision är en bra pusselbit men för små bolag räcker det gott 

och väl med en bra redovisningskonsult som ser till att kvaliteten är bra och att lagar 

och regler efterföljs. För små bolag är det oftast ägaren eller familjen som är 

intressenter och för dessa kan banken göra egna kreditbedömningar så där behövs 

egentligen inte revision. Kunder och leverantörer till de små bolagen är dessutom 

ofta närstående så då finns en personlig relation mellan dem menar C. För de bolag 

som ligger under gränsvärdena tycker respondenten att det inte är så kritiskt då det 

går att göra bedömningar om företaget på annat sätt än genom revision. Revision för 

små bolag är därför inte alltid så viktigt menar C. Sen finns det ju de som använder 

gränsvärdena i brottslighet och missbrukar dem berättar respondenten. Är det 

däremot någon som vi inte anser behöver revision så säger vi ju det och kan istället 

erbjuda konsultation och rådgivning från andra avdelningar på byrån om det är mer 

intressant och nödvändigt för kunden. 

4.3.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

Respondenten berättar att när det blev tal om en lagändring så var den generella 

reaktionen en aning skeptisk, det förutspåddes att många klienter skulle försvinna. 

Efter att lagändringen trätt i kraft visade det sig, enligt C, att de företag som ligger 

under gränsvärdena inte är något fokus, så om de väljer att inte ha revision så är det 

“fine”, de företagen vill oftast inte heller betala för revisionen. Respondenten berättar 

att det säkert var över 100 klienter som försvann, men C saknar ingen av dessa 

eftersom de var obetydliga eller inte var intresserade av att ha någon revision. 

Respondent C berättar därför att de inte marknadsför revisionen, men i de fall de ser 

nystarter av företag som vill växa har de en dialog med företagen och argumenterar 

för revision. Är revisionen en kostnadsfråga så äts den oftast upp av att företagen 

växer menar C. Små företag vill förhoppningsvis bli stora menar respondenten och 

då kan inte bara revisorn komma in när det blivit ett intressant företag men det är en 

avvägning när revisorn ska komma in i företaget. Det finns fortfarande klienter som 

ligger under gränsvärdena men som ändå valt att ha kvar revision, säger C. På 

frågan om lagändringen har varit till det bättre eller sämre utifrån det egna 

perspektivet så svarar C att det generellt sett är svårt att göra en kvalitativ revision till 

en relativ kostnad åt ett mikrobolag. Respondenten har inte varit bekymrad över att 

plikten slopats och den personliga synen liknar byråns, alltså att de som försvann var 

obetydliga eller inte ville ha revisor och att de företagen inte har varit saknade. Det 

har varit ett kundbortfall andelsmässigt för byrån men inte volymmässigt då företagen 

som försvann står för så pass liten omsättning menar respondenten. Om gränserna 

ska ändras så tycker C att det i så fall är med en höjning, en höjning skulle inte 

påverka revisorernas situation nämnvärt. Men skulle en höjning ske till EU:s maximalt 

tillåtna värden så skulle cirka 90% av Sveriges aktiebolag omfattas vilket skulle bli lite 

uppseendeväckande och radikalt fortsätter respondenten. C nämner även att 

diskussionen om att plikten ska höjas eller sänkas inte är något som märks av. 
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4.3.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

Att påstå att revision ger en mer rättvisande bild av företag är omöjligt att säga menar 

respondent C, sannolikheten att det är så är stor, men det är inget som kan 

garanteras. Efter att lagändringen trädde i kraft så har det bildats fler aktiebolag och 

det är ofta de nystartade bolagen som väljer bort revision om de inte planerar att 

växa. Enligt C finns det företag som valt bort revision för att sedan komma tillbaka till 

revision efter lagändringen, det är dock ovanligt. De gånger det inträffar så beror det 

oftast på att något har hänt, exempelvis att den ekonomiska biten inte har fungerat 

som det ska vilket resulterat i problem eller att företagen varit sena med att anmäla 

att de inte kommer ha revision och därmed måste revideras ett sista år berättar C. 

Respondent C har själv inte haft någon klient som valt bort revision för att sedan 

komma tillbaka och kan därför inte svara på om det märkts någon skillnad på 

företaget efter. På frågan angående den försämrade kvaliteten på dagens 

årsredovisningar och att felaktigheterna i dem har ökat markant under de senaste 10 

åren har C inget förslag, utan menar att det är en konsekvens av lagändringen som vi 

kommer att få acceptera och leva med. C poängterar dock att de bokslutsintyg som 

lämnas av de auktoriserade redovisningskonsulterna inte ska innehålla allt för många 

väsentliga fel och att det delvis motverkar problemet. Enligt C är konsulterna dock 

inte lika hårt bevakade som revisorerna. “Bolagsverket borde också ta sitt ansvar och 

inte godkänna redovisningar som innehåller formella fel, men siffrorna i dem är det 

ingen som bevakar.” Företagen borde också ta sitt ansvar i det hela, de borde vara 

seriösa och se till att ha bra ekonomisk hjälp om de inte själva är kapabla till att sköta 

den ekonomiska biten själv, tycker C. För att förhindra de som obemärkt passerar 

gränsvärdena så nämner respondenten även här Bolagsverket som den part som 

borde fungera som ett kontrollerande organ, det är ändå till dem som bolagen lämnar 

sina årsredovisningar. Alternativt borde Skatteverket kunna bidra med kontroller 

anser respondenten. 

 

Resultatet av intervjun är därmed att om en förändring av gränsvärdena ska ske så 

borde det vara en höjning. Respondenten tycker att den försämrade kvaliteten på 

dagens årsredovisningar är en konsekvens av lagändringen som vi helt enkelt 

kommer att få acceptera. Redovisningskonsulterna, bolagsverket och företaget själva 

kan dock motverka problemet genom att ta mer ansvar. För att kontrollera 

gränsöverskridning nämner respondenten återigen bolagsverket men också 

skatteverket.    

 

4.4 Respondent D 
Respondent D är en auktoriserad revisor som arbetat i branschen i 10 år. 

Kundstrukturen på respondentens byrå består till mestadels av mindre bolag, 

bolagen som finns är nästan uteslutande ägarledda, bland klienterna finns också 

många bostadsrättsföreningar. Det finns en del enskilda firmor, men dessa får endast 

hjälp med exempelvis bokslut och deklarationer, alltså inget reviderande. När det 

kommer till frågan om hur många klienter som omfattas av valfrihet till revision så kan 

inte respondenten ge en exakt siffra. 
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4.4.1 Vem behöver revision? 

Enligt respondent D är revisionen viktig för de små företagen, men den kan vara mer 

eller mindre viktig beroende på vem som hjälper till med redovisningen. Sköter 

företagen själva redovisningen kan det vara bra och nödvändigt med en revisor, men 

har de hjälp av en redovisningskonsult kanske det inte behövs i lika stor utsträckning. 

Ofta är revisionen också viktig för kunden själv, alltså företaget, men allra viktigast är 

den för ägarna i det stora hela menar D. Respondenten berättar också att revisionen 

är viktig för bankerna, de kan kräva revision för att bevilja lån samtidigt som den 

också är viktig för samhället. Respondent D och byrån ser till kundens bästa, finns 

det inget behov av revision så är byrån och revisorn själv ärlig och säger det, men 

kan exempelvis föreslå konsultation istället.  

4.4.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

Respondenten tycker att branschen har förändrats efter att lagändringen om 

revisionsplikten infördes. D märker framförallt en skillnad på arbetet som numera 

handlar mycket om konsultation, förr hade revisorerna mestadels egna uppdrag att 

arbeta med. Det finns också företag som väljer att stanna kvar i byrån för 

rådgivningens skull men de har ingen revisor, berättar respondenten. Lagändringen 

märks också av då de flesta nybildade små företagen väljer att inte ha revisor. D 

berättar att ”typen av jobb har förändrats, men mängden jobb inte har gjort det”. Sett 

till förändringen ur det egna perspektivet så tycker respondenten att förändringen har 

varit till det bättre, arbetsuppgifterna är roligare, mycket på grund av att de som nu 

har revision vill ha det, tidigare kändes det påtvingat i vissa fall. Uppdragen är också 

roligare eftersom det inte händer så mycket i de små företagen, att revidera dem 

kunde ibland kännas onödigt, arbetet gick mest bara ut på att bocka av de 

obligatoriska momenten, “man följde en checklista” och det kändes inte utvecklande. 

Respondenten kan inte svara exakt på hur många som valt bort revision sedan 

lagändringen tillkom men D vet att det var en väsentlig del som försvann. Varken 

respondenten eller byrån som denne arbetar på marknadsför sig och argumenterar 

för att små företag ska behålla revisionen nu när det är en valfrihet. Angående de 

nuvarande gränsvärdena tycker D att de befintliga värdena är bra, Sverige bör inte 

röra sig mot EU:s gränsvärden som D anser är för höga. Argumentet om förbättrad 

konkurrenskraft vid höjda gränsvärden tycker inte respondenten är ett hållbart 

argument eftersom kostnaden för revisionen inte är så påtaglig.   

4.4.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

Respondenten anser att revision ger en mer rättvisande bild av företaget, “det är en 

kvalitetsstämpel för företagen och revisionsberättelsen är ett kvitto på att 

redovisningen stämmer.” Det är däremot fullt möjligt att sköta redovisningen på egen 

hand, berättar respondenten. Revision motverkar också ekonomisk brottslighet, låter 

företagen sig revideras av en revisor så tror D att företagen kanske blir mer försiktiga, 

redovisningen kanske görs mer noggrant när företagen vet om att de ska revideras 

för att de är rädda att revisorn ska hitta något. Som svar på frågan om hur många av 

företagen som valt bort revision och sedan kommit tillbaka så berättar respondenten 
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att det finns vissa, men att det inte är vanligt eftersom att företagen som har valt bort 

revision inte planerar att växa och komma över gränserna igen. Respondenten själv 

har knappt haft några kunder som kommit tillbaka och kan därför inte svara på om 

kvaliteten på redovisningen försämrats eller på vad anledningen att de kom tillbaka 

var. För att förbättra kvaliteten och trovärdigheten i dagens årsredovisningar föreslår 

respondenten att titeln på de som gör boksluten kan vässas upp till auktoriserade 

redovisningskonsulter. Deras kompetens kan också utökas, detta skulle kunna 

fungera som en kvalitetsstämpel föreslår respondenten. Respondenten tror att denna 

fråga drivs av FAR SRS. För att förhindra att företag obemärkt passerar 

gränsvärdena så tycker D att Bolagsverket borde fånga upp dem eftersom de 

godkänner alla årsredovisningar. Skatteverket borde också kunna bidra med en 

lösning genom att kontrollera antalet anställda genom löneuttaget. Skatteverket har 

dock fått utökade befogenheter att göra kontroller, men andelen företag som väljs ut 

är liten och risken att fastna där är minimal. Respondentens åsikt är att det borde 

finnas en bättre lösning än den som nu finns.  

 

Summeringen av intervjun tillsammans med respondent D är att gränsvärdena inte 

borde höjas, de befintliga värdena är bra. En potentiell åtgärd mot den generellt 

försämrade kvaliteten på årsredovisningarna kan vara att höja titeln och arbeta med 

att förbättra kompetensen hos de som gör boksluten, de bör vara auktoriserade 

redovisningskonsulter. Huvudansvaret för att fånga upp de som obemärkt och 

ostraffat passerar gränsvärdena tycker respondenten ligger hos bolagsverket, den 

lösning som nu finns är otillräcklig.  

 

4.5 Respondent E 
Respondent E är auktoriserad revisor och har arbetat 12 år i branschen. Majoriteten 

av byråns klienter är små- och medelstora bolag men det är en stor spridning på 

dem, det kan vara allt från fastighetsbolag till bönder. Byrån har många nystartade 

företag och cirka 80–90% av deras klienter är ägarledda, övriga är offentliga eller 

noterade. Respondenten berättar att cirka 15–20% av deras klienter går under 

gränsvärdena men att dessa är i en så kallad “resefas” och planerar att växa. Vissa 

andra som går under värdena är med i en koncern och har därmed revision. 

4.5.1 Vem behöver revision? 

Respondent E anser att revisionen är viktigast för intressenten och att ägaren är den 

största intressenten i små och medelstora bolag. Revisionen är även viktig för 

kreditgivare, personal och samhället, berättar respondenten. Revisionen är viktig 

beroende på företagets planerade resa, vart vill företaget ta vägen, står de inför 

utmaningar och utveckling med investeringar så uppstår nyttan av revision, menar E. 

Nyttan är kopplad till risken, vill företaget uppåt och andra intressenter tillkommer så 

är revisionen viktig. I de fall då ägaren är den enda intressenten och denne har koll 

på papperen så är inte revisionen så viktig, “för vem görs revisionen då?” menar 

respondenten. E berättar att byrån är aktiva när företag ligger under värdena och har 
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potential till att växa, då förs en diskussion om kostnad och de argumenterar om att 

den kostnaden kan leda till att företaget växer. 

4.5.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

När lagändringen om den slopade revisionsplikten skulle införas så var det livat och 

det förväntades bli mycket problematik, berättar E. Farhågan var att lagändringen 

skulle ge en negativ samhällseffekt. E tycker däremot att den personliga effekten av 

lagändringen har varit positiv. De bolag som försvann var bolag som inte ville ha 

revisor, de som inte hade behovet eller de bolag “man själv inte ville vara revisor åt”. 

Bolag som det ändå inte fanns någon större risk med försvann, även 

“problembolagen” försvann berättar respondenten. De som har revision nu har det för 

att de vill och inte för att de måste vilket gör att arbetet blir roligare och mer 

uppskattat när båda parter är intresserad av ett samarbete tycker E. Respondenten 

tycker att de som har revision idag ser det som något värdefullt och något de 

behöver. Revisorerna måste vara lite mer på tå nu och fånga upp de som behöver 

revision. Marknadsföring är trots detta något som, enligt respondent E, inte används 

inom deras byrå. De har lagt 0 kronor på det och jobbar istället på att bygga ett bra 

rykte och överträffa kundernas förväntningar vilket gör att de inte har behov av att 

marknadsföra sig. De personliga relationerna är viktiga och värderas högt av byrån. 

Respondenten tycker det är svårt att säga om gränsvärdena borde höjas, sänkas 

eller förbli oförändrade eftersom alla företag befinner sig i olika situationer. Den 

slopade plikten har haft en bra effekt så E tycker att värdena skulle kunna höjas 

ytterligare. De borde kunna ligga kring det som förut kallades för 10, 21, 14 eller 

något liknande i antal anställda, nettoomsättning och balansomslutning. Regeln om 

slopad revisionsplikt syftar till att det ska finnas en valbarhet och att bolagen själva 

ska inse nyttan av revision. Bara för att ett företag ligger under värdena betyder inte 

det att de inte ska ha revision. E menar att det finns bolag som ligger över 

gränsvärdena men som inte har behovet av revision samtidigt som det finns de som 

ligger under gränserna men som egentligen skulle behöva ha revision. Exempelvis 

så kan nystartade bolag behöva revision oavsett storlek menar E. I vissa fall kan 

även engångsjobb behövas om exempelvis banken kräver det, företagen kanske inte 

har revision men en revisor kan då gå in och göra uttalanden en gång för att kravet 

finns. Revision kan behövas i vissa lägen men inte i andra och det är därför svårt att 

sätta en gräns på grund av att allas situationer ser olika ut menar respondenten. 

4.5.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

E tycker att revision ger en mer rättvisande bild av företaget sett till årsredovisningen. 

“Finns en bra redovisningskonsult så petas det inte så mycket i redovisningen utan 

mer bara rättande poster”. E har haft ungefär tre kunder som valt bort revision och 

sedan kommit tillbaka. Två av dem fick problem och åkte på skatterevision vilket blev 

jättedyrt och de insåg då nyttan av revision och valde att komma tillbaka. 

Anledningen till att den tredje kom tillbaka var en tillväxteffekt, företaget gick under 

gränserna och valde då bort revision men sedan växte de och fick då krav på 

revision. E märkte skillnad på kvaliteten i årsredovisningarna efter att de inte hade 
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haft revision i något år. Exempelvis hade ett företag redovisat ett lager tre år i rad 

som egentligen inte fanns, lagret var sålt för några år sedan men de hade redovisat 

det som en tillgång. Det är speciellt balansposterna som varit bristfälliga och det är 

där kvaliteten brister enligt respondenten. För att kunna förbättra kvaliteten och 

trovärdigheten hos många av dagens årsredovisningar så tycker respondenten att 

redovisningskonsulten som gör årsrapporterna borde vara mer kompetent och 

sanktionerad, de borde ta ett större ansvar, “detta ersätter inte revisionen men det är 

en kvalitetsstämpel”. Respondenten menar att redovisningskonsulter har ett 

begränsat skadeståndsansvar, till skillnad mot revisorn som kan bli stämd på hur 

mycket som helst, skadeståndsansvaret för konsulterna borde därmed höjas enligt E. 

Bolagsverket utför en kontroll på om företag håller sig innanför gränserna, men de 

har ingen åtgärd om företagen bryter mot regeln. För att kunna motverka att företag 

obehindrat passerar gränsvärdena så tycker respondenten att ABL borde 

omdefinieras och att ett skadestånd borde finnas om företagen bryter mot regeln. 

Enligt E borde det dock finnas en inkuranstid, alltså en läktid, på exempelvis 2 år som 

innebär att om bolagen ett år passerar gränserna för att sedan gå tillbaka året efter 

så borde de inte drabbas och bli skadeståndsskyldiga. Respondenten säger dock att 

denna problematik är svår, i de fall då företagen är ägarledda så kommer ju ägaren 

inte att stämma sig själv.    

 

Respondent E tycker därmed att gränsvärdena kan höjas lite men att det är svårt att 

säga eftersom alla företag befinner sig i olika situationer. För att årsredovisningarna 

ska hålla hög kvalitet trots avsaknaden av revisor tycker E att 

redovisningskonsulterna ska få ett större ansvar genom att exempelvis höja 

skadeståndsansvaret och att titeln som redovisningskonsult ska höjas, det blir 

därmed en större kvalitetsstämpel. För att bevaka när ett företag går över 

gränsvärdena tycker E att ABL borde omdefinieras så att skadestånd finns för företag 

som bryter mot regeln om revisionsplikt. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet från våra intervjuer mot vår teoretiska 

referensram. Analysen presenteras i samma ordningsföljd som empirin.  

 

5.1 Vem behöver revision? 

5.1.1 Är revision viktig för små företag? 

Alla aktiebolag måste upprätta någon form av årsredovisning (Grönlund et al., 2013), 

men för bolag av en viss storlek så finns inget revisionstvång (Riksrevisionen, 2017). 

Revisionen är viktig eftersom den stärker trovärdigheten och minskar risken för 

väsentliga fel i företagens finansiella rapporter och redovisning (Grönlund et al., 

2013). Trots den påtalade betydelsen av revision så har respondenterna i studien 

varit relativt eniga om att den inte alltid är viktig för de mindre bolagen. Revisorerna 

är inne på att företagen är individuella och att revisionen är viktig beroende på vilken 

situation de befinner sig i, alla är också noggranna med att poängtera och rådgiva 

företag att avstå revision om de inte anser att det finns något behov. Exempelvis 

respondent E menar att det finns bolag som överskrider gränsvärdena som inte har 

något revisionsbehov och att det finns bolag som ligger under gränserna som skulle 

behöva det. För många nystartade bolag, speciellt de med tillväxtplaner kan det vara 

nyttigt med revision, revisionen är alltså olika viktig beroende på företagens 

planerade resa. E tycker att revision kan behövas i vissa lägen men inte i andra och 

att storleken inte alltid har en direkt betydelse för behovet, alla bolags situationer ser 

annorlunda ut och det är därmed svårt att sätta den perfekta gränsen. Även Collis 

(2012) menar att den perfekta gränsen kanske inte finns. Även respondent B menar 

att det kanske inte borde finnas gränsvärden utan behovet ska göra att ett företag 

väljer revision och att det därför borde vara frivilligt för alla. Respondent D tycker 

också att revisionen är mer eller mindre viktig beroende på vem som sköter 

redovisningen, har den utförts av en kompetent person, exempelvis en 

redovisningskonsult, så är den mindre viktigt men har företagarna själva redovisat så 

kan det både vara bra och nödvändigt med en revisor. Revisionen kan dock, enligt 

respondenterna, ha en nytta för de små företagen, det kan vara bra för företagen att 

revideras för att uppvisa en seriös sida. Revisionen har också en samhällsnytta 

(Öhman, 2007), utan den skulle skatteintäkter riskeras att tappas.  

5.1.2 Revision ur ett agentperspektiv 

Revisionen finns bland annat till för att ett företags ledning ska granskas av en 

oberoende part så att allas behov blir uppfyllda (Carrington, 2014). Då de flesta 

bolagen i Sverige är ägarledda är inte detta en lika viktig del då granskningen inte 

leder till något (Småföretagarnas riksförbund, 2016). Trots att många bolag valde bort 

revision när revisionsplikten slopades så har en del företag ändå valt att stanna kvar, 

berättar flera av respondenterna, de har däremot svårt att säga hur många av deras 

kunder som omfattas av valfrihet till revision. Respondent E berättar att cirka 15-20% 

av deras kunder ligger under gränsvärdena och har därför valet att kunna välja bort 
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revision medan respondent B berättar att max 5% av deras kunder ligger under 

gränsvärdena. Så trots att tidigare studier visar att det är mindre sannolikt att 

ägarledda företag anlitar en revisor (Collis, Jarvis & Skeratt, 2004; Tauringana & 

Clark, 2000) handlar det även om företagens ambitioner och mål. Valet att behålla 

revision beror på företagets inställning till framtiden och deras planerade tillväxt enligt 

respondent C och E, de menar att om ambitionen är att växa kan det vara bra med 

revision redan från början trots att de är små. 

 

De allra flesta bolagen i Sverige är mindre (Ekonomifakta, 2017) och i de små 

företagen är ofta ägaren själv verksam och då blir inte behovet av revision lika stort 

(Småföretagarnas riksförbund, 2016). Respondenterna menar att revisionen många 

gånger görs främst för ägaren och att revision i dessa fall blir onödigt, Carrington 

(2014) berättar också att agentproblematiken därför inte riktigt finns. Respondent C 

är också inne på att de små företagen ofta är familjeägda och att intressenter består 

av människor som företaget har en personlig relation med, intressenterna kan 

därigenom själva göra sina bedömningar av bolaget. Även respondent E menar att 

om ägaren är enda intressenten i företaget och har ordning och reda på sina papper 

så är revisionen inte lika viktig då det inte blir tydligt vem revisionen i så fall görs för. 

Våra respondenter är alltså inne på ett liknande tankesätt som tidigare studier och 

teorier har visat, nämligen att revision rent agentteoretiskt inte är aktuellt för 

ägarledda företag (Småföretagarnas riksförbund, 2016; Carrington, 2017). 

5.1.3 Intressenter 

Alla fem respondenter är eniga om att revisionen är viktigast för företagens 

intressenter. Vilka företagens viktigaste intressenter är skiljer sig dock åt beroende 

på hur stort företaget är. I små och medelstora bolag anser respondent C, D och E 

att ägaren är den största intressenten. Respondent B nämner också ägarna som de 

största intressenterna, men menar att de endast är den största intressenten om det 

finns flera olika delägare, revisionen gör då så att alla delägare får samma 

information. Respondent A däremot anser att revisionen är viktigast för externa 

intressenter såsom banker, staten och kommunen. Även de andra respondenterna 

nämner banker och samhället som viktiga intressenter. Svaret från revisorerna 

överensstämmer med teorin som nämner kreditgivare och kapitalplacerare som de 

primära intressenterna (Svensson, 2008), respondenterna har dock några tillägg 

utöver dessa. Att intressenterna skiljer sig åt och kan vara olika från fall till fall 

stämmer överens med vad Johnson et al. (2017) syftar på angående intressenter och 

intressentteori. Healy & Palepu (2001) förklarar att företag vill att deras rapporter ska 

tillfredsställa intressenterna och uppvisa en så bra bild som möjligt. Vilket också 

stämmer överens med svaren från våra respondenter angående vilka revisionen är 

viktig för.  
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5.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

5.2.1 Avskaffandet 

Innan lagändringen skulle träda i kraft så var förväntningarna skeptiska från såväl 

revisorer som forskare (Riksrevisionen, 2017; Lennartsson 2010a). Respondent C 

berättar att det förutspåddes att en hel del klienter skulle bortfalla. Alla respondenter 

är överens om att lagändringen bidrog till ett kundbortfall, det är också bevisat att av 

bolagen som bildades innan 2010 väljer endast cirka 30% att behålla revision (Neij, 

2017). Bolagen som har bildats efter lagändringen väljer dessutom att avstå revision i 

än större utsträckning (Neij, 2017), respondenterna är också inne på att flera av de 

nystartade bolagen väljer att avstå revision. Revisorerna i studien är dock inte så 

bekymrade över bortfallet, de menar att det tillkommer nya och att de klienter som 

försvann ofta var besvärliga och inte intresserade av att ha revision. Många av dem 

hade inte heller behov av det. Bolagen som försvann märktes av andelsmässigt, men 

de utgjorde ingen volym och de var därmed inte speciellt lönsamma, anser 

respondent C. Vad gäller marknadsföring av revision så är alla våra fem 

respondenter eniga om att de inte marknadsför sig något men att de argumenterar 

för revision där de ser att behovet finns. De nämner alla att kunden är i fokus och ser 

de ingen nytta med revision av företaget så säger de det utan att försöka sälja in 

varför revision är viktig. Detta stämmer inte helt överens med teorin som säger att 

revisionsbyråer marknadsför sig för att få kunder (Hoos et al., 2018). Alla våra 

respondenter har känt av ett kundbortfall men de har inte fått mindre att göra så de 

anser att marknadsföring inte behövs utan kunderna kommer ändå, även studierna 

visar på att klienter behåller byråerna men kanske för andra typer av tjänster (Neij, 

2017). Respondent B tycker att revisorer generellt är dåliga på att sälja in sig själva 

och nyttan med revision så att ta bort revisionsplikten helt skulle inte hindra 

revisionsbranschen utan snarare göra att branschen utvecklas. Företag ska välja 

revision för att de ser nyttan med det och känner behovet, vilket även respondent E 

är inne på. Revisorerna är också överens om att branschen har förändrats efter 

lagändringen, arbetet handlar numera mycket om konsultation och kvaliteten på 

arbetet har ökat. Typen av jobb har förändrats, men mängden jobb har inte gjort det 

berättar D. Utifrån revisorernas personliga perspektiv så är jobbet numera roligare, 

mer uppskattat och utvecklande. Revisorns arbete består av obligatoriska moment 

(SFS 2005:551) och revisorerna berättar att revision i de mindre bolagen mest 

handlar om att bocka av dessa vilket varken är utvecklande för revisorn eller nyttigt 

för klienten. 

5.2.2 Framtida gränsvärden  

Revision är kostsamt och för alla företag är det inte värt den kostnaden, enligt några 

av våra respondenter. Precis som dagens debatt och tidigare studier visar så är 

meningarna från våra respondenter delade gällande om gränsvärdena ska höjas, 

sänkas eller förbli oförändrade. Respondent B, C och E tycker att gränsvärdena 

skulle kunna höjas för att få en valfrihet till revision samt för att företagen själva ska 

inse nyttan med revisionen. Detta är något som även tidigare studier visat då högre 
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gränsvärden uppmanar till företagande och skapar fler arbetstillfällen (Huq et al., 

2018). Att revision är kostsamt tas även det upp i tidigare studier och teorier då en av 

anledningarna till att revisionsplikten slopades var att det skulle bli 

kostnadsbesparingar för mindre bolag (Svensson, 2008; Carrington, 2014; 

Riksrevisionen, 2017). Att Sverige bör höja gränsvärdena för att närma sig övriga 

länder inom Europa är något som respondent B tycker, trots att bolagsstrukturen 

skiljer sig åt mellan länderna. Detta överensstämmer med studien gjord av Huq et al. 

(2018) som visar att samhället skulle gynnas av en höjning av värdena. Respondent 

A och D tycker dock inte att gränsvärdena borde höjas med tanke på att det har 

upptäckts mer fel i de finansiella rapporterna och för att alla företag inte har någon 

som hjälper till med redovisningen. D menar att kostnaden för revision för mindre 

bolag inte är så påtaglig, revisionen borde därför inte hämma företagandet. 

Riksrevisionen (2017) påpekar tydligt att en höjning av gränsvärdena därför inte 

borde ske. Felen ökar och årsredovisningarna är sämre, det är något som UC (2017) 

lyfter fram vilket stämmer överens med respondent A:s åsikter om gränsvärdena.  

 

5.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

5.3.1 Ger revision en mer rättvisande bild?  

Respondenterna är relativt eniga om att revision ger en mer rättvisande bild av 

företaget och att det är en kvalitetsstämpel att låta sig revideras. Detta 

överensstämmer med att revisionen ökar trovärdigheten i redovisningen och minskar 

risken för väsentliga fel (Carrington, 2014; Revisorsinspektionen, 2018b). Syftet med 

redovisning är att ge en rättvisande bild av företaget (Grönlund et al., 2013), och 

revisionens syfte är sedan att granska redovisningen för att öka trovärdigheten 

(Revisorsinspektionen, 2018b). Revisorerna har krav på sig att följa god 

redovisningssed (SFS 2005:551) och att uttala sig huruvida rapporterna ger en 

rättvisande bild av bolagen i en revisionsberättelse (Revisorsinspektionen, 2018b). 

Respondent B berättar dock att revisionsbyråerna har olika krav på sig och att 

arbetet bakom revisionsberättelserna inte ser likadant ut, det leder till att byråerna 

konkurrerar med olika förutsättningar. Respondent C och E säger att revisionen inte 

kan garantera att en mer rättvisande bild uppvisas, men möjligheten att det är så 

ökar. Respondent A säger också att en revisor blir ytterligare ett filter att passera där 

fel kan hittas och att chansen att en mer rättvisande bild då uppvisas ökar. Teorin är, 

precis som revisorerna, noga med att påtala att revision inte är någon garanti på att 

årsredovisningen är fri från felaktigheter (Revisorsinspektionen, 2018b). D tror också 

att revisionen kan göra att företagen blir mer försiktiga och utför redovisningen med 

en större noggrannhet när de vet om att de kommer revideras för att de är rädda att 

revisorn ska hitta något. D menar alltså att revision motverkar Fraud vilket även 

Riksrevisionen (2017) anser. 

 

Respondenterna anser överlag att revisionen bidrar till att bolaget sköts effektivt, att 

intressenterna får ta del av den information de behöver och att det minskar risken för 

utlämnande av betydelsefull information. De är också inne på att revisionen ökar 
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chanserna till att de finansiella rapporterna blir acceptabla, trovärdiga och att det är 

en kvalitetsstämpel att ha reviderats. Detta återspeglas framförallt i den 

nationalekonomiska synen på revision, men också den sociologiska. Revisionen kan 

ses som en försäkring, förbättring och legitimering (Carrington, 2014). En del av 

respondenterna i studien har också påpekat att det inte är möjligt att granska allt, 

endast det som är väsentligt nog granskas. Det överensstämmer med det 

sociologiska synsättet komfort (Carrington, 2014), men det finns även lagstadgat att 

revisionen endast ska vara så omfattande och ingående som det kräver (SFS 

2005:551). Ingen av respondenterna nämner något om att revisionen kan vara en 

slags försäkring, teorin menar också att detta synsätt inte är lika vanligt i Sverige 

eftersom revisorerna inte blir stämda i lika stor utsträckning här (Carrington, 2014). 

Enligt den svenska lagen är det dessutom aktiebolagets styrelse tillsammans med 

den verkställande direktören som bär det yttersta ansvaret (SFS 2005:551). 

5.3.2 Företag som valt bort revision och kommit tillbaka 

Företag som valt bort revision och sedan återkommit är relativt få enligt våra 

respondenter, men alla vet om några. Respondent A, B och E har själva haft företag 

som återkommit efter något år, detta till största del på grund av att de passerat 

gränsvärdena igen. När de återkom märkte respondent E en skillnad i kvaliteten på 

årsredovisningarna, främst genom att balansposterna var trasiga och felade. Detta 

stämmer överens med vad UC (2017) uttrycker om dagens oreviderade 

årsredovisningar. Respondent A och B ansåg däremot inte att det varit så stor 

skillnad på årsredovisningarna, klienterna som respondent A fått tillbaka har haft 

hjälp av redovisningskonsulter och därigenom haft en bra ordning. Respondent B 

ansåg att det inte hunnit hända så mycket i företagen under de åren bolagen var 

borta och att det därför inte var någon större skillnad. Däremot anser respondent B 

att nystartade bolag som inte haft revisor de första åren trots att de varit stora, 

eftersom kravet inte gäller förrän efter två år, kan vara väldigt röriga i ekonomin och 

då märks det en skillnad på om företagen haft revisor eller ej. 

5.3.3 Bevarad kvalitet 

Att årsredovisningar innehåller mer fel nu än tidigare är något som UC (2017) lyfter 

fram som ett problem. Vissa av våra respondenter säger även dem att det finns 

årsredovisningar av väldigt dålig kvalitet. Tidigare forskning har lyft fram detta som ett 

problem och en utmaning där ingen lösning ännu finns (Neij, 2017). Som lösning på 

detta tycker våra respondenter att redovisningskonsulterna borde ta mer ansvar och 

att deras titel bör vässas upp. En årsredovisning gjord av en bra redovisningskonsult 

borde inte innehålla alltför många fel menar respondent C. Men 

redovisningskonsulter kostar även dem pengar vilket respondent B lyfter fram, att 

finna en bra lösning är därmed svårt. Respondent B tycker att Skattemyndigheten 

borde kunna ta fler stickprov och göra egna revisioner för att upptäcka de finansiella 

rapporter som innehåller fel. Både respondent B och C menar också att 

konsekvensen av att slopa revisionsplikten innebär att det blir mer fel, men att det 

kanske inte spelar så stor roll. Företagen är små och har inte så stor 
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samhällspåverkan, så det kanske är bättre att bara acceptera att det kommer finnas 

årsredovisningar som innehåller fel. Respondent B har svårt att säga vad som skulle 

vara bäst och att vi måste se till samhällsnyttan. Det som händer är att skatten 

riskerar att bli fel, men samtidigt har fler arbetstillfällen skapats och då gäller det att ta 

ställning till vad som är bäst för samhället. På frågan om någon åtgärd ska införas 

nämner alla fem respondenter en redovisningskonsult som ett alternativ. Respondent 

E anser att en redovisningskonsult inte ersätter revisionen men att det ger en 

kvalitetsstämpel och om skadeståndsansvaret höjs även på konsulterna så blir det 

mer seriöst. 

5.3.4 Kontroll av gränsöverskridare 

Ett av de lite allvarligare felen i dagens årsredovisningar är att bolag som egentligen 

överskrider gränsvärdena för revisionsplikten inte har revisor (UC, 2017). I dagsläget 

så har Sverige ingen rutin för att kontrollera detta, UC kvalitetssäkrar alla 

årsredovisningar och rapporterar felaktigheter till bolagsverket (UC, 2017). 

Respondenterna B och E berättar dock att det inte följer någon konsekvens om 

bolagen passerar gränsen, Neij (2017) berättar också att Bolagsverket endast har en 

registrerande roll. Respondent D berättar att skatteverket har fått utökade 

befogenheter att utföra kontroller, men att andelen företag som väljs ut är få och 

risken att fastna där är liten. Respondenternas åsikter angående potentiella lösningar 

för problemet varierar en del. A, B, C och D tycker att Bolagsverket borde ha 

nyckelrollen eftersom det är hos dem årsredovisningarna hamnar och för att det är 

Bolagsverket som ska godkänna alla årsrapporter. Respondent B ger också förslaget 

att Bolagsverket borde köpa in robotar som digitalt kan avläsa årsredovisningarna. 

Revisorerna C och D tycker också att skatteverket borde kunna bidra, de skulle 

exempelvis kunna kontrollera antalet anställda med hjälp av löneuttaget menar 

respondent D. A berättar att endel kunder tillkommer genom att redovisningsbyråerna 

upptäcker att företagen passerar gränserna och föreslår att en del av ansvaret skulle 

kunna tas av dem, eftersom A upplever att gränserna ändå inte uppmärksammas av 

företagen. Respondent B och E är också skeptiska till att det inte finns någon 

konsekvens när bolagen passerar gränserna, det är ett lagbrott och de är tydliga med 

att de borde finnas sanktioner. E tycker att ABL borde omdefinieras och både B och 

E tycker att ett skadestånd ska tillfalla vid den olagliga passeringen. De tycker att det 

är onödigt med en lag om det inte finns någon konsekvens. B tycker att företag som 

gått över gränserna under två år borde ha 6 månader på sig att anlita en revisor och 

gör de inte det så borde de bötfällas.  
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6 Diskussion och slutsatser samt förslag till vidare 

forskning 

I detta kapitel förs en diskussion av författarnas egna åsikter utifrån studiens teorier 

och empiri som analyserats samt studiens slutsatser och förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Diskussion 
Syftet med studien var att beskriva vad redovisning och revision innebär samt att 

undersöka revisorers syn på revisionsplikten och dess avskaffande. Nedan 

diskuteras studiens slutsatser utifrån de forskningsfrågor som varit vägledande för 

studien.  

6.1.1 Vem behöver revision? 

Vem som behöver revision är en svår fråga att svara på och studiens respondenter 

säger att revision för små bolag egentligen inte är så viktig så länge som de har bra 

koll på redovisningen. De små bolagens intressenter är ofta nära anhöriga eller 

ägaren själv vilket gör att intressenterna inte ändrar sina beslut av att läsa en 

revisionsberättelse. Dock skiljer sig betydelsen av revision åt och det finns företag 

som ligger över gränsvärdena som inte behöver revision samtidigt som det finns 

företag som ligger under värdena som egentligen skulle behöva ha revision. Några 

av våra respondenter menar att revision av små bolag inte får rätt syfte då det i 

dessa fall blir att revisorerna bockar av de obligatoriska moment som måste göras 

istället för att göra dessa moment för att behovet finns. Våra åsikter är att revisionen 

skulle kunna bli mer efterfrågestyrd och att revisorer måste bli bättre på att 

marknadsföra vikten av revision och vad revisionen gör för att företagen själva ska 

kunna fatta beslut på rätt grunder om de behöver revision eller inte. Med tanke på att 

behovet av revision skiljer sig så mycket åt är det svårt att säga vem som behöver 

revideras, men de företag med många intressenter och där informationsasymmetri 

riskerar att uppstå bör ha någon tredje part som granskar redovisningen. 

6.1.2 Revisionspliktens avskaffande och framtid 

Med tanke på att det inte finns ett klart svar på vem revisionen är viktig för blir det 

också svårt att sätta de perfekta gränsvärdena då behovet skiljer sig åt. Alla 

respondenter är eniga om att gränsvärdena antingen borde förbli oförändrade 

alternativt höjas. Efter att revisionsplikten avskaffades anser revisorerna att deras 

arbete har blivit mer utvecklande, kvalitativt, uppskattat och roligare. De besvärliga 

bolagen försvann och revisorerna kan fokusera på de företag som vill ha hjälp istället 

för att lägga tid på de som inte vill ha hjälpen. Gällande om värdena ska höjas och i 

så fall med hur mycket så skiljer sig åsikterna från revisorerna åt. Att höja gränserna 

till EU:s maximalt tillåtna kanske blir en för stor höjning då nästan alla svenska 

företag skulle omfattas av valfriheten och i dagsläget är vi kanske inte förberedda på 

den ändringen som då kan komma att ske. En successiv höjning av värdena kan 

vara ett bra steg att ta för att närma oss de andra EU länderna och få en enhetlighet i 

Europa. Något som inte får glömmas bort är dock att ekobrotten kan komma att öka 
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med höjda gränsvärden, staten kan gå miste om skattepengar, årsredovisningar kan 

komma att ha dålig kvalitet. Så trots att valfriheten att kunna välja revision anser vi att 

någon slags gräns måste finnas för att inte samhället ska drabbas till det negativa. 

Lagändringen ska ju trots allt bidra till ett bättre samhälle med mer företagande och 

fler arbetande vilket gynnar välfärden. Att följa Danmark och ha en mellannivå där 

företaget blir extra granskad utan att behöva ha revision (Neij, 2017) kanske är en 

lösning på debatten som går samt för att förhindra att alltför många fel uppkommer. 

6.1.3 Bevarad kvalitet och kontroll av gränsöverskridare 

För att förhindra att årsredovisningar innehåller fel nämner alla våra respondenter att 

redovisningskonsulter skulle kunna vara en lösning på problemet och då få bättre 

kvalitet på redovisningen. Men även redovisningskonsulter är kostsamt och med 

tanke på att en av anledningarna till att inte ha revision är att det ska bli 

kostnadsbesparingar så blir det svårt. Men genom att ha en redovisningskonsult 

sprider företaget ut kostnaden och förhoppningsvis får de kontroll över redovisningen 

från början vilket gör att inget större fel borde upptäckas i ett senare skede. Om en 

okunnig gör redovisning som innehåller fel vartenda år kan det bli väldigt dyrt den 

dagen då en granskning sker, vilket respondent E har fått erfara av en kund. Så att 

betala rätt skatt, redovisa tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader rätt 

redan från början underlättar och därmed är en redovisningskonsult ett bra 

hjälpmedel. För att redovisningskonsulter ska hålla bra kvalitet borde titeln vässas 

samt att de ska kunna bli mer skadeståndsskyldiga vilket även några av våra 

respondenter berättar. 

 

För att kontrollera de företag som överskrider gränsvärdena är kontroller genom 

Bolagsverket ett alternativ samt att de som inte har revisor och överskrider värdena 

bör bötfällas. I dagsläget har Bolagsverket endast en registrerande roll, de registrerar 

alltså alla årsredovisningar, men inte en kontrollerande roll vilket kanske skulle 

behövas (Neij, 2017). Två av våra respondenter är inne på någon form av sanktion 

för att reglerna ska bli mer strikta och för att fler ska bli noggranna med att se om de 

kommer passera gränserna. Varför finns det en lag om det inte är några 

konsekvenser om den inte följs är en fråga att ställa sig. I framtiden nämner 

dessutom en av våra respondenter robotar som lösning för att upptäcka de som går 

över och då ge ut en varning vilket vi anser kan vara framtidens lösning. Då världen 

blir mer och mer digitaliserad så är det inte konstigt att mycket av redovisningen sker 

genom robotar framöver och att dessa robotar då kan känna av när det är dags för 

revision känns som en relativt enkel lösning på problemet. Har företaget inte anlitat 

en revisor inom 6 månader borde företaget få en böter menar respondent B vilket vi 

kan hålla med om. Genom att bötfälla de som går över gränsvärdena, utan att 

använda sig av revisor, borde lagen tas mer på allvar och medvetenheten kring lagen 

ökar. 
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6.2 Slutsatser 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar har slutsatser dragits gällande dagens 

gränsvärden för revisionsplikt, för vem revision kan vara viktig för, vad som kan höja 

kvaliteten i årsredovisningar samt hur kontroller kan göras för att upptäcka de som 

passerar gränserna. Slutsatserna i denna studie blir därför: 

 

● Revisorerna i studien är positivt inställda till lagändringen och anser att 

gränserna för revisionsplikt borde förbli oförändrade alternativt höjas. 

 

● Revision är inte så viktig för små bolag då deras intressenter ofta är dem 

själva samt att deras verksamhet är så pass liten att revision inte påverkar 

beslutsfattare. 

 

● Redovisningskonsulter anses vara en lösning för att förhindra att 

årsredovisningar innehåller väsentliga fel. 

 

● För att kontrollera att företag håller sig till lagen och inte obemärkt passerar 

gränserna för revisionsplikt anser revisorer att Bolagsverket borde kunna 

utföra kontroller samt att de som passerar utan att anlita revisor ska bötfällas. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång har ytterligare intressanta ämnen kommit upp, speciellt vid 

intervjuerna med revisorerna. Några av respondenterna har kommit in på 

bostadsrättsföreningar och att de inte har krav på revision då de går under föreningar 

som har högre gränsvärden för när revision är obligatoriskt. Enligt några av våra 

respondenter har dessa föreningar ofta stora tillgångar samt många intressenter, 

därför borde det kanske finnas en utförligare kontroll på dessa. Eftersom en 

bostadsköpare köper in sig i föreningen borde det anses viktigt att någon har 

kontrollerat att föreningen följer de lagar och regler som gäller. Detta är ett område 

som skulle vara intressant att studera vidare.  

 

Något som uppmärksammats under arbetets gång är att det hade varit intressant att 

komplettera studien med ett företagsperspektiv för att se om revisorernas åsikter 

skiljer sig åt jämfört med företagarnas. Eftersom svaren skiljde sig åt gällande vad 

gränsvärdena bör ligga på kan det vara skäl till att undersöka området vidare och 

djupare. Då revisorer besitter den bästa kunskapen för att kunna uttala sig om 

revision och revisionspliktens gränser borde deras åsikter uppmärksammas och väga 

tungt i ett eventuellt beslut om ändring varför detta är ett område som behöver 

studeras vidare.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Intervjun inleds med att vi presenterar: 

 Oss själva 

 Studien 

 Frågan om anonymitet, både personlig och byråmässig 

 Upplägget på intervjun  

o Intervjun består av fem huvudområden med ungefär 2-6 frågor under 

varje 

o Intervjuns tidsåtgång, ca 30 minuter 

 

 

Bakgrund 

 Vad heter du? 

 

 Ålder? 

 

 Titel/befattning? 

 

 Hur länge har du arbetat i branschen? Och som auktoriserad revisor?  

 

 Hur många anställda är ni här i Östersund? 

 

 Hur många kunder har ni? Och vilka typer av kunder har ni? 

 

 

Revisorns perspektiv på slopad revisionsplikt 

 

 Har du märkt av lagändringen? Eller har du hört något om hur lagändringen 

har påverkat branschen? 

 

 Har lagändringen varit till det bättre eller sämre utifrån ditt perspektiv som 

revisor? 

 

 Tycker du att gränsvärdena borde höjas, sänkas alternativt förbli oförändrade? 

 

 Har Ni känt av något kundbortfall som valt bort revision när det blev tillåtet att 

välja? 
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Revision idag 

 

 Har ni någon idé/förslag/lösning på hur kontroller skulle kunna göras för att 

upptäcka de som går över gränsvärdena? 

 

 Vad skulle kunna ersätta revisionen för de mindre företagen för att de ska 

behålla bra kvalitet och trovärdighet på sina årsredovisningar? 

 

 Hur många kunder har ni som omfattas av valfrihet till revision?  

o Hur många har valt bort revision sedan lagen kom? 

 

 Har ni haft någon kund som valt bort revision under något/några år och sedan 

kommit tillbaka och vill ha revisor igen?  

o I så fall märktes det någon skillnad på företaget efter att de inte haft 

revisor? 

o Vad var anledningen att de kom tillbaka? 

 

 Ger revision en mer rättvisande bild av företaget? (mot att de inte har revisor 

och sköter redovisningen själv) 

 

 Argumenterar och marknadsför ni er för att kunderna (små företag) ska 

behålla revision? 

 

 Är revision viktig för små företag?  

o För vem är revisionen viktig? (exempelvis för företagen själva, 

kreditgivare, samhället) 

 

 

 

Avslutning 

 

 Har du något du vill tillägga? 

 

 Får vi kontakta dig om vi behöver komplettera med frågor? 

 

 Vill du ta del av studien när den är färdig? 

 

 


