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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Revisionsplikten är avskaffad – En undersökning av 

de mindre aktiebolagens agerande 
 
Författare: Emma Dahl & Johanna Karlin  
 
Handledare:  Hans Lindkvist 
 
Ämne/Kurs: Företagsekonomi, C-uppsats 15 poäng 
 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de mindre 

aktiebolagen kommer att agera när revisionen blir 
frivillig och se vad som är avgörande när de tar sitt 
beslut. Sedan vill vi se hur revisionspliktens 
avskaffande påverkar intressenterna. 

 
Metod:  En kvantitativ enkätundersökning samt kvalitativa 

intervjuer har genomförts för att samla in primärdata 
till uppsatsen. Litteratur, lagar, förarbeten, artiklar 
samt elektroniska källor har använts som stöd till 
empirin. Dessa metoder har tillsammans skapat 
underlag för analyser och slutsatser. 

 
Teori:  I teoridelen finns teorierna intressentmodellen och 

agentteorin presenterade samt allmän fakta inom 
redovisning, revision och kreditgivning.   

 
Empiri:  Våra intervjurespondenters åsikter och synpunkter 

om avskaffandet finns sammanfattade samt 
resultatet av vår enkätundersökning. 

 
Slutsatser:  Vår viktigaste slutsats är att majoriteten av de små 

aktiebolagen i Värmland kommer att ha kvar sin 
revisor trots avskaffandet.   
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Abstract 
 
Title:  Voluntary audit – A survey of how the small 

companies will act 
 
Author:   Emma Dahl & Johanna Karlin 
 
Advisor:   Hans Lindkvist 
 
Course:   Business Administration, Bachelor Thesis 15 ECTS 
 
Purpose:  The purpose of the thesis is to find out how the 

smaller limited companies will act as the audit is 
voluntary, and see what is crucial when making its 
decision. We also want to see how the voluntary 
audit affects stakeholders. 

 
Methodology:  A quantitative survey and qualitative interviews were 

conducted to collect primary data for this paper. 
Literature, laws, legislative history, articles and 
electronic sources have been used to support the 
empirical foundation. These methods have been 
worked together to create a basis for analysis and 
conclusions. 

 
Theory:  The theoretical part presents the stakeholder theory 

and agent theory, and general facts in accounting, 
auditing and credit. 

 
Empirical foundation: The empirical data presented the respondents' 

opinions and views on voluntary audit. 
 
Conclusions:  Our main conclusion is that the majority of small 

limited companies in Värmland will retain its 
auditor, despite the abolition.
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1. Inledning 

I detta kapitel introduceras uppsatsen. I inledningen presenteras bakgrund till ämnet samt 
problemformulering och syfte. Kapitlet fortsätter sedan med den avgränsning som gjorts och 
avslutas med uppsatsens fortsatta disposition. 

 
1.1. Bakgrund 
Arbetet med uppsatsen började med att vi valde ämne. Med tanke på att vi valt 
att rikta in oss på externredovisning och vi båda vill jobba inom 
redovisning/revision föll ämnesvalet ganska naturligt för oss inom det 
området. Valet föll på det aktuella ämnet revisionspliktens avskaffande för 
mindre privata aktiebolag.  
 
Revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag har varit ett omtalat ämne 
länge. Redan i april 2008 lämnades ett första förslag att enbart fyra procent av 
aktiebolagen skulle vara revisionspliktiga. Detta var en anpassning till EU där 
nästan alla övriga EU-länder redan har frivillig revision (Prop. 2009/10:204). 
Förslaget då var att alla börsnoterade företag skulle ha kvar revisionsplikt samt 
alla företag som uppfyller mer än ett av följande kriterier: 
 

1. Fler än 50 anställda  
2. Mer än 41,5 miljoner i balansomslutning 
3. Mer än 83 miljoner i nettoomsättning 

(Prop. 2009/10:204) 

 
Enligt det förslaget skulle revisionspliktens avskaffande träda ikraft 1 juli 2010. 
När justitiedepartementet lämnade en proposition till regeringen i april 2010 
hade förslaget ändrats från 2008 och nu var det fråga om att mindre aktiebolag 
själva skulle få välja om de vill ha revisor eller inte. Enligt propositionen skulle 
förändringarna träda ikraft den 1 november 2010 (Prop. 2009/10:204). 
Anledningen till denna lagändring är att aktiebolagen själva ska få bestämma 
vilka tjänster de behöver för sin organisation och förvaltning i den 
utsträckning det är möjligt (SOU 2008:32). Om företaget väljer att inte ha 
revisor måste det anmälas till Bolagsverket samt fyllas i på deklarationen till 
Skatteverket (Skatteverket 2010). Företaget måste alltså göra ett aktivt val om 
de inte vill ha kvar sin revisor och om de är passiva, väljer de att ha kvar 
revisorn (Lennartsson 2010b).  
 
Den 1 november 2010 trädde avskaffande av revisionsplikten ikraft för mindre 
aktiebolag och för att ha rätt till frivillig revision måste bolaget ha uppfyllt 
minst två av följande tre krav och i minst två år: 
 

1. Högst 3 anställda 
2. Högst 1,5 miljon i balansomslutning 
3. Högst 3 miljoner i nettoomsättning 
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Avskaffande av revisionsplikten omfattar cirka 250 000 aktiebolag i Sverige, 
vilket motsvarar cirka 70 procent av alla aktiebolagen och det är den största 
regelförenklingen som skett i modern tid inom svensk associationsrätt 
(Justitiedepartementet 2010).  
 
1.2. Problemformulering 

 Kommer de mindre aktiebolagen att ha kvar sin revisor, hur motiverar de sitt 
beslut och hur kommer deras beslut att påverka intressenterna? 

 Hur ser intressenterna på att revisionsplikten är avskaffad, hur tror de att deras 
verksamhet kommer att påverkas och kommer de att vidta några särskilda 
åtgärder?  

 Kommer redovisningsbyråer som inte utför revision att gynnas av ändringen mer 
än revisionsbyråerna? 
 

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur de mindre aktiebolagen kommer att 
agera när revisionen blir frivillig och se vad det är som är avgörande när de tar 
sitt beslut. Sedan vill vi se hur revisionspliktens avskaffande påverkar 
intressenterna. 
 
1.4. Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa våra undersökningar till ett landskap när vi valde 
respondenter till vår enkätundersökning och vi valde företag med verksamhet i 
Värmland. Våra respondenter till våra intervjuer väljer vi också från Värmland 
förutom Skatteverket. Vi begränsar oss till Värmland för att det blir en för stor 
och tidskrävande undersökning om hela Sverige ska undersökas. 
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1.5. Uppsatsens fortsatta disposition 

Kap 2 I andra kapitlet finns 
beskrivning av uppsatsens 
metod där uppsatsens 
genomförande beskrivs med 
utgångspunkt i vår 
kvantitativa 
enkätundersökning och våra 
kvalitativa intervjuer.  

Kap 3 I tredje kapitlet finns vår 
referensram med fakta och 
teori som behövs för att 
förstå vår 
problemformulering. 

Kap 4 I fjärde kapitlet finns vår 
kvantitativa undersökning 
samt våra kvalitativa 
undersökningar under 
rubriken empiri. 

Kap 5 I femte kapitlet finns våra 
analyser som analyseras fram 
med stöd av vår empiri samt 
referensram. 

Kap 6 I sjätte kapitlet finns våra 
slutsatser som dragits av 
analysen och svar på vår 
problemformulering.
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras genomförandet av uppsatsen, vilken forskningsmetod som använts 
samt hur datainsamling skett. Val av respondenter och hur undersökningen genomförts 
diskuteras senare i kapitlet.  

 
2.1. Genomförande 
Med tanke på att vårt val av ämne är ganska populärt försökte vi hitta en unik 
vinkling på vår empiri. Vi började studera relevant information samt tidigare 
studier kring ämnet för att ta reda på var det saknades forskning eller var det 
fanns behov av djupare eller bredare forskning. Vi märkte ganska snabbt att 
det utförts få kvantitativa undersökningar. Kvantitativ metod kan till skillnad 
från kvalitativ metod ge generaliserbara slutsatser och därför bestämde vi oss 
för att utföra en sådan undersökning. Vi bestämde oss för att använda den 
kvalitativa metoden också för att kunna bredda analysen ytterligare. Vår 
kvantitativa undersökning består av en enkätundersökning där vi tagit reda på 
hur de mindre aktiebolagen som är aktuella för frivillig revision kommer att 
agera nu när det är frivilligt. Lagen trädde i kraft 1 november 2010 och tidigare 
uppsatser har tagit upp ämnet trots att det inte varit bestämt varken gränssnitt 
eller ikraftträdande. Vi anser att vår undersökning kan bidra till att se hur 
företagarna bakom de mindre aktiebolagen resonerar och kommer att göra nu 
när avskaffandet verkligen är aktuellt. Vår kvalitativa undersökning består av 
intervjuer med ett antal intressenter. Vi vill med hjälp av deras svar utveckla 
vår analys ytterligare och på så vis få en slutsats som ser till intressenternas bild 
också. 
 
2.2. Kvalitativ och kvantitativ metod 
Det finns kvalitativ och kvantitativ metod att använda sig av vid 
undersökningar av ett företagsekonomiskt problem. Kvalitativ data är 
insamling av ord och en vanlig form är intervjuer. I den individuella intervjun 
vill man ta del av personliga åsikter och den information man får fram kallas 
primärdata. Bearbetning av kvantitativ data sker med siffror och oftast med 
enkäter med färdigtryckta frågor och svarsalternativ som underlag. På det viset 
får undersökaren svar på det som han/hon vill veta. (Jacobsen 2002). 
Enkätundersökningar kan utföras skriftligen eller via internet och den 
tillfrågade kan svara när det passar denne (Eliasson 2010). Den stora 
skillnaden mellan de två metoderna är alltså hur siffror och statistik används. 
När man använder kvalitativ metod är forskaren ute efter förståelse men inte i 
första hand att kunna generalisera. Med kvantitativ metod däremot vill 
forskaren ha kontroll och kunna genomföra formaliserade analyser och 
generalisera med hjälp av statistiska metoder (Holme & Solvang 1997). 
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2.2.1. Vår forskningsmetod  
Vi har valt att använda oss av både den kvantitativa och kvalitativa metoden. 
Vår enkätundersökning är kvantitativ men det förekommer två kvalitativa 
frågor som vi ändå väljer att sammanställa med hjälp av den kvantitativa 
metoden, med hjälp av statistiska metoder. Intervjuerna som vi har gjort faller 
under den kvalitativa metoden som sammanställts med hjälp av 
sammanhängande texter. Med denna empiri som underlag analyserade vi oss 
fram till svar på vår problemformulering. Vi tog stöd av den teori som vi valt 
att ta med och på så vis la vi grunden till vår analys och till våra slutsatser.  
 
 

2.3. Induktiv eller deduktiv ansats 
Vid en induktiv ansats går man från empiri till teori. Man går ut med ett öppet 
sinne och samlar in all relevant information utan att ha några förväntningar. 
Genom att inte ha några förväntningar eller förutfattade meningar får man in 
data som återger verkligheten korrekt med riktig och relevant information. Det 
är näst intill omöjligt att gå ut med ett helt öppet sinne när man ska samla in 
information. Människan har inte förmågan att samla in all relevant information 
utan att göra begränsningar, medvetna eller omedvetna begränsningar. En 
induktiv ansats passar in där man är osäker på vad som är ett väsentligt 
förhållande (Jacobsen 2002).  
 
Vid deduktiv ansats går man från teori till empiri. Här bör forskaren ha vissa 
förväntningar om verkligheten innan han/hon går ut för att samla in empiri.  
Förväntningarna jämförs sedan med verkligheten för att se om de 
överensstämmer. Risken med deduktiv ansats är att forskaren endast letar efter 
den information han/hon anser relevant och som infriar de förväntningar som 
fanns från början. Det är då lätt att gå miste om viktig information. En 
deduktiv ansats är lämplig att använda om man vill få fram hur individer ser på 
ett definierat förhållande (Jacobsen 2002).   

Kvantitativa metoder är alltid deduktiva då frågorna är fastställda liksom 
svarsalternativen. Den svaghet man kan se med den deduktiva ansatsen är att 
det tydligare framgår hur forskaren tolkar verkligheten än hur de undersökta 
tolkar verkligheten (Jacobsen 2002).  
 
2.3.1. Vår ansats 
Innan vi började arbeta med uppsatsen samlade vi på oss information om 
ämnet samt blickade över tidigare forskning. Vi hade därför en del 
förkunskaper om ämnet och använde då en deduktiv ansats. Vi använde oss av 
kvantitativ och kvalitativ metod och den kvantitativa metoden utförs alltid 
med deduktiv ansats. Vi stod dock öppna för vad empirin skulle ge för 
information så till viss del var vår ansats ändå induktiv. Vi kom fram till våra 
problemställningar efter att vi kommit underfund med att det var mot de 
mindre aktiebolagen som vi ville rikta vår undersökning samt senare också 
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analysen. Vi fann det också spännande att ta reda på hur intressenterna kring 
avskaffandet kommer att göra och hur de resonerar nu när det trätt ikraft en 
frivillighet. De mindre aktiebolagens agerande och resonemang tillsammans 
med intressenternas ger oss den vinkling vi är ute efter.   
 
 
2.4. Datainsamling 
Vilken slags data som ska samlas in och analyseras beror på vilka 
frågeställningar som ska besvaras samt hur problemfrågeställningen ser ut. Vi 
har i vår uppsats använt oss av både primär- och sekundärdata. 
 

2.4.1. Primärdata 
Primärdata är information som samlas in av forskarna själva och den får man 
om man går direkt till den primära källan. Primärdata får man genom att 
använda metoder som intervjuer och frågeställningar (Jacobsen 2002). I den 
här uppsatsen har vi använt oss av primärdata som samlats in genom 
intervjuer och enkätundersökning.  
 
2.4.2. Sekundärdata  
Sekundärdata är information som inte samlas in av forskarna själva utan 
information som redan finns tillgänglig (Jacobsen 2002). I den här uppsatsen 
har vi använt oss av sekundärdata i form av litteratur, artiklar, lagtext samt 
förarbeten och elektroniska källor. 
 
2.5.  Kvalitativ metod: Intervjuer 
En intervju kan göras som ett öppet individuellt samtal och vara mer eller mindre 
öppen. En intervjus öppenhet avgörs av huruvida den genomförs fritt eller med 
strukturerade frågor. Under en intervju samlas data in i form av ord och meningar 
och det sker oftast ansikte mot ansikte. En personlig intervju ger en bra bild av 
intervjurespondentens uppfattning och tolkning och den som intervjuar kan få en 
bild av dennes uppträdande när intervjun utförs ansikte mot ansikte. En personlig 
intervju kan dock vara kostsam och tidskrävande och lämpar sig mindre bra om 
man har många intervjurespondenter. Telefonintervju är också ett alternativ till att 
mötas ansikte mot ansikte men kan lätt kännas opersonligt och det är bra att ha 
klara svarsalternativ om en sådan intervju ska genomföras. Den så kallade 
intervjueffekten, att den som blir intervjuad påverkas av intervjuaren på ett 
negativt sätt, minskas vid telefonintervju jämfört med vid ett möte (Jacobsen 
2002).  
  
2.5.1. Val av respondenter 
Som en del i vår undersökning har vi valt att intervjua representanter från 
Skatteverket, revisionsbyrån PwC, redovisningsbyrån Ekonomikonsult och 
Handelsbanken. Vi valde dessa intervjurespondenter eftersom de är intressenter 
som påverkas av revisionspliktens avskaffande.  
 
Skatteverket ser till att företag betalar rätt skatt. Revision underlättar för 
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Skatteverket när de ska kolla upp företag. Nu kan aktiebolag välja bort revision och 
då behöver Skatteverket eventuellt ändra sitt arbete och det ville vi veta mera om. 
Vi fick kontakt med en verksamhetsutvecklare på Skatteverkets 
produktionsavdelning vid namn Anders Klaar.  
 
Revisionsbyråerna kommer att påverkas av avskaffandet och vi hade sedan tidigare 
fått kontakt med PwC. Det föll sig då naturligt att tillfråga dem som respondenter 
för en intervju. Vi fick kontakt med en auktoriserad revisor vid namn Karin 
Andersson.  
 
Det intresserade oss också hur en vanlig redovisningsbyrå som inte utför revision 
ställer sig i frågan och vi valde därför ut Ekonomikonslut AB i Årjäng och fick 
kontakt med redovisningskonsulten Kenneth Svensson. 
 
Banker kan påverkas då revision kan ge dem en försäkran om ett företags värde 
och ställning vid utlåning. Vi valde att intervjua kontorschefen Peter Johansson på 
Handelsbanken i Årjäng. 
 
2.5.2. Typ av intervju 
Vi valde att skicka ut intervjuunderlag via e-post, efter att vi först ringt upp och 
informerat om syfte med undersökningen, och vi begärde också svaren via e-post. 
Vi ansåg att vi skulle få fram de svar vi efterfrågade trots att vi inte möttes upp för 
personlig intervju eller ställde frågor via telefon. Det skulle också bli mindre 
tidskrävande för oss eftersom vi lagt ner mycket tid på vår kvantitativa 
enkätundersökning. PwC ville själva träffa oss och då blev det en personlig intervju 
med Karin Andersson på PwC, trots att det inte var vad vi tänkt oss från början. 
Skatteverket ville hellre genomföra en telefonintervju då Anders Klaar ville vara 
säker på att vi skulle få den information vi eftersökte. 
 
2.5.3. Intervjuunderlagens uppbyggnad 
Vi hade omkring tio frågor till varje intressent där vi ville ha klara svar på i förväg 
utarbetade frågor. Vi ville inte att det skulle vara för många frågor då det skulle 
vara tidskrävande för respondenten att svara. Vi utarbetade frågorna till de olika 
intervjurespondenterna samtidigt fast med lite olika frågor. Det är en tydlig röd 
tråd emellan intervjuunderlagen trots att de ändå ser lite olika ut beroende på vem 
som ska svara på frågan. Vi ville få svar på samma frågeställning men vi uttryckte 
oss annorlunda beroende på vem respondenten var. Det var på flera frågor öppet 
för utvecklande svar och det lämnades lite plats i slutet för egna extra tillägg. 
Intervjuunderlagen finns att läsa i bilaga 1. Våra intervjuer har alltså varit 
strukturerade men det är något som vi har ansett nödvändigt för att få svar på det 
vi anser är relevant.  
 
2.5.4. Intervjuernas kvalitet 
Det kan hända att vi missat viss information med anledning av att vi inte 
utförde alla intervjuer i ett riktigt möte men samtidigt ger det oss heller ingen 
chans till egentolkningar och vi får ingen personlig koppling som eventuellt 
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kan störa undersökningen. Vi visste redan innan vad vi ville få svar på och var 
inte i behov av att behöva utveckla frågorna eller svaren ytterligare. Att det 
utfördes ett personligt möte mellan oss och Karin Andersson på PwC gav oss 
en mer ingående inblick i hur just revisorerna tänker, men vi höll oss till 
frågorna som vi tidigare förberett. Telefonintervjun med Anders Klaar på 
Skatteverket gav oss en mer ingående bild av hur Skatteverket arbetar och 
resonerar, men också här inom ramen för de förberedda frågorna. Oavsett 
intervjutyp anser vi att vi fått in det vi från början hade tänkt oss. De olika 
intervjutyperna har inte stört undersökningen på något vis utan har gett oss 
likvärdig information.  
 
2.6. Kvantitativ metod: Enkät 
I vår enkät har vi använt oss av öppna frågor, alternativfrågor och 
kategorifrågor. Enkäten är standardiserad, det vill säga att alla respondenter 
har fått samma frågor. Vi skickade ut enkäten via e-post med hjälp av Query & 
Report och har inte träffat respondenterna personligen. Vi pratade med mer 
än hälften av företagen i telefon då deras e-postadress inte gick att hitta med 
hjälp av sökning på Internet. Vi började enkäten med en kort presentation om 
vår utbildning och vår uppsats för att respondenterna skulle få en inblick i 
syftet med enkätundersökningen. Enkäten är på totalt 12 frågor, se bilaga 2, 
och vi valde att göra en kort enkät för att få så hög svarsfrekvens som möjligt. 
Efter att enkäten legat ute i tre veckor ringde vi till cirka 60 företag för att se 
att enkäten kommit fram och för att personligen ge dem en påminnelse samt 
för att kontrollera att vi skickat enkäten till rätt e-postadress. Detta hjälpte oss 
att få ytterligare svar på enkäten.  
 
2.6.1. Urval 
En population är en grupp man vill uttala sig om (Eliasson 2010). Vår 
population är alla företag i Värmland som är aktuella för revisionspliktens 
avskaffande. Om man inte har någon möjlighet att undersöka hela 
populationen måste man välja ut en del av den och det kallas stickprov. För att 
kunna välja ut vilka som ska ingå i stickprovet behöver man en urvalsram. En 
urvalsram är en fullständig förteckning över populationen (Eliasson 2010). Vår 
urvalsram är de 179 företagen som uppfyller de två kriterierna vi valt att 
avgränsa oss till och vårt stickprov är de 122 företagen vi faktiskt skickat 
enkäten till. Vi använde oss av databasen Affärsdata för att få fram företagen i 
undersökningen.  
 
2.6.2. Avgränsning 
Urvalet till enkäten gjordes med hjälp av en avgränsning. De avgränsningar vi 
valde var att företaget har sin verksamhet i Värmland samt att de uppfyllt två 
av de tre kriterierna som krävs för att få frivillig revision; ha max tre anställda 
samt ha en nettoomsättning på max tre miljoner kronor. Företaget ska även ha 
uppfyllt dessa två kraven i minst två år. Vi hittade 179 företag i Värmland som 
uppfyllt dessa krav inom ramen för vår begränsning. De företag som har en 
hemsida eller känd e-post adress skickade vi enkäten direkt till medan vi ringde 
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de företagen som saknade hemsida och känd e-post adress. Vi skickade ut vår 
e-post enkät till 122 av de från början 179 företagen. Av de företag vi inte 
skickat enkäten till tackade 20 företag nej, 3 företag var nedlagda, 20 företag 
fick vi inte tag på trots att vi ringde i två dagar samt 14 företag hade inte e-
post.  
 
2.6.3. Urvalsfel 
Vi valde att använda programmet Query & Report som skickar ut enkäter via 
e-post och då fick vi acceptera ett bortfall på de 14 företag som inte kunde 
delta i undersökningen för att de inte hade e-post. Eftersom vi enbart 
undersökt en del av populationen kan det komma att uppstå urvalsfel och här 
finns det två typer av urvalsfel; övertäckning och undertäckning. Övertäckning 
är när man får med respondenter som egentligen inte skulle varit med och 
undertäckning är när man inte får med respondenter som egentligen skulle 
varit med (Christensen et al. 2001). I vår enkätundersökning finns urvalsfel av 
den andra typen, undertäckning, det vill säga alla de företag som ligger inom 
gränsvärdena men som vi missat för att vi valt att inte titta på 
balansomslutningen samt de 56 företag som av olika anledningar inte valt att 
vara med i undersökningen. Vi har valt att acceptera denna undertäckning för 
att det inte hade varit möjligt att undersöka hela populationen.  
 
2.6.4. Bearbetning 
Vi använde oss av programmet SPSS för att sammanställa data från 
undersökningen. Med hjälp av SPSS skapade vi diagram och tabeller över de 
olika frågorna samt svaren, dock valde vi att inte redovisa fråga två i enkäten 
angående om företaget var beläget på landsbygden eller i stadskärna då vi kom 
fram till att det var för svårt att definiera vad som menas med landsbygd och 
stadskärna. Vi tog även bort den frågeställningen från vår problemformulering. 
Vi valde även att korstabulera ett antal frågor för att kunna utvidga vår analys 
ytterligare. Diagram och tabeller finns i bilaga 3. 
 
2.6.5. Bortfallsanalys 
Av de 122 företagen som vi skickade enkäten till var det 69 företag som 
svarade på den. Svarsfrekvensen blev tillslut 57 procent. Enligt Jacobsen är en 
svarsfrekvens på 50 procent tillfredsställande (Jacobsen 2002), med våra 57 
procent kan vi att konstatera att vår svarsfrekvens är bättre än 
tillfredsställande.  
 
Vi delade in företagen i sju olika kategorier för att kunna analysera vilka som 
valt att inte svara på enkäten. Se bilaga 4 för att se tabellen över företagen. 41 
företag av alla 122, 34 procent, är hantverkande/tjänsteföretag. Denna 
kategori är den största gruppen som inte valt att svara på enkäten med sina 43 
procent. Inom sin egen kategori hantverkande/tjänsteföretagen har 56 procent 
inte svarat och de är därmed den största inom sin kategori procentuellt som 
inte har svarat. Hantverkande/tjänsteföretag är den enda kategorin där färre 
har svarat än inte svarat. Bäst på att svara i sin egen kategori var hälsa och 
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vårdföretag med 78 procent och de står för totalt 4 procent av alla svar. Den 
kategori som vi fått mest svar från är konsultföretag med 20 svar som 
representerar 29 procent av alla svar. Inom sin egen kategori konsultföretag 
har 69 procent svarat, vilket är näst högst. Innan vi gjorde analysen hade vi en 
känsla av hur resultatet skulle bli då vi kände när vi ringde runt att många 
hantverkare inte hade tid för oss eftersom de hade fullt upp och ofta var ute 
på jobb när vi fick kontakt med dem.  
 
2.7. Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att undersökningen som utförs är pålitlig och skulle ge 
samma resultat om den utfördes en gång till med samma förutsättningar (Eliasson 
2010). Nyckelorden är tillförlitlighet och trovärdighet, det ska gå att lita på 
undersökningen som har utförts (Jacobsen 2002). Reliabilitet är viktigt när någon 
vill granska data som slutsatserna i undersökningen är grundade på. Mätningarnas 
utförande är avgörande för reliabiliteten. När det gäller kvantitativ metod är det 
viktigt att mätningar utförs på samma sätt genom hela undersökningen och när det 
gäller den kvalitativa metoden är det viktigt att information man får fram är pålitlig 
och att inget har missförståtts (Eliasson 2010).  
 
Vi använde oss av e-postintervjuer, personlig intervju och telefonintervju. Vi 
tycker inte att resultatet har påverkats beroende på vilken intervjutyp vi har använt 
utan vi har med båda metoderna fått de svar vi efterfrågat och inte känt att det 
blivit vinklade svar. När vi skapade vår enkät var vi noga med att det inte skulle 
kunna gå att feltolka frågorna och de har varit enkla att besvara. Bortfall är alltid ett 
hot vid undersökningar men vi anser att vi har fått en bra svarsfrekvens både vad 
gäller andelen och antalet svar. Detta har vi gjort för att vår undersökning ska bli så 
pålitlig som möjligt. Vi anser oss ha ett underlag som vi kan dra slutsatser ifrån och 
om någon annan utför samma undersökning borde svaren bli detsamma om den 
utförs med samma förutsättningar.  
 

2.8. Validitet 
Validitet handlar om giltighet och om undersökningen mäter det som forskaren vill 
ska mätas (Eliasson 2010). Nyckelorden är alltså giltig och relevant (Jacobsen 
2002). Reliabilitet är viktig för validiteten och undersökningens validitet kan inte bli 
bättre än reliabiliteten. Frågeställningens utformning är viktig och att den 
insamlade informationen är sann (Eliasson 2010). Validitet kan delas in i intern 
giltighet och extern giltighet där det förstnämnda handlar om ifall vi mäter det vi 
tror oss mäta och det andra innefattar grad av möjligheter till generalisering 
(Jacobsen 2002).    
 

Vi har kritiskt granskat resultatet vi fått fram för att få en så hög intern giltighet 
som möjligt. Vår kvantitativa undersökning, där vi skickade ut enkät till cirka 120 
företag och fick 69 stycken svar, ger oss en möjlighet till viss generalisering vilket i 
sin tur bidrar till en hög extern giltighet. Vi kan inte säga att vårt resultat gäller för 
alla företag i Sverige eftersom vi koncentrerat oss på Värmland, men vi kan 
generalisera vad gäller företag i Värmland.
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras referensramen som tillsammans med empirin ligger till grund för 
uppsatsens analys samt slutsatser. I kapitlet tas relevanta teorier upp samt fakta kring 
redovisning och revision. 

 
3.1. Intressentmodellen 
För att klargöra vad som menas med intressenter belyser Rhenman detta 
tydligt och klart i följande citat: 
 
”Intressenterna i organisationen är de individer eller grupper som är beroende av företaget för 
att förverkliga sina egna personliga mål och av vilket företaget är beroende för sin existens.” 

(Rhenman 1967, sid 36) 
 
Intressenter är ägare, anställda, kunder, leverantörer, staten, kreditgivare och 
företagsledning. Företagsledningen och ägarna är inte alltid samma personer 
och om så inte är fallet är företagsledningen en egen intressent. De har alla ett 
intresse i hur det går för företaget och ställer krav på företaget som också i sin 
tur ställer krav på intressenterna. Vissa krav är ekonomiska, exempelvis lön för 
anställda, utdelning för ägare och andra krav kan vara hur företagets 
verksamhet ska skötas. Kraven behöver bli tillgodosedda genom belöningar 
från företaget till intressenterna. Kraven har sin grund i vad som är acceptabelt 
i samhället och lagenligt, men också andra möjliga alternativ som andra företag 
erbjuder. Dessa krav som intressenterna har är ofta motstridiga, ett exempel är 
kunders krav på låga priser och anställdas krav på högre löner. De flesta av 
intressenterna är av frivillig vilja en del av ett företags organisation och kan då 
också när de vill lämna organisationen, till exempel byta jobb eller sälja sina 
aktier. Avgörande för ett eventuellt lämnande kan vara hur företagets framtid 
ser ut jämfört med en intressents krav (Rhenman 1967; Rhenman & Stymne 
1973). Enligt March och Simon, inom systemteorin, är de viktigaste 
intressenterna i en organisation de anställda, de som bidrar med kapital, 
leverantörerna, distributörerna och konsumenterna. Systemteorin uttrycker 
också att en organisation kan ses som en marknad för intressenter som har ett 
eget intresse i organisationen. Organisationen är också beroende av relationen 
till intressenterna (Abrahamsson 2000). Att veta hur olika intressenter kan 
försöka att påverka företaget är viktigt för företagsledaren att veta. För att en 
chef ska kunna planera vilka åtgärder företaget ska ta till förutsätter att 
han/hon har en uppfattning om hur intressenterna i företagets omgivning 
kommer att agera (Frooman 1999).  
 
3.2. Agentteorin 
Enligt Jensen och Meckling (1976) är en agentrelation ett kontrakt där en eller 
flera personer som kallas principaler anlitar en annan person, agenten, för att 
utföra en tjänst för deras räkning och då ingår det ofta att lägga över 
beslutsfattande till agenten (Jensen och Meckling 1976). Det är en social 
relation som handlar om att delegera där två individer är en del av ett utbyte av 



REFERENSRAM 

 

18 

 

resurser (Braun & Guston 2003). Om det är så att båda parterna är 
nyttomaximerande så kan det hända att agenten inte alltid handlar i 
principalens bästa intresse.  
 
Genom att principalen skapar passande incitament för agenten och lägger 
pengar på övervakning kan principalen minska skillnaderna mellan sitt och 
agentens intressen (Jensen & Meckling 1976). Övervakningen är ett hjälpmedel 
för principalen som vill försäkra sig om att agenten inte åsidosätter sina 
skyldigheter. Syftet med övervakningen är att principalen ska kunna bedöma 
hur agenten förvaltar handhavandet av principalens intressen i företaget 
(Diamant 2004). Agenten kan i sin tur i vissa situationer satsa resurser för att 
se till att agenten inte gör något som kan skada principalen eller se till att 
kompensation kan ges till principalen om det skulle inträffa. Det är nästan 
omöjligt att, utan några kostnader för principalen och agenten, försäkra sig om 
att agenten tar beslut som maximerar principalens intressen. Det uppstår också 
skillnader mellan agentens beslut och ett beslut som skulle vinstmaximera. 
Agentkostnader är alltså: övervakningskostnader för principalen, 
bindningskostnad för agenten och residual förlust. Agent-principalrelationen 
finns överallt i alla organisationer och på alla nivåer i företag (Jensen & 
Meckling 1976).  
 
Agentteorin ser organisationens styrnings- och kontrollproblem från ägarnas 
samt de externa intressenternas perspektiv. Kreditgivare kan ses som en extern 
intressent (Hatch 2002). De olika intressenterna på redovisningsområdet ligger 
till fokus för agentteorin. Dessa är den redovisningsskyldiga agenten, 
redovisningsmottagaren principalen (uppdragsgivaren) och revisorn. Teorin 
antar att dessa intressenter är rationella och nyttomaximerande. 
Uppdragsgivaren/principalen kommer att anlita en revisor som ser till att 
hans/hennes intresse kommer att tas tillvara så länge den ekonomiska nyttan 
överstiger revisionsarvodet (Artsberg 2005). Det är oftast relationen mellan 
ägarna, som kallas principaler, och cheferna, som kallas agenter, som står i 
fokus för agentteorin (Hatch 2002). Agenten är då den som är 
redovisningsskyldig och principalen är redovisningsmottagaren. Man kan 
också se en extern intressent som principal och företaget som agent. Revisorns 
uppgift är att kontrollera företagets/agentens förvaltning gentemot 
intressenterna och kvalitetssäkra informationen till principalen som revisorn 
får från agenten. Den ekonomiska information som agenten har upprättat ska 
stämma med verkligheten och det ska revisorn verifiera. Revisorns arbete kan 
ses som ett incitament för företaget, agenten, att handla lojalt i sin förvaltning. 
Revisorn kan ses som ett verktyg där varje enskild intressent själva slipper 
granska att företaget skött sin förvaltning samt upprättandet av ekonomiska 
rapporter. Övervakningskostnaderna minskar därmed eftersom flera 
intressenters granskning ersätts av en granskning utförd av en revisor 
(Artsberg 2005; Diamant 2004).  
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3.3. Revision 
”Revision är att med professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning.” 
(Far Förlag 2006, sid 19) 

 
Det finns olika typer av revision, extern och intern revision, miljörevision samt 
statlig och kommunal revision (Far Förlag 2006). Den här uppsatsen handlar 
om den externa revisionen som revisionsbyråer utför på företag.  
 
3.3.1. Revision utifrån intressentmodellen  
 

 
 
Intressenter som har nytta av revision (Far 2006, sid 27) 

 
Att revision utförs har betydelse för fler än ägarna. Det finns fler intressenter 
som vill kontrollera att företaget sköter sin ekonomiska rapportering. Om inte 
en revisor har kontrollerat de ekonomiska rapporterna är de tvungna att 
genomföra egna kontroller för att se till att deras egna intressen uppfylls. De 
som har ett intresse av att revision utförs kan ses i figuren ovan (Far 2006). 
Det finns flera som har ett behov av ekonomisk information och 
lagstiftningen ser främst till långivare, kreditgivare och aktieägares intressen 
(Gröjer 2002). 
 
Ägarna: I små företag är det oftast ägaren/ägarna som är företagsledningen 
och då är överblicken över företaget enkel att få. Är det ett stort företag är 
detta oftast inte fallet och revision behövs för att se till att uppgifter från VD 
och styrelse är rättvisande. Ägarna värderar sina aktier i företaget beroende på 
vilken ekonomisk information de fått. 
Kreditgivare: Korrekta upplysningar om ett företag är viktigt för banker när de 
bedömer om de ska låna ut pengar eller inte. Att låna ut pengar medför en risk 
och revision bli en sorts säkerhet för bankerna. 
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Leverantörer/kreditgivare: Trovärdig ekonomisk information är viktig när 
leverantörerna ska avgöra om de ska leverera varor till en kund och samtidigt 
ge kredit. Hur stor är risken att de inte kommer att få betalt? 
Kunder: Kommer företaget att leverera de varor som kunden beställt? Kunden 
kan lita på de ekonomiska rapporter som företaget upprättat om revision har 
utförts. 
Anställda: För de anställda är det av personlig vikt att företaget ger ut korrekt 
information. 
Styrelse och VD: Revisorns bedömningar är viktiga för dessa och revisorn kan 
fungera som hjälp när VD har ekonomiska frågor. 
Stat och kommun: Staten i form av Skatteverket vill ha in skatter och avgifter 
som revisorn kan granska att redovisningen är korrekt (Far Förlag 2006; 
Gröjer 2002). 
 
3.3.2. Revisorns lagar, seder och normer 
Enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) innebär revision att revisorn ska 
granska och rapportera företagets räkenskaper som består av bokföring, 
årsredovisning samt förvaltning. Granskningen ska ske med:  
God revisionssed, vilket är hur revisionen ska genomföras. 
God revisorssed, som är yrkesetiska regler. Att tillämpa god revisionssed är en 
viktig etisk regel. 
God redovisningssed, som är normer och praxis för bokföring och bokslut och är 
en norm revisorn bör granska mot snarare än med (Far Förlag 2006). 
 
Väsentlighet är ett av de grundläggande begreppen inom revision. Det är 
väsentligheten som avgör vad revisionsarbetet ska inriktas på. Revisorn vill 
styra sitt arbete mot de områden där risken för väsentliga fel är som störst. För 
att kunna göra det är det viktigt att revisorn förstår företagets verksamhet samt 
förstår företagets interna kontroll. Intern kontroll är en process som utformats 
av företagsledningen för att styra företaget mot de mål som finns uppsatta 
samt för hur man hanterar de risker som finns (Far Förlag 2006). 
 
Revisionsstandard i Sverige, RS, är ett regelverk som ska användas när revisorn 
reviderar ett företags bokföring, årsredovisning och VD/styrelsens förvaltning 
(Far Förlag 2006). Revisorn måste skaffa sig revisionsbevis för att stödja sina 
uttalanden i revisionsberättelsen. Revisionsbevis kan fås genom egen 
granskning, externa och interna uttalanden. Revisionsbevisen använder 
revisorn för att bestyrka påståendena från företagsledningen (Carrington 
2010).  
 
3.3.3. Revisionsberättelse 
Målet med revisorns arbete är att skriva en revisionsberättelse som ska 
innehålla uttalanden om informationen i årsredovisningen och som 
överensstämmer med Årsredovisningslagens krav. Revisionsberättelsen är ett 
bevis på genomförd revision och är viktig för externa intressenter då den i 
vissa fall är den enda kontakt dessa har med företaget (Carrington 2010). När 
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en revisionsberättelse avviker från standardutförandet kallas det en oren 
revisionsberättelse. Om det finns en anmärkning i revisionsberättelsen om 
skatte- och avgiftsområdet måste revisorn omedelbart meddela detta till 
Skatteverket (Far Förlag 2006).  
 
3.3.4. Revisorns arbete 
Det finns flera olika typer av revisorer: internrevisorer, lekmannarevisorer, 
miljörevisorer och auktoriserade eller godkända revisorer. Vem som helst får 
kalla sig för revisor om man inte använder begreppen auktoriserad eller 
godkänd då det är lagskyddade titlar. För att bli auktoriserad eller godkänd 
revisor måste man förutom en högskole- eller universitetsutbildning även ha 
avlagt prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen (Far Förlag 2006).  
 
En revisor kan ha flera olika typer av uppdrag. Det vanligaste uppdraget är att 
revisorn ska uttala sig om historisk finansiell information. Den typen av 
uppdrag kallas bestyrkandeuppdrag och det finns två olika typer av 
bestyrkandeuppdrag som revisorn är tillåten att göra. Antingen kan revisorn 
göra ett uttalande med hög men inte absolut säkerhet eller med begränsad 
säkerhet (Far Förlag 2006). Uttalande med hög men inte absolut säkerhet är 
vanlig revision då revisorn bland annat ska försäkra sig om att 
årsredovisningen inte rymmer väsentliga fel och ett urval av företagets 
rapporter och underlag kontrolleras (Larsson 2006). Uttalande med begränsad 
säkerhet är mer översiktlig och kan göras i samband med delårsrapporter eller 
om det efterfrågas av till exempel ägare eller kreditgivare (Grant Thornton 
2011). 
 
3.4. Redovisning 
Ett aktiebolag är en juridisk person som svarar för sina egna skulder, 
aktieägarna kan alltså inte bli personligen betalningsansvariga. Det finns två 
typer av aktiebolag: publika aktiebolag där allmänheten får köpa aktier samt 
privata aktiebolag där allmänheten inte får köpa aktier (Agell & Malmström 
2007). Ett privat aktiebolag ska enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ha ett 
aktiekapital på minst 50 000 kronor. 2008 kom regeringen med ett förslag om 
sänkt aktiekapital för privata aktiebolag och som innebar en sänkning från 100 
000 kronor till 50 000 kronor (SOU 2008:49). Det förslaget trädde ikraft den 1 
april 2010 och anledningen till sänkningen är att fler personer ska våga och 
vilja starta eget och på så sätt underlätta att nya företag etablerar sig. Detta var 
en viktig del för ökad ekonomisk tillväxt samt ökad sysselsättning (Prop. 
2009/10:61).  
 
Som aktiebolag är man bokföringsskyldig. Bokföringsskyldigheten innebär: 
 

 att man löpande ska bokföra alla affärshändelser och ha dem i en 
huvudbok i systematisk ordning 

 se till att samtliga bokföringsposter har verifikationer 

 att upprätta årsbokslut/årsredovisning  
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 att lagra räkenskapsinformation i 10 år 
(Skatteverket 2010) 

 
3.4.1. Grundläggande redovisningsprinciper 
Externredovisningen har som syfte att kommunicera information till 
företagets intressenter (Smith 1997). Ett aktiebolag måste enligt 
Årsredovisningslagen upprätta årsredovisning som innehåller balansräkning, 
resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse (Gröjer 2002). I 
Årsredovisningslagens andra kapitel finns de redovisningsprinciper som är 
grundläggande för redovisningen (Artsberg 2005). Dessa är: 
 

 Rättvisande bild: Rättvisande bild sätter årsredovisningens läsare i fokus och 
innebär att redovisningen ska återspegla verkligheten i företaget. 

 God redovisningssed: God redovisningssed talar om hur företaget ska 
redovisa.  

 Fortlevnadsprincipen: En av de viktigaste principerna inom redovisningen 
som innebär att man utgår från att företaget kommer fortsätta sin 
verksamhet. 

 Försiktighetsprincipen: Innebär att man inte ska värdera sina tillgångar till ett 
för högt värde eller värdera sina skulder till ett för lågt värde. 

 Realisationsprincipen: Realisationsprincipen innebär att företaget måste utföra 
den prestation det åtagit sig innan en inkomst får tas upp som intäkt i 
resultaträkningen. 

 Matchningsprincipen: Matchningsprincipen innebär att man sätter kostnader 
och intäkter som hör ihop så de matchar varandra i samma tidsperiod.  

 Bokföringsmässiga grunder: Bokföringsmässiga grunder innebär att man 
löpande kostnadsför de utgifter samt intäktsför de inkomster som hör till 
ett räkenskapsår och att dessa påverkar räkenskapsårets resultat. 

 Kongruensprincipen. Innebär att alla intäkter och kostnader ska redovisas via 
resultaträkningen och inte direkt till eget kapital. 
(Artsberg 2005; Smith 1997; Gröjer 2002) 
 

3.4.2. Förvaltningsberättelse 
VD för företaget ska i årsredovisningen skriva en förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen är en separat del av årsredovisningen som kan ses som 
ett komplement till balansräkningen och resultaträkningen. 
Förvaltningsberättelsen beskriver vad som hänt i företaget under året och även 
företagets förväntade utveckling i framtiden (Gröjer 2002). När revisorn 
granskar förvaltningsberättelsen kontrolleras att den innehåller vad lagen samt 
god redovisningssed kräver (Carrington 2010). 
 
3.4.3. Intern kontroll  
Intern kontroll är hur företagsledningen styr företaget mot uppsatta mål samt 
hur man hanterar de risker som finns. Om företaget har en bra intern kontroll 
minskar risken för att det i det dagliga arbetet blir fel i redovisningen som 
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sedan kan leda till förluster för företaget. Den interna kontrollen delas in i fem 
delar (Carrington 2010). Här är dessa delar ur de mindre företagens perspektiv: 
 

 Kontrollmiljön är inte lika formell som i de större företagen men kan ändå 
innebära en stark kontrollmiljö om ägaren/ägarna är med och förmedlar 
sina värderingar i det dagliga arbetet. 

 Riskvärdering är även här inte lika formell eller strukturerad som i större 
företag. För att förstå risken måste företaget sätta upp mål. I mindre 
företag är det lättare att göra deras mål kända inom företaget än vad det är i 
de större. Risken kan ses som de faror som leder till att företagen inte 
uppfyller dessa mål.  

 Kontrollaktiviteterna ska förebygga, upptäcka och rätta till fel. I de mindre 
företagen är kontrollaktiviteterna inte lika formella men minst lika viktiga 
som i de större företagen. Om företagets ägare är med i det dagliga arbetet 
kan han/hon upptäcka och rätta till brister. 

 Information och kommunikation är den information som företaget behöver för 
att kunna upprätthålla en god intern kontroll. Den finansiella 
rapporteringen ska identifieras, registreras, bearbetas och kommuniceras i 
rätt följd. Här är det viktigt att det finns interna policies, riktlinjer samt 
ansvarsfördelning. 

 Övervakning och uppföljning av de kontroller som företaget har är ett måste. 
Utan övervakning och uppföljning kan inte företaget veta om dess interna 
kontroll fungerar bra eller ej. I de mindre företagen är ofta ägaren/VD 
direkt inblandad i övervakningen och uppföljningen och kan då snabbt 
upptäcka och rätta till fel och brister. 
(Far Förlag 2006; Carrington 2010) 

 
Revisorn bildar sig en preliminär uppfattning om vilken intern kontroll 
företaget har för att kunna analysera var risken för väsentliga fel är som störst. 
Dock är den preliminära bedömningen inte tillräcklig som underlag för att 
granska årsredovisningen. För att revisorn ska kunna använda detta som 
underlag måste det vara dokumenterat (Far 2006). Skatteverket jobbar med 
riskhantering och ett företag som inte har en bra intern kontroll har en större 
risk att göra väsentliga fel i bokföringen. Skatteverket har sett en samband 
mellan små företag och fusk. Ju färre anställda ett företag har desto större är 
risken för fusk (Skatteverket 2010). 
 
3.4.4. Bokslutsrapport 
En bokslutsrapport kan enbart upprättas av en auktoriserad 
redovisningskonsult som utfört uppdraget i enlighet med de krav i Reko 
(Bokslutsrapporten 2010). Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är 
ett ramverk som har utvecklats av SRF, Sveriges redovisningskonsulters 
förbund och Far. Reko riktar sig till auktoriserade redovisningskonsulter och 
innehåller riktlinjer som syftar till att kvalitetssäkra redovisningstjänster. För 
att få kalla sig auktoriserad redovisningskonsult krävs att man genomgått 
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utbildning likställt med civilekonom och att man har minst tre års erfarenhet 
som redovisningskonult. Det krävs att man följer SRF:s etiska regler, går 
auktualitetsutbildning, uppfyller SRF:s krav på yrkeskvalitet, att man genomgår 
kvalitetskontroll samt att man har en godkänd ansvarsförsäkring för att få 
behålla sin auktorisation (SRF 2010). Bokslutsrapporten är ett dokument som 
fastställer att redovisningen är kontrollerad enligt dessa kvalitetskrav. Det finns 
ytterligare ett krav för att få upprätta en bokslutsrapport och det är att det 
finns ett avtal upprättat mellan företag och den auktoriserade 
redovisningskonsulten där hela arbetsprocessen och arbetsfördelningen finns. 
För att få kvalitetssäkra en bokslutsrapport måste den uppfylla Rekos tolv krav 
(Bokslutsrapporten 2010).  
 
3.5. Kreditgivning och bedömning 
Lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297) säger att banker måste 
pröva risker innan de beviljar kredit till företag så att de kan se att företaget 
kan klara av kreditavtalets krav. Banker får sedan bara bevilja kredit om 
företaget har goda chanser att fullborda avtalets krav. Banken måste se till att 
de har det underlag som krävs för att kunna bedöma risken och ta ett beslut. 
Kreditbeslut måste dokumenteras hos bankerna för att det ska redovisas och 
ärendena ska kunna följas.  
 
Svedin (1992) skriver att det som ska bedömas vid en kreditgivning borde vara 
återbetalningsförmågan hos företaget. Hon menar vidare att inom den 
bedömningen borde bankerna kolla på helheten hos företaget. Detta 
inkluderar företagets affärsidé, hur företaget leds, hur marknaden ser ut och 
vad företaget erbjuder för produkter. Kreditbeslut bör fattas med sunt förnuft 
och med ett kritiskt förhållningssätt. En ekonomisk analys kan vara bra att 
göra som en del i bedömningen och då får banken en bild av företagets 
finansiella situation. Som en del i den analysen kan banken använda 
årsredovisningen som underlag när de exempelvis bedömer kreditens storlek, 
möjligtvis tillsammans med en kreditupplysning. Förvaltningsberättelsen och 
revisionsberättelsen är en del av årsredovisningen och dessa innehåller viktig 
information om företaget och huruvida företaget skött sitt företag väl. Ett 
tecken på ett välskött företag är att det har en ren revisionsberättelse (Svedin 
1992).  
 
3.5.1. Regeringens och kreditgivares resonemang kring avskaffandet 
Regeringen skriver i en proposition om frivillig revision (2009/10:204) att 
banker som finansierar företag behöver kunna bedöma företagen som de 
beviljar lån till och det sker genom ekonomisk information. Nu kan vissa 
företag välja att inte ha en revisor och då kan den ekonomiska informationen 
vara mindre tillförlitlig än om den hade granskats av en revisor. En 
konsekvens av avskaffandet kan bli att banker ställer högre krav på företag, 
som inte har revisor, när det gäller kreditprövning och säkerheter. Banken kan 
ställa kravet att företaget måste ha reviderad årsredovisning för att beviljas 
kredit. Regeringen bedömer inte att avskaffandet kommer att påverka andra 
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intressenter så som kunder, leverantörer och anställda något nämnvärt. De 
resonerar vidare att de aktiebolag som är aktuella för avskaffandet oftast drivs 
av ägaren och eventuellt familjemedlemmar. Då anställda saknas och ägaren 
själv har insyn i företaget är en revisor inte nödvändig (Prop. 2009/10:204).  
 
Birgitta Svensson (2003) skriver att banker överlag är positiva till att företag 
har reviderade årsredovisningar. Hon har kommit fram till att banker oftare 
använder årsredovisningar som underlag när de tar sitt kreditgivningsbeslut 
jämfört med leverantörer som aldrig eller ytterst sällan använder det. 
Leverantörer och även banker använder istället oftare kreditupplysningar som 
underlag vid dessa beslut. Svensson (2003) har vidare kommit fram till att 
årsredovisningar inte är avgörande, men om banken vet att årsredovisningen 
är reviderad så vet de att bokföringen är ordnad, årsredovisningen är bättre 
och en revisor finns att ta hjälp av.  
 
Företag med bra tillväxt och som är finansiellt starka behöver inte oroa sig för 
beviljande av krediter så länge kreditansökan inte överstiger företagets egna 
kapital. För företag som inte är lika starka kan det däremot bli problematiskt 
och det kan innebära att ägarna själva kan behöva ta ett banklån vilket innebär 
en personlig risk (Bruns & Fletcher 2008). Berry och Robertson (2006) har 
gjort en undersökning som visar att det viktigaste för bankerna när de tar ett 
lånebeslut är att årsredovisningen är reviderad. Duréndez Gómez-Guillamón 
(2003) håller med föregående och menar att informationen som revisorn ger i 
sin revisionsberättelse är viktig enligt kreditgivare när de tar låne- och 
investeringsbeslut. Kassaflödesanalyser är något som bankerna har tittat mer 
på vid kreditgivning under senare år jämfört med tidigare (Berry & Robertson 
2006).  
 
Blackwell, Noland och Winters (1998) har kommit fram till att företag med 
revision generellt har betydligt lägre räntor jämfört med företag som valt att 
inte utföra revision. Detta har de kommit fram till efter att banken har 
kontrollerat andra risker och relevanta lånekriterier. Storleken på företaget har 
betydelse och bland små företag är det större skillnad jämfört med stora. Det 
genomsnittliga företaget som har revisor har cirka 0,25 procentenheter lägre 
ränta än företag utan en revisors granskning. Deras undersökning är utförd i 
USA 1998 och där är det inte revisionsplikt. Uppfattade fördelar med 
revisorers granskning är det avgörande och inte att det är påtvingat (Blackwell 
et al. 1998). Johnson, Pany och White (1983) har i en undersökning där 
banklåneansvariga har tillfrågats kommit fram till att en revisors uttalande har 
större förtroende då redovisningen är fri från bedrägeri eller felskrivningar 
jämfört med uttalanden från andra sammanslutningar. De kunde dock inte se 
något mönster att företag nekades lån eller fick högre ränta om de inte hade en 
revisor som granskade räkenskaperna (Johnson et al. 1983). 
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3.6. Näringslivets syn på avskaffandet 
Enligt Lindgren och Eriksson (2010) bör företagare tänka på att det inte 
enbart är företaget som påverkas av revisionspliktens avskaffande utan även 
företagets intressenter. Vidare menar de att en bokslutsrapport ska ses som ett 
komplement till revisionsberättelsen men att den inte kan ersätta den. 
Bokslutsrapporten är inte en offentlig handling för intressenterna utan ett 
verktyg för företagsledningen. Den ingår alltså inte i företagets årsredovning 
som en revisionsberättelse gör (Lindgren & Eriksson 2010). Har företaget fått 
sin bokslutsrapport kvalitetssäkrad enligt Reko betyder det att den löpande 
redovisningen håller hög kvalitet och att den är utförd enligt de 
redovisningsprinciper som finns samt god redovisningssed (Bokslutsrapporten 
2010). Revisionsberättelsen är däremot en offentlig handling och ett dokument 
som kan användas som ett oberoende styrkort för ägarna samt företagets 
intressenter. Revisionsberättelsen är en från företagsledningen avskild 
granskning av företagets bokföring (Lindgren & Eriksson 2010). Vidare anser 
Lindgren och Eriksson (2010) att alla företag inte behöver ha revision, till 
exempel enmansföretag utan stora tillväxtplaner.  
 
Far:s generalsekreterare Dan Brännström (2010) skriver att det framöver ska 
handla om valfrihet och inte plikter. Revisionsplikten avskaffas och 
företagarna ska istället få välja själva vilket kommer att förändra marknaden. 
Det blir nya krav på revision, redovisning och rådgivning och förväntningar 
kommer att ställas såsom tydlighet. Brännström (2010) resonerar vidare att 
revisorer och redovisningskonsulter behöver utveckla sina rapporter så att de 
innehåller mer än enbart standardfraser. Agélii och Paulsson (2010) undrar om 
redovisningskonsulter är medvetna om att de får ett större ansvar nu när 
revisionsplikten har avskaffats. Företagen kan istället för att ha kvar sin revisor 
anlita en redovisningskonsult för att få en inblick i redovisningen av en extern 
part. Efterfrågan för redovisningskonsultens tjänster kan komma att öka och 
då även spekulationer kring ansvarsfrågor. Kommer redovisningskonsulten att 
få stå till svars om de inte ha upptäckt fel och brister? Det bör klargöras vilket 
ansvar som ligger på dem och vad som ligger på bolaget själva (Agélii & 
Paulsson 2010). 
 
Lennartsson (2010a) skriver att avskaffandet är en anpassning till EU och det 
första stora förslaget om bland annat 50 anställda är i enlighet med EU:s 
kriterier. Nu blev gränsvärdena dock avsevärt mycket lägre. Anledningen till 
avskaffandet är tryck från allmänheten och det ska minska de administrativa 
kraven på de små aktiebolagen. Kostnaden är större än nyttan i många av 
dessa små bolag (Lennartsson 2010a). 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras fakta om intervjurespondenterna samt deras åsikter och 
synpunkter kring avskaffandet. I kapitlet presenteras även resultatet av 
enkätundersökningen.  

 
4.1. Fakta om intervjurespondenterna 
 
4.1.1.  Ekonomikonsult AB 
Redovisningsbyrån Ekonomikonsult AB startades av Gert Andersson 1990 
och kontoret ligger i Årjäng. Sedan 1975 har Gert Andersson arbetat med 
redovisning bland annat som kontorschef och egen företagare. Sex personer 
jobbar med frågor inom ekonomi och juridik på Ekonomikonsult och de 
arbetar främst med små och medelstora företag som behöver hjälp med 
löpande redovisning (Ekonomkonsult 2010a). I Årjängs kommun finns 
merparten av ekonomikonsults klienter. Byrån har de senaste fyra åren legat på 
en nettoomsättning mellan 2 och 2,5 miljoner kronor (Ekonomikonsult AB 
2008-09-01–2009-08-31). 

Redovisningsfirman erbjuder ett stort antal tjänster så som bokföring och 
moms, deklarations- och skatteberäkning, kassa- och fastighetsförvaltning, 
årsredovisning, bolagsbildning, fakturering och värdering med mera 
(Ekonomkonsult 2010b). 

 
4.1.2. Handelsbanken 
Handelsbanken är ett noterat aktiebolag (Svenska handelsbanken AB; SHB) 
som är en del av en koncern där SHB äger fem dotterbolag. Handelsbanken 
erbjuder tjänster inom hela bankområdet och är alltså en universalbank. 
Handelsbanken har 461 kontor i Sverige, 53 kontor i Danmark, 45 i Finland, 
48 i Norge, 77 i Storbritannien samt 32 ytterligare bankkontor i övriga världen 
(Handelsbanken 2010).   
 
4.1.3. PwC 
PwC, som det heter idag, har funnits i Sverige sedan 1933 men hette då 
Öhrlings revisionsbyrå respektive Price Waterhouse. Fusionen mellan 
Öhrlings och Price Waterhouse har skett i flera steg men blev 1999 Öhrlings 
PriceWaterhouse Coopers som 2010 kortades ner till PwC.  

PwC är en av Sveriges ledande revisionsbyråer och finns på 125 orter med 
cirka 3600 anställda och har cirka 15 procent av Sveriges alla aktiebolag som 
sina klienter. I tjänsteutbudet finns förutom revision och redovisning även 
skatt- och affärsrådgivning. PwC hade 2008/2009 en nettoomsättning på 4 
314 MSEK, en ökning med 7 procent från räkenskapsåret 2007/2008. PwC 
har något som kallas Visionsbyrån som är en onlinetjänst där företag kan sköta 
sin ekonomi på Internet (PwC 2010). 

http://www.ekonomkonsultab.se/
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PwC’s affärsidé är: 

”PwC ska utveckla, sälja och genomföra revision, redovisning och kvalificerad rådgivning 
inom finansiella och angränsande områden så att internationella och svenska företag, samt 
dess ägare, organisationer och offentlig sektor kan uppnå värdetillväxt och trygghet.” 
 (Pwc 2010)  
 
4.1.4. Skatteverket 
Skatteverket är den förvaltningsmyndighet som i Sverige ansvarar för områden 
som rör beskattning, folkbokföring, bouppteckningar och borgenärsarbete. 
Organisationen består av ett huvudkontor och sju skatteregioner. Skatteverket 
är en fristående myndighet men som regeringen styr över (Skatteverket 2010).  
 

”Skatteverkets vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig” 
(Skatteverket 2010) 
 
Skatteverket arbetar med riskhantering för att minska riskerna för skattefel. På 
områden med hög risk läggs det mer resurser för att minimera risken för 
skattefel. Alla dessa åtgärder har gemensamt arbetats fram och samlats i 
riksplanen. En relativt ny specialgranskning som Skatteverket lagt mycket 
resurser på är granskning av kontanthandeln. Alla företag som bedriver en 
verksamhet där kortbetalning eller kontanthandel förekommer ska sedan den 1 
juli 2010 ha ett certifierat kassaregister där Skatteverket ska kunna gå in och 
kontrollera varje enkel transaktion (Skatteverket 2010).  
 
Revisionsplikten avskaffades för mindre aktiebolag den 1 november 2010 och 
för att ha frivillig revision måste företaget uppfylla minst två av de tre 
kriterierna och måste ha uppfyllt dem i minst två år. Om företaget väljer att 
inte ha sin revisor kvar måste det anmälas till Bolagsverket. Företaget ska fylla i 
på deklarationen om de har revisor eller inte samt om årsredovisning och 
bokslut upprättats av eller med hjälp av en extern part. Anledningen till detta 
är att Skatteverket menar att risken för fel ökar om man väljer att avstå från 
revision. Samtidigt betyder inte det att Skatteverket kommer kontrollera dessa 
företag hårdare men som ett mål för 2011 har Skatteverket sagt att de kommer 
att kontrollera minst 25 procent av alla nystartade företag (Skatteverket 2010). 
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4.2. Intervjuer  
 
4.2.1. Intervju med Kenneth Svensson, Ekonomikonsult   
Kenneth Svensson1 har arbetat som redovisningskonsult i elva år och har 
under hela perioden arbetat på Ekonomikonsult. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter är deklarationer, löpande bokföring, bokslut samt 
familjejuridik. Företagen som Svensson jobbar mot är främst små aktiebolag 
och enskilda jord- och skogsbrukare. 
 
Svensson är positiv till att revisionsplikten har avskaffats för de mindre 
aktiebolagen och tror att det kan leda till att Ekonomikonsult kan få ta ett 
större ansvar som redovisningsbyrå samt att det allmänt kommer bildas fler 
aktiebolag. Från början trodde han och hans kollegor att reformen skulle ha 
högre gränsvärden än vad det till slut blev. Att aktiekapitalet sänktes tror också 
Svensson kan bidra till ökat bildande av aktiebolag. Svensson tror att många av 
de mindre aktiebolagen kommer att välja bort revisorn och han tror att de 
kanske kommer att komma till redovisningsbyråerna för hjälp istället. 
Anledningen till att de små aktiebolagen väljer bort revisorn tror han handlar 
om att det är kostsamt för dem med revision. Många av de aktuella bolagen är 
enmansbolag och att de ska slippa betala för revision anser Svensson bara är 
bra och det kanske blir en morot för dem att inte låta bolaget och bokslutet 
granskas då de slipper den kostnaden. 
 
Han tror inte att byrån kommer att ändra sitt utbud av tjänster eller sitt sätt att 
marknadsföra sig på. På frågan om Svensson tror att de kommer få fler, 
mindre eller oförändrat med kunder svarar han kanske några fler men han tror 
också att det kan bero på konjunkturläget. 
 
4.2.2. Intervju med Peter Johansson, Handelsbanken 
Peter Johansson2 började jobba på Handelsbanken 2001 och hade i 2-3 år 
vanlig kassatjänst varvat med enklare privatärenden. Efter det påbörjade han 
en företagsutbildning och har sedan 2007 varit företagsansvarig och 
kontorschef för Handelsbankens kontor i Årjäng.  
 
Johansson känner sig inte särskilt insatt i revisionspliktens avskaffande men 
det han vet har han fått information om via banken. Revisionsberättelsen är en 
viktig del när vi talar om lånekriterier för att den säkerställer kvaliteten på 
årsredovisningen och det tycker banken är viktigt. Det kan i vissa fall hända att 
lånekriterierna kommer att ändras men det kommer inte att bli i form av högre 
ränta eller bättre säkerheter. Det kan dock bli så att de kommer att kräva att 
bolag använder revisor eller jämförlig framöver för att just säkerställa 
årsredovisningen.  
 
Johansson och hans medarbetare tycker samma i frågan som banken i stort 

                                                 
1
 Kenneth Svensson redovisningskonsult Ekonomikonsult AB, e-post intervju den 15 nov 2010  

2
 Peter Johansson kontorschef Handelsbanken Årjäng, e-post intervju den 18 november 2010 
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och det är att revisionsplikten är bra. Banken använder årsredovisningar i sin 
analys och för att säkerställa kvaliteten framöver kommer det att krävas mer 
granskning av dem avseende inlämnade rapporter och årsredovisningar.  
 
4.2.3. Intervju med Karin Andersson, PwC 
Karin Andersson3 har arbetat på PwC som revisor sedan 1995 och som 
auktoriserad revisor sedan 2003. Hon är påskrivande revisor.  
 
Andersson säger att gränsvärdena för frivillig revision är mindre än man trott 
från början och att branschen är positiv till avskaffandet. På PwC har man 
förberett sig på detta länge. VD:n började förberedelserna redan för femton år 
sedan. I övrigt tycker Andersson att det var bra att gränsvärdena blev lägre än 
det först pratades om, det behövs tid till omställning. Generellt sett är revision 
något bra men Andersson tror att många företag inte vet vad som ingår i en 
revision. Andersson tycker att revisorer generellt bär ett ansvar för att 
informera sina klienter om vad de faktiskt gör i en revision.   
 
PwC har försökt skapa sig en bild av vad kunderna tycker om revisionsplikten. 
Samtidigt påpekar Andersson att vissa bolag kanske inte behöver en revisor 
och med det menar hon exempelvis företag som inte är lånefinansierade eller 
företagare som själva besitter kunskap om bokföring. En annan sak är att 
revisorer inte enbart granskar utan kan också fungera som rådgivare om det 
inte är ett hot mot oberoendet.   
 
När vi frågar Andersson om hur de ändrat sitt tjänsteutbud samt sin 
marknadsföring svarar hon att förändringen började för länge sedan. Tidigare 
var byrån en mer renodlad revisionsbyrå men för tio år sedan började man 
mer aktivt erbjuda sina kunder affärsservicetjänster som löpande bokföring, 
något man fick mycket kritik för i början. För två år sedan lanserade man 
konceptet Visionsbyrån. Andersson tror att redovisningsbyråer kommer att 
gynnas av avskaffandet på mindre orter där det inte finns någon revisionsbyrå. 
I övrigt är Andersson positiv till framtiden inom yrket men menar att 
konkurrensen kommer att öka, speciellt inom affärsservice.  
 
4.2.4. Intervju med Anders Klaar, Skatteverket  
Anders Klaar4 arbetar som verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Han säger 
att Skatteverket från början var emot revisionspliktens avskaffande för mindre 
aktiebolag för att Skatteverket anser att det är en kvalitetsstämpel om en extern 
part (en revisor) granskat räkenskaperna. Han säger samtidigt att om företaget 
har en anställd som är duktig på bokföring och som gör allt rätt så är den 
externa parten inte lika viktig. Vad gäller de mindre aktiebolagen menar Klaar 
av erfarenhet att de inte har tid med administration och att det då lätt uppstår 
fel, oavsiktliga eller avsiktliga. Det är just det här Skatteverket är rädd för nu 

                                                 
3
 Karin Andersson auktoriserad revisor PwC Karlstad, personlig intervju den 19 november 2010  

4
 Anders Klaar verksamhetsutvecklare Skatteverket, telefonintervju den 17 december 2010  
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när revisionsplikten är avskaffad. Han liknar dessa mindre aktiebolag med 
enskilda firmor där det förekommer mycket fel idag. 
 
 
När vi frågar Klaar om Skatteverket kommer att utföra mer kontroller på de 
aktuella bolagen säger han att Skatteverket fått 40 miljoner kronor extra för att 
upprätthålla god standard för att minska skattefel. Han säger också att de vill 
hjälpa företagarna och att det är därför som fel kontrolleras. I en kontroll är 
inte revisorn avgörande då man tittar på helheten. Enkla fel kan göra det 
intressant för att göra en kontroll. Skatteverket jobbar med riskhantering och 
riskbenägna branscher. Konsekvenserna med avskaffandet av revisionsplikten 
tycker Klaar är för tidigt att nämna, det beror helt och hållet på hur många 
som väljer att ta bort revisorn samt vilken kunskap den bokföringsansvariga i 
företaget besitter. Att företaget betalar rätt skatt är viktigt. Klaar nämner även 
bokslutsrapporten och säger att Skatteverket tycker om kvalificerade rådgivare 
och att det inte spelar någon roll om det är en revisor eller en auktoriserad 
redovisningskonsult men påpekar samtidigt att bokslutsrapporten inte är till 
för tredje part. Slutligen frågar vi om gränsvärdenas storlek och Klaar säger att 
om det fungerar bra är det inga bekymmer att öka storleken på gränsvärdena i 
framtiden. 
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4.3. Enkäten 
I den här delen kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras i 
en sammanfattande tabell och i en punktlista. I bilaga 3 finns diagram och 
tabeller över samtliga frågor samt korstabeller som syftar till att redovisa 
resultatet detaljerat.  
 
4.3.1. Resultat i sammanfattande tabell 

 

 

 
 

 

 

I vilken kommun ligger ert företag? Antal Procent Från vilken revisionsbyrå kommer er revisor? Antal Procent

Karlstad/Hammarö 25 36,2 PwC 9 13

Arvika/Eda 5 7,2 Grant Thornton 2 2,9

Torsby/Sunne 5 7,2 Ernst & Young 14 20,3

Kil/Forshaga/Grums 5 7,2 Deloitte 2 2,9

Filipstad/Storfors 4 5,8 KPMG 7 10,1

Säffle 4 5,8 Annan 35 50,7

Årjäng 7 10,1 Totalt 69 100

Hagfors/Munkfors 2 2,9

Kristinehamn 12 17,4 I hur många år har ert företag funnits i nuvarande drift?

Totalt 69 100 0-1 2 2,9

2-5 14 20,3

Kände ni till att revisionsplikten avskaffades 6-10 16 23,2

1 nov 2010? 11-< 37 53,6

Ja 63 91,3 Totalt 69 100

Nej 6 8,7

Totalt 69 100 Kände ni till kriterierna för frivillig revision?

Ja 47 68,1

Nej 11 15,9

Vem ansvarar för den löpande bokföringen och Osäker 11 15,9

upprättandet av bokslut på Ert företag? Totalt 69 100

Någon på företaget 22 31,9

Någon på företaget med hjälp av extern part27 39,1 Kommer Ni att välja bort revisorn för nästa räkenskapsår

Extern 20 29 Ja 18 26,5

Totalt 69 100 Nej 44 64,7

Annat 6 8,8

Vilken är den externa parten som bidrar till Totalt 68 100

bokföring och bokslut?

Revisionsbyrå 15 32,6 Om ja på frågan om att välja bort revisorn, varför?

Redovisningsbyrå 21 45,7 För dyrt 11 61,1

Annat 10 21,7 Egen kunskap 5 27,8

Totalt 46 100 Känner inget behov 2 11,1

Totalt 18 100

Kommer Ni att fortsätta anlita revisionsbyrån som

Ni har idag fast för andra tjänster än för revision? Om nej på frågan om att välja bort revisorn, varför?

Ja 29 43,3 Kvalitetskontroll, säkerhet, trygghet 8 21,1

Nej 24 35,8 För tredje part 11 28,9

Använder redovisningsbyrå 10 14,9 Bra rådgivare, gott samarbete, professionalitet 13 34,2

Annat 4 6 Annat 6 15,8

Totalt 67 100 Totalt 38 100
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4.3.2. Resultat i punktlista 

 Alla olika kommungrupper i Värmland finns representerade bland svaren och 
den största gruppen är Karlstad/Hammarö med 36 procent.  

 Den största kategorin av företag som svarat på enkäten är konsultföretagen som 
står för 29 procent av svaren.  

 91 procent av de tillfrågade företagen kände till att revisionsplikten avskaffandes 
den 1 november 2010. En lite mindre andel av dessa kände även till kriterierna 
för frivillig revision, närmare bestämt 68 procent. 

 Cirka hälften av de tillfrågade aktiebolagen använder sig av de fem största 
revisionsbyråerna. Den andra hälften använder sig av mindre fristående byråer.  

 De flesta av de tillfrågade företagen, 77 procent, har funnits i mer än sex år. 

 32 procent av de tillfrågade har hand om bokföring och bokslut själva medan 68 
procent tar hjälp av extern part helt eller delvis. De som väljer att ta hjälp av 
extern part använder sig 46 procent av en redovisningsbyrå och 33 procent 
använder sig av en revisionsbyrå.  

 65 procent av de tillfrågade företagen uppger att de kommer att ha kvar sin 
revisor och det kan jämföras mot 27 procent som uppger att de kommer att välja 
bort revisorn från och med nästa räkenskapsår. 

 Ju längre företaget funnits desto större andel väljer att ha kvar sin revisor. Bland 
de företag som funnits i elva år eller mer kommer 70 procent att ha kvar sin 
revisor.  

 För de företag som uppgett att de kommer att välja bort revisorn är anledningen 
till 61 procent att det är för dyrt, 11 procent känner inget behov samt 28 procent 
av företagarna anser sig ha egen kunskap.  

 För de företag som uppgett att de kommer ha kvar sin revisor är det på grund av 
bra rådgivning, gott samarbete, för tredje parts skull samt att det ger trygghet. 

 Av de 18 företag som svarat att de kommer att välja bort revisorn till nästa 
räkenskapsår är det 8 företag som kan tänka sig anlita revisionsbyrån för andra 
tjänster än revision, vilket är 44,4 procent. 

 Av de företag som tar hjälp av extern part för bokföring samt bokslut använder 
sig 53,8 procent av en revisionsbyrå. Av de företag som helt lämnar bort 
bokföring samt bokslut till extern part använder sig 70 procent av en 
redovisningsbyrå.  

 Av de 7 företag som anlitar PwC för revision och tar hjälp av extern part vid 
upprättande av bokföring och bokslut så anlitar 5 av dessa PwC som den externa 
hjälpen.  

 43 procent av de tillfrågade företagen kan tänka sig att anlita sin revisionsbyrå för 
andra tjänster än revision.  

 10 av 67 företag, det vill säga 15 procent, har uppgett att de använder en 
redovisningsbyrå för andra tjänster. 

 5 av 67, alltså 7 procent, väljer bort revisorn och anlitar en redovisningsbyrå för 
andra tjänster. Det är 28 procent av dem som väljer bort revisorn. 

 Sex av arton, 33 procent av de som väljer bort revisorn, upprättar bokföring och 
bokslut själva, vilket är 9 procent av alla företag. 

 3 procent av alla 69 företag väljer bort revisorn, har hand om bokföring och 
bokslut själv samt vill inte anlita revisorn för andra tjänster. 

 6 procent av alla 69 företag, kan tänka sig att anlita revisorn för andra tjänster.
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras innebörden av revisionspliktens avskaffande för de mindre 
aktiebolagen samt hur de mindre aktiebolagens val i frågan kommer att påverka 
intressenterna och dess verksamhet. 

 
5.1. Intressenter 
Intressentmodellen framhåller relationen mellan företaget och dess 
intressenter. Intressenterna har intresse i företaget och ställer krav på dem och 
tvärtom, företaget har krav på intressenterna. Det som är viktigt för de 
intressenter som vi riktat in oss på är rättvisande bild och med det menas att 
det som står i de finansiella rapporterna representerar verkligheten i företaget. 
Som Rehnman uttryckte sig är intressenterna en del av företaget på egen vilja 
och för att de ska vilja vara kvar i företaget måste företaget visa sina 
intressenter förtroende. March och Simon menar att de viktigaste 
intressenterna för ett företag är de anställda, leverantörerna, distributörerna, 
konsumenterna samt de som bidrar med kapital vilket passar in på de mindre 
aktiebolagen. Har man förtroende hos dessa så fortlöper verksamheten. Detta 
förtroende kan företaget få bland annat genom revisionsberättelsen som enligt 
Carrington kan vara en intressents enda kontakt med ett företag.  
 
Lindgren och Eriksson menar att det inte är enbart företagarna själva som 
påverkas av avskaffandet utan också intressenterna. Frooman skriver att 
företagarna måste förstå hur intressenterna kommer att agera på olika åtgärder. 
Innan ett företag väljer bort revisorn måste de ha koll på hur dess intressenter 
kommer att reagera, så att det inte blir någon påföljd som exempelvis indrag 
av krediter eller liknande.  
 
5.1.1.            Informationsasymmetri i enlighet med agentteorin 
Informationsasymmetri uppstår då intressenterna inte har samma information 
om företaget som företagsledningen och en revisor kan då bekräfta att den 
finansiella informationen företagsledningen går ut med är korrekt.  
 
När det handlar om stora aktiebolag är detta viktigt eftersom ägaren och 
företagsledningen oftast inte är samma personer. Revisionen är då viktig för 
att ägarna ska få den verkliga bilden av företaget. Ser man det så är revisionen 
inte lika viktig för de små aktiebolagen där ägare och företagsledningen oftast 
är samma person. Informationsasymmetrin uppstår då inte lika lätt.  
 
Den informationsasymmetri som däremot kan uppstå i de mindre aktiebolagen 
är mellan företaget och andra intressenter, som till exempel kreditgivare. Om 
ett företag väljer bort sin revisor uppstår informationsasymmetri mellan 
företaget och intressenten eftersom det inte finns en offentlig rapport som 
visar att årsredovisningen är korrekt. För att minska informationsasymmetrin 
kan kreditgivaren kräva att företaget ska anlita en revisor eller jämförlig som 
Peter Johansson uttryckte det. Nu när revisionen blir frivillig kan 
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övervakningskostnaderna komma att öka för intressenterna. De intressenter, 
som tidigare haft revisionsberättelsen som enda kontakt med företag, måste 
istället lägga mer resurser på övervakning av företag som väljer att inte ha kvar 
sin revisor. Agentteorin säger att det är lättast för alla intressenter om företaget 
i fråga har en revisor då de inte själva behöver lägga några resurser på 
övervakningskostnader. Teorin säger också att principalen kommer att anlita 
en revisor så länge nyttan överstiger kostnader. Många små aktiebolag hävdar 
själva att de tycker det är för dyrt och då anser de bolagen att kostnaden 
överstiger nyttan.  
 
5.2. Intervjurespondenterna om avskaffandet 
Kenneth Svensson på Ekonomikonsult AB är positiv till revisionspliktens 
avskaffande. Han menar att det är en hög kostnad för de små aktiebolagen 
särskilt eftersom det finns så många enmansbolag. Kenneth Svensson tycker 
att avskaffandet i kombination med det sänkta aktiekapitalet är positivt då han 
tror att det kommer underlätta bildandet av nya aktiebolag.  
 
I intervjun med Peter Johansson framgick det att han och hans medarbetare 
tycker att revisionsplikten är bra eftersom det underlättar i jobbet då man på 
banken använder sig av årsredovisningen i sin analys av ett företag. 
Avskaffandet skapar därmed mer arbete för banken i form av egen granskning.  
 
Karin Andersson på PwC är positiv till avskaffandet men samtidigt att det är 
bra att gränsvärdena inte blev som det först pratades om. Branschen behöver 
lite tid för omställning. Hon tycker självklart att revision är bra för företag, 
men att det även finns företag som inte behöver en revisor.  
 
Anders Klaar på Skatteverket är negativ till avskaffandet och anledningen är 
risken för fel, oavsiktliga som avsiktliga. Skatteverket har fått 40 miljoner extra 
för att utföra kontroller av företag. Anders Klaar menar av erfarenhet att 
småföretagare inte har tid för sin administration och att de ofta gör fel. 
 
5.3. Extern part: revisor och redovisningskonsult  
För de små aktiebolagen är revisorn bra på så sätt att han/hon fungerar som 
ett bollplank och stöd och granskar att allt är gjort på rätt sätt. Något som 
Karin Andersson understryker. Har man inte kompetens att utföra bokföring, 
bokslut, löneutbetalning eller aktieutdelning behöver man ta hjälp av en extern 
part. Anders Klaar utryckte att en extern part är viktig ur Skatteverkets 
synvinkel för att minska fel. Denna part kan fungera som rådgivare och/eller 
granskare eller vara den som sköter hela ekonomiavdelningen. Frågan är vilken 
denna externa part kommer att vara. Kan det bli så att vissa företag nöjer sig 
med sin redovisningsbyrå?  
 
Redovisningsbyråerna har sin chans att ta marknadsandelar och visa vad de 
kan erbjuda för tjänster inom redovisning och rådgivning. Kenneth Svensson 
säger att han tror att redovisningsbyrån han jobbar på kan få några fler kunder 
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men att de inte tänkt ändra sin marknadsföring. Ekonomikonsult och alla 
andra redovisningsbyråer har en chans nu att som redovisningsbyråer ta 
marknadsandelar och de borde kanske satsa på att marknadsföra sig för att få 
utföra mer tjänster åt sina nuvarande och nya kunder. Samtidigt är det viktigt 
att det finns kompetent personal på redovisningsbyråerna och en auktoriserad 
redovisningskonsult kanske är något som varje byrå borde satsa på att kunna 
erbjuda sina kunder. Karin Andersson tror att redovisningsbyråerna på mindre 
orter kan komma att gynnas där det finns få eller inga revisionsbyråer. 
Ekonomikonsult ligger i Årjäng där det bara finns en liten revisionsbyrå som 
enbart utför revision. Karin Andersson tror också att konkurrensen inom 
främst affärsservice kommer att öka framöver.  
 
Kundvård är viktigt i alla andra branscher där det utbyts tjänster och nu har 
revisorerna en chans när revisionen blir efterfrågestyrd att få de mindre 
aktiebolagen att vilja anlita dem istället för att vara tvingade. Brännström 
menar att det ska handla om val och inte plikter framöver. PwC var tidiga med 
att utveckla andra tjänster och marknadsföra sig inte enbart som en ren 
revisionsbyrå. Detta kan de ha fördel av nu när de kanske förlorar några 
revisionsuppdrag men kanske istället blir redovisningskonsulter till samma 
företag.  
  
Det kommer att krävas mer av redovisningskonsulterna nu när revision blir 
frivillig då ingen kommer att granska konsulternas arbete om revisorn väljs 
bort. Kenneth Svensson tror också på större ansvar för redovisningsbyråerna i 
och med avskaffandet. Det är viktigt som Agélii och Paulsson skriver att det 
måste klargöras vilket ansvar redovisningskonsulterna kan få eftersom arbetet 
de utför kan komma att bli det slutgiltiga. SRF har utvecklat en titel för 
redovisningskonsulter som kräver utbildning och erfarenhet som liknar kraven 
för att bli godkänd/auktoriserad revisor. En auktoriserad redovisningskonsult 
får upprätta en bokslutsrapport som kan jämföras med en revisionsberättelse 
just vad gäller kontrollen av årsredovisning och årsbokslut. Dock finns det 
några skillnader bland annat granskas inte styrelse och VD:s förvaltning, 
värderingsposter med mera kontrolleras inte samt att bokslutsrapporten inte är 
offentlig.  
Intressenterna kan inte nå bokslutsrapporten på egen hand.  
 
Anders Klaar menar att om ett företag väljer bort revisorn och inte tar hjälp av 
en extern part kan det lätt bli fel. Det ställs mycket krav på aktiebolag vad 
gäller redovisning, både principer och lagar och det gäller att företagen har koll 
på dessa. Om ett företag väljer bort sin revisor kommer det gå miste om 
förvaltningsrevisionen som bland annat kontrollerar företagets interna 
kontroll. Det kan innebära en risk att inte ha någon oberoende som 
kontrollerar och följer upp den interna kontrollen. Om företaget inte har en 
revisor som granskar är det viktigt att företaget själv har bra rutiner och 
kontroller för att minska risken för brister och väsentliga fel.  
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5.4. Kreditgivarna om avskaffandet 
Det är oklart hur bankerna kommer att agera vid kreditgivning. 
Undersökningar har utförts och det gemensamma är att bankerna är positiva 
till att företag har reviderade årsredovisningar och den meningen delar Peter 
Johansson. Då kan bankerna säkerställa att årsredovisningen är korrekt utförd 
samt att tillgångar och skulder är värderade rätt. Samtidigt menar Johnson med 
flera att dem inte sett något mönster att företag nekats lån eller fått högre ränta 
om de inte haft revisor. Det genomfördes en undersökning i USA som visade 
på att företag med revisor fick lägre ränta än företag utan. Peter Johansson 
menar att bankerna kan komma att kräva mer av ett företag som inte har en 
revisor men det kommer inte bli i form av högre räntor eller andra säkerheter. 
Peter Johansson sa att de kan komma att kräva att företag använder sig av en 
revisor eller jämförlig för att säkerställa årsredovisningen.  
 
5.5. Enkätundersökningen 
Vår undersökning visar att aktiebolagen är väldigt insatta i revisionspliktens 
avskaffande och 68 procent kände till och med till kriterierna. Den visar också 
att företagen som svarat på enkäten är erfarna företagare då cirka 70 procent 
funnits i mer än sex år i nuvarande drift.  
 
5.5.1. Att avskaffa eller inte avskaffa 
Vår undersökning visar att 65 procent av de tillfrågade företagen kommer att 
ha kvar sin revisor trots avskaffandet och 27 procent kommer att utnyttja den 
frivilliga revisionen. De som väljer att ha kvar sin revisor menar att revision 
ger säkerhet, trygghet, att revisorn är en bra rådgivare samt för tredje parts 
skull. De företag som inte väljer att ha kvar revisorn tycker att det är en för 
hög kostnad, känner inget behov samt att de besitter egen kunskap om 
bokföring och bokslut.  

 
5.5.2. Inte avskaffa 
De företag som har valt att ha kvar sin revisor har gjort det av de skäl som 
revisionen finns till för. För att det bland annat ger säkerhet, trygghet, 
rådgivning och för tredje part. Dessa är goda anledningar till att behålla sin 
revisor. De företag som funnits i elva år och längre har en högre andel som 
väljer att ha kvar revisorn jämfört med de som funnits kortare tid. Företag 
som uppger att de kommer ha kvar revisorn för tredje part, som kan vara 
bank, Skatteverket eller leverantörer, menar att det är lättare att få exempelvis 
krediter och att de inte blir granskade lika hårt av Skatteverket. Skatteverket är 
noga med att rätt skatt betalas och en revisor kan kontrollera detta. Peter 
Johansson säger att banken vid ett lån anser att revisionsberättelsen är en 
viktig del för att säkerställa årsredovisningens kvalitet. Det underlättar i 
situationer mot tredje part om man har en revisionsberättelse att uppvisa, men 
det har samtidigt framkommit att bankerna inte har revisionsberättelsen som 
enda verktyg vid kreditgivning. Helheten av ett företag ska bedömas, 
exempelvis affärsidé, och inte enbart revisionsberättelsen som Svedin skriver.  
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5.5.3. Avskaffa 
Vår undersökning visar att majoriteten av de som väljer bort revisorn tycker 
att revisionen är för dyr, 61 procent närmare bestämt. 11 procent känner inget 
behov av en revisor. Karin Andersson på PwC i Karlstad menar att alla 
företagare inte vet vad som ingår i en revision. Revisorn skriver inte enbart 
revisionsberättelser utan kan även fungera som en rådgivare. Kenneth 
Svensson spekulerar i att det är kostnaden som spelar in i valet om frivillig 
revision och undersökningen visade att hans resonemang stämmer. Andersson 
anser att revisionsbyråerna måste informera sina kunder om vad som 
egentligen ingår i en revision och erbjuda kunder som inte vill ha kvar sin 
revisor andra tjänster. De företag som menar att revisorn är en för hög 
kostnad ser inte revisorn som en rådgivare utan enbart att man får betala för 
att få en revisionsberättelse.  
 
28 procent av de företag som väljer bort revisorn gör det på grund av att de 
själva anser sig ha den kunskap som krävs. Karin Andersson menade att 
många företagare som själva besitter kunskap inte behöver revisor och detta sa 
även Anders Klaar. Har inte företaget kompetensen att helt gå ifrån extern 
part men känner att de inte behöver revision kan det vara bra att ta hjälp av en 
redovisningskonsult till vissa delar. Konsekvensen av att välja bort revisorn 
kan bli att företagare gör fel avsiktligt eller oavsiktligt som sedan inte upptäcks 
eftersom ingen granskar det. Kanske hade man inte den kunskapen som man 
trodde att man hade och gör fel som resulterar i påpekanden från Skatteverket. 
Skatteverket vill att företagen ska ha en extern part som granskar eftersom 
mycket fel görs. Tar man hjälp av en extern part, vare sig det är 
redovisningskonsult eller revisor, så minskar risken för att det utförs väsentliga 
fel.  
 
5.5.4. Upprättande av bokföring och bokslut med extern part 
68 procent tar hjälp av extern part för upprättande av bokföring och bokslut, 
antingen helt eller delvis och 32 procent gör det själva. Av de företag som tar 
hjälp av extern part för bokföring samt bokslut använder sig 54 procent av en 
revisionsbyrå. De företag som helt lämnar bort bokföring samt bokslut 
använder sig 70 procent av en redovisningsbyrå. 9 företag har uppgett att de 
har PwC som revisor och 7 av dem tar hjälp av extern part för bokföring och 
bokslut.  
 

43 procent av alla företag kan tänka sig att anlita sin revisionsbyrå för andra 
tjänster än för revision och 8 av de 18 som väljer bort revisorn, 44 procent. 
Det är positivt för revisionsbyråerna eftersom det visar att de har en chans att 
sälja andra tjänster än bara revision. 10 av 67 företag, 15 procent, har uppgett 
att dem använder en redovisningsbyrå för andra tjänster. 5 av dem 10 uppger 
att de kommer att välja bort revisorn och 5 kommer att ha kvar revisorn. De 5 
som använder redovisningsbyrå och väljer bort revisorn står i undersökningen 
för 7 procent. Dessa 7 procent väljer istället att enbart ta hjälp av sin 
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redovisningsbyrå. Dessa företag kommer nu revisionsbyråerna att förlora 
inkomster på eftersom de inte längre är tvungna att anlita en revisionsbyrå.  
 
5.5.5. Upprättande av bokföring och bokslut utan extern part 
6 av 18, 33 procent, av de som väljer bort revisorn upprättar bokföring och 
bokslut själva. Det är 9 procent av alla företag. 2 av dessa 6 företag, som står 
för 3 procent av alla 69 företag väljer bort revisorn, har hand om bokföring 
och bokslut själva samt vill inte anlita revisorn för andra tjänster än för 
revision. Dessa företag kommer revisionsbyråerna antagligen att förlora helt 
som kunder eftersom de väljer bort revision och är inte intresserade av några 
andra tjänster. Redovisningsbyråerna har en chans att bland dessa företag få 
utföra mer tjänster än vad de gör idag. 4 av de 6 företagen, 6 procent av alla 69 
företag, kan tänka sig att anlita revisorn för andra tjänster. Dessa företag har 
revisionsbyråerna en chans att ha kvar som kunder genom att erbjuda andra 
tjänster. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser som ger svar på problemformuleringen och 
egna reflektioner. Kapitlet avslutas med avslutande diskussion, förslag till vidare forskning 
samt vårt bidrag. 

 
6.1. Svar på problemformulering 

 

 Kommer de mindre aktiebolagen i Värmland att ha kvar sin revisor, 
hur motiverar de sitt beslut och hur kommer deras beslut att påverka 
intressenterna? 
 
65 procent av de tillfrågade företagen väljer att ha kvar sin revisor nästa 
räkenskapsår. Beslutet motiveras av att revisorn ger trygghet, säkerhet, 
fungerar som rådgivare och för tredje parts skull. De 27 procent som väljer 
bort revisorn gör det med anledning av att det är en för hög kostnad, känner 
inget behov samt besitter egen kunskap. De företag som väljer bort revision 
skapar mer arbete för kreditgivare och Skatteverket. Banken kan komma att 
ställa krav på reviderad årsredovisning eller granskning av jämförlig. 
Skatteverket kommer att utföra mer kontroller av företag och speciellt de 
företag som inte har en revisor. Vår undersökning har visat att revisorer kan 
komma att tappa några kunder. De företag som upprättar bokföring och 
bokslut själva, väljer bort revisorn samt inte vill anlita revisionsbyrån för 
andra tjänster står i vår undersökning för 3 procent. Företagen som anlitar 
redovisningsbyrå för andra tjänster och väljer bort revisorn står i vår 
undersökning för 7 procent. Dessa företag som tillsammans står för 10 
procent, 7 företag av 69 företag, kommer revisionsbyråerna antagligen att 
förlora som kunder. Redovisningsbyråerna har en chans att få uträtta ännu 
mer tjänster åt de företag som har kvar dem fast väljer bort revisorn. 44 
procent av de företag som väljer bort revisorn kan tänka sig att anlita revisorn 
för andra tjänster. Detta är positivt för revisionsbranschen och det gäller för 
dem att erbjuda sina kunder andra tjänster så som PwC har arbetat under 
flera år.  

 
 

 Hur ser intressenterna på att revisionsplikten är avskaffad, hur tror de 
att deras verksamhet kommer att påverkas och kommer de att vidta 
några särskilda åtgärder?  
 
Peter Johansson på Handelsbanken är positiv till revisionsplikt eftersom de 
använder reviderade årsredovisningar i sina analyser. Avskaffandet kommer 
att leda till mer granskning för banken om de har kunder utan reviderade 
årsredovisningar. Det kan hända att banken kommer att ställa revision som 
krav eller granskning av jämförlig på företagens årsredovisningar, men det 
kommer inte att bli några påföljder så som höjd ränta eller krav på andra 
säkerheter. Skatteverket är positiva till revisionsplikt och avskaffandet leder 
till mer arbete för dem då de kommer att utföra mer kontroller. Kenneth 
Svensson på Ekonomikonsult är positiv till att revisionsplikten avskaffas och 
tror det kan underlätta för de små företagarna. Han spekulerar i att de kanske 



SLUTSATSER 

 

41 

 

kommer att få några mer kunder men att de antagligen inte kommer att 
marknadsföra sig mer. Karin Andersson på PwC menar att byrån och 
branschen är positiva till avskaffandet och att man förberett sig under en lång 
tid. De har under flera år utvecklat och satsat på att erbjuda andra tjänster. 
PwC kommer att lägga ännu mer energi på att informera sina kunder om vad 
som ingår i en revision och hoppas på att få ha dem kvar.  

 

 Kommer redovisningsbyråer som inte utför revision att gynnas av 
ändringen mer än revisionsbyråerna? 
 
Det har varit svårt att komma fram till något konkret svar på denna fråga. 
Det vi kan se är att 7 procent av företagen i vår underökning anlitar en 
redovisningsbyrå och väljer bort revisorn. Redovisningsbyråerna har en chans 
att erbjuda fler tjänster till dessa företag. Karin Andersson tror att 
redovisningsbyråer på mindre orter kan komma att gynnas och Kenneth 
Svensson tror att hans byrå kan komma att få fler kunder.  
 

6.2. Egna reflektioner 
Vi tror att avskaffandet av revisionsplikten kommer ge positiva effekter men 
det betyder inte att vi tycker att företagare ska välja bort sin revisor. Att något 
blir efterfrågestyrt istället för påtvingat är positivt i många aspekter. 
Brännström skriver att det ska handla om egna val och det är just vad vi 
menar. Företagen måste själva känna efter vad de får ut av revisionen och 
revisorerna måste framhäva vad revisionen har för nytta så att företagarna 
känner att nyttan är större än kostnaden. Vi håller med om att det finns företag 
som inte behöver revision men det finns fler som är i behov av det än 
tvärtom. Kunskapen hos företaget, finansiering, mål med verksamheten med 
mera spelar in om revisionen är nödvändig eller inte. Att inte ha någon 
utomstående som kontrollerar eller hjälper till är riskabelt och kan leda till 
oavsiktliga fel. Avskaffandet är som Lennartsson skriver också en anpassning 
till EU och vi tycker även det är en bra anledning till att avskaffandet 
genomfördes.  
 
Många företagare tycker att revisionen är för dyr och om det är på grund av att 
företaget är litet, exempelvis ett enmansbolag som Kenneth Svensson 
resonerade kring, det vet vi inte eller om det beror på att de företagarna inte 
vet vad som egentligen ingår i en revision, som Karin Andersson uttryckte. 
Har man den kunskap som krävs för att avstå från revision så kan vi förstå att 
man tycker att det är för dyrt. Vi anser att det är ett acceptabelt skäl till att välja 
bort revisorn om företaget besitter egen kunskap om bokföring. Det är dock 
riskabelt om ingen utomstående varken granskar eller hjälper till med 
upprättande av bokföring och bokslut om man inte har rätt kunskap. Vi 
hoppas att de företag som väljer att upprätta detta själva verkligen har den 
kunskap som krävs och om så inte är fallet hoppas vi att de anlitar en 
redovisningsbyrå eller sin nuvarande revisionsbyrå för andra tjänster, om det 
erbjuds, så att det inte får till följd att de upprättar felaktiga finansiella 
rapporter.  
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Vi tror också att redovisningsbyråer på mindre orter kommer att gynnas av 
avskaffandet och samt på ökad konkurrens inom affärsservice. Det kanske blir 
fler som kommer att välja sig titeln auktoriserad redovisningskonsult. Det är 
bra att SRF har utvecklat en titel för auktoriserade redovisningskonsulter 
eftersom det höjer statusen för att jobba med redovisning. De får upprätta 
bokslutsrapporter och många mindre aktiebolag kanske kommer att nöja sig 
med en bokslutsrapport istället för revisionsberättelsen. Bokslutsrapporten är 
inte offentlig för tredje part men vi tror ändå att den kan komma att få en 
större betydelse i framtiden.   
 
Bankerna kan komma att nöja sig med en revisor eller jämförlig för att 
kontrollera årsredovisningen. Denna jämförliga spekulerar vi om det kan vara 
en redovisningskonsult. Vi anser att det är oklart hur bankerna kommer att 
agera nu när revisionsplikten avskaffas. Vi resonerar på så sätt att om bankerna 
nöjer sig med redovisningskonsulter eller auktoriserade redovisningskonsulters 
granskande av företagets finansiella rapporter finns det ingen anledning för de 
mindre aktiebolagen att anlita en revisor just för att få lån. Vår uppfattning är 
att en reviderad årsredovisning gör det enkelt för bankerna och om inte 
företaget har det måste banken lägga ner jobb på att granska företaget och 
dess årsredovisning innan man kan bevilja ett lån. Det ligger i bankens eget 
intresse att bevilja lån till företag för att själva få intäkter så om ett företag inte 
har en revisor tror vi inte har så stor betydelse. Banken ska se till företagets 
helhet och inte enbart till revisionsberättelsen. Vi anser att bankens intresse 
inte är skäl nog för att ha kvar revisionsplikt för dessa små aktiebolag.   
 
Det är viktigt att revisionsbyråer satsar på att marknadsföra sig som mer än en 
revisionsbyrå framöver för vår undersökning har visat att några kunder kan 
komma att förloras. Vi kan konstatera att PwC har gjort ett bra jobb med att 
marknadsföra sina andra tjänster eftersom fem företag av de sju i vår 
undersökning använder just PwC som extern part till annat än revision. Även 
redovisningsbyråerna behöver nu satsa på marknadsföring eftersom de har en 
stor möjlighet att få utföra mer tjänster, få fler kunder och högre status.  
 
6.3. Avslutande diskussion 
Vår undersökning har tydligt visat att majoriteten av de små företagen i 
Värmland väljer att fortsätta anlita sin revisor. Eftersom det är mer än 60 
procent som gör detta val vågar vi generalisera detta för hela Värmland. Vi har 
företag från alla branscher och kommungrupper i Värmland representerade 
och anser då att det ger bra underlag för att generalisera i just den frågan. 
Motiveringen till valet anser vi oss också kunna generalisera. Flera av de andra 
frågorna anser vi inte ha underlag nog för att generalisera men vi ser tendenser 
till vart det lutar och hur företagarna tänker.  
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6.4. Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att efter en tid se hur företagarna faktiskt gjorde och se på 
de företagen som valde bort revisorn hur deras verksamhet har påverkats? Har 
redovisningsbyråerna gynnats jämfört med revisionsbyråerna eller inte? 
 
6.5. Vårt bidrag 
Vår uppsats har bidragit med att ta reda på hur företagarna i Värmland 
kommer att agera när det blivit frivillig revision och hur de motiverar sitt val. 
Revisionspliktens avskaffande har många uppsatser handlat om tidigare men 
det är först nu år 2010 den 1 november som avskaffandet faktiskt trädde i 
kraft. 
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Bilaga 
 

Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till Ekonomikonsult AB  

 Hur länge har du jobbat i branschen? 

 Hur länge har du jobbat på företaget? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vilka bolag jobbar företaget främst med?  

 Hur ser du på revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag?  

 Vilka konsekvenser kan du se? 

 Hur tror du att företag som väljer bort revisorn kommer att agera? Kommer de 
komma till er som redovisningsbyrå för hjälp? 

 Kommer ni att ändra ert tjänsteutbud och marknadsföring? 

 Tror du att ni kommer att få mer, mindre eller lika mycket jobb som idag 
framöver? 

 Har du något mer att tillägga? 
 

Intervjufrågor till Handelsbanken 

 Hur länge har du jobbat på banken? 

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 Är du insatt i avskaffandet av revisionsplikten? Informerad hur? Högre ort, 
näringsliv..? 

 Hur har du blivit informerad? 

 Hur ser era lånekriterier ut idag, är revisionsberättelsen en viktig del? 

 Kommer kriterierna för att få lån ändras i och med avskaffandet av 
revisionsplikten?  

  Hur går diskussionen på kontoret angående avskaffandet?  

 Hur ser banken i stort på revisionspliktens avskaffande? 

 Har du något mer att tillägga? 

 

Intervjufrågor till PwC 

 Hur länge har du jobbat som revisor? 

 Hur länge har du jobbat på PwC? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 Vilka tjänster erbjuder PwC i Karlstad? 

 Vilka bolag jobbar byrån främst med? 

 Hur ser du på revisionspliktens avskaffande för mindre aktiebolag?  

 Vad anser du om gränsvärdenas storlek för de bolag som får slopa 
revisionsplikten?  

 Vilka konsekvenser kan du se med avskaffandet av revisionsplikten?  
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 Tror du att ni kommer att få mer, mindre eller lika mycket jobb som idag 
framöver? 

 Hur tror du att dina/byråns klienter kommer att göra? 

 Har ni inför detta avskaffande ändrat ert tjänsteutbud samt marknadsföring? 

 Tror du att aktiebolagen som inte väljer att ha kvar sin revisor ändå kommer att 
anlita er för andra tjänster, bokföring, rådgivning? 

 Tror du att redovisningsbyråerna kommer att gynnas av detta? 

 Tror du att det blir någon skillnad beroende på företags geografiska läge hur 
föregående fråga besvaras? 

 Hur tror du att framtiden ser ut inom yrket? 

 Har du något mer att tillägga? 
 

Intervjufrågor till Skatteverket 

 Kommer ni på Skatteverket att utföra mer kontroller på mindre aktiebolag som 
inte väljer att revidera sitt årsbokslut? 

 Kommer ni att ändra i organisationen, anställa fler eller ändra rutiner? 

 Vad tycker Skatteverket om den frivilliga revisionen? Vad tror ni det kommer bli 
för konsekvenser? 

 Vad tycker ni om bokslutsrapporten? Kommer den kunna liknas med en 
revisionsberättelse för de aktuella bolagen?  

 Vad tycker ni om gränsvärdenas storlek?  

 Har du något mer att tillägga? 
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Bilaga 2 

 
Enkäten 
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Bilaga 3 
 
Diagram och tabeller 
 
Fråga 1 

 

 
 
 
 
 

 I vilken kommun 
ligger ditt företag? Antal Procent 

 Karlstad/Hammarö 25 36,2 

Arvika/Eda 5 7,2 

Torsby/Sunne 5 7,2 

Kil/Forshaga/Grums 5 7,2 

Filipstad/Storfors 4 5,8 

Säffle 4 5,8 

Årjäng 7 10,1 

Hagfors/Munkfors 2 2,9 

Kristinehamn 12 17,4 

Totalt 69 100,0 
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Fråga 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I hur många år 
har ert företag 
funnits i 
nuvarande drift? 

Antal Procent 

 0-1 år 2 2,9 

2-5 år 14 20,3 

6-10 år 16 23,2 

11 < år 37 53,6 

Totalt 69 100,0 
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Fråga 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisionsplikten avskaffas för 
mindre aktiebolag 1 november 
2010 och ditt bolag är ett av de 
aktuella bolagen, kände Ni till 
detta? 

Antal Procent 

 Ja 63 91,3 

Nej 6 8,7 

Totalt 69 100,0 
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Fråga 4 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 För att avstå från revision gäller det 
att man uppfyller minst två av de 
tre kriterierna som följer i minst två 
år: max 3 anställda, max 3 miljoner 
i nettoomsättning, max 1,5 miljon i 
balansomslutning. Kände Ni till 
detta? Antal Procent 

 Ja 47 68,1 

Nej 11 15,9 

Osäker 11 15,9 

Totalt 69 100,0 
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Fråga 5 

 
 
 

  
Från vilken revisionsbyrå 
kommer Er revisor? Antal Procent 

 PwC 9 13,0 

Grant Thornton 2 2,9 

Ernst & Young 14 20,3 

Deloitte 2 2,9 

KPMG 7 10,1 

Annan 35 50,7 

Totalt 69 100,0 
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Fråga 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vem ansvarar för den löpande bokföringen 
och upprättandet av bokslut på Ert företag? Antal Procent 

Någon på företaget 22 31,9 

Någon på företaget med hjälp av extern part 27 39,1 

Extern part 20 29,0 

Totalt 69 100,0 



 

58 

 

Fråga 7 

 
 
 
 

  
Vilken är den externa parten som 
bidrar till bokföring och bokslut? Antal Procent 

 Revisionsbyrå 15 32,6 

Redovisningsbyrå 21 45,7 

Annat 10 21,7 

Totalt 

 

46                    100 

 Ej svarat enligt intruktion 22 31,9 

Ej svarat 1 1,4 

Totalt 

 

23 33,3 
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Fråga 8 

 
 
 

  
Kommer Ni att välja bort 
revisorn för nästa 
räkenskapsår?  
 Antal Procent 

 Ja 18 26,5 

Nej 44 64,7 

Annat 6 8,8 

Total 

 

68 100,0 

 Ej svarat 

 

1 1,4 
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Fråga 9 

 
 
 

  
Om ja på fråga 9, varför kommer 
Ni att välja bort revisorn? Antal Procent 

 För dyrt 11 61,1 

Egen kunskap 5 27,8 

Känner inget behov 2 11,1 

Totalt 

 

18 100,0 

 Ej svarat enligt instruktion 50 72,5 

Ej svarat 1 1,4 
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Fråga 10 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Om nej på fråga 9, varför väljer Ni att 
ha kvar revisorn? Antal Procent 

 Kvalitetskontroll, säkerhet, trygghet 8 21,1 

För tredje part 11 28,9 

Bra rådgivare, gott samarbete, 

professionalitet 

13 34,2 

Annat: Publikt, ingår i större koncern, 

redan valt revisor, vill växa 

6 15,8 

Totalt 

 

38 100,0 

 Ej svarat enligt instruktion 24 34,8 

ej svarat 7 10,1 
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Fråga 11 

 
 
 

 Kommer Ni att fortsätta anlita 
revisionsbyrån Ni har idag fast för 
andra tjänster än för revision? 

Antal Procent 

 Ja 29 43,3 

Nej 24 35,8 

Använder en redovisningsbyrå 10 14,9 

Annat 4 6,0 

Totalt 

 

67 100,0 

 Ej svarat 2 2,9 
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Företagskategori 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vilken företagskategori 
tillhör företagen? 

Antal Procent 

 Tillverkande företag 2 2,9 

Hälsa & vård-företag 8 11,6 

Hotell- & restaurangföretag 7 10,1 

Hantverkande/tjänsteföretag 18 26,1 

Konsultföretag 20 29,0 

Handelsföretag 6 8,7 

Övriga företag 8 11,6 

Totalt 69 100,0 
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Korstabeller 

 
 

                    Korstabell – fråga 2 och fråga 8 

  Kommer Ni att välja bort 

revisorn för nästa 

räkenskapsår? 

Totalt  År Ja Nej Annat 

I hur många år har 

Ert företag funnits 

i nuvarande drift? 

0-1 1 1 0 2 

2-5 5 7 1 13 

6-10 4 10 2 16 

11-< 8 26 3 37 

Totalt 18 44 6 68 

 
 
 
 
 

Korstabell – fråga 11 och fråga 8 

   Kommer Ni att välja bort 

revisorn för nästa 

räkenskapsår? 

Totalt                                  Ja Nej Annat 

Kommer Ni att 

fortsätta anlita 

revisionsbyrån Ni 

har idag fast för 

andra tjänster än 

för revision? 

Ja 8 18 3 29 

Nej 4 19 1 24 

Använder en 

redovisningsbyrå 

5 5 0 10 

Annat 1 2 1 4 

Totalt 18 44 5 67 
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Korstabell – fråga 7 och fråga 6 

  Vem ansvarar för den löpande bokföringen 

och upprättandet av bokslut på Ert företag? 

Totalt 

  Någon på företaget med 

hjälp av extern part Extern part 

Vilken är den 

externa parten 

som bidrar till 

bokföring och 

bokslut? 

Revisionsbyrå 14 1 15 

Redovisningsbyrå 7 14 21 

Annat 5 5 10 

Totalt 26 20 46 

 

 

 

 

 

Korstabell- fråga 5 och fråga 7 

  Vilken är den externa parten som bidrar till 
bokföring och bokslut? 

  
 
 

Totalt 
  

Revisionsbyrå Redovisningsbyrå Annat 

 

Från vilken 

revisionsbyrå 

kommer Er 

revisor? 

PwC 5 2 0 7 

Grant 

Thornton 

0 1 0 1 

Ernst & 

Young 

3 5 4 12 

Deloitte 1 0 0 1 

KPMG 2 0 1 3 

Annan 4 13 5 22 

              Totalt 15 21 10 46 
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Korstabell- fråga 6 och fråga 8 

  Kommer Ni att välja bort 

revisorn för nästa 

räkenskapsår? 

Totalt   Ja Nej Annat 

Vem ansvarar 

för den löpande 

bokföringen och 

upprättandet av 

bokslut på Ert 

företag? 

Någon på företaget 6 16 0 22 

Någon på företaget  

med hjälp av extern part 

4 19 3 26 

Extern part 8 9 3 20 

Totalt 18 44 6 68 

 

 

 

 

 

 

Korstabell - Fråga 6, fråga 5 och fråga 11 

Fråga 6 

Fråga11 

Totalt Ja Nej 

Använder en 

redovisningsbyrå Annat 

Någon på företaget Fråga8 Ja 4 2  0 6 

Nej 6 9  1 16 

            Totalt 10 11  1 22 

Någon på företaget med 

hjälp av extern part 

Fråga8 Ja 2 1 1 0 4 

Nej 9 5 4 1 19 

Annat 2 1 0 0 3 

           Totalt 13 7 5 1 26 

Extern part Fråga8 Ja 2 1 4 1 8 

Nej 3 5 1 0 9 

Annat 1 0 0 1 2 

             Totalt 6 6 5 2 19 
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Bilaga 4 
 
Bortfallstabell  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkäten är utskickad till 122 företag

Svarat 69 företag

Ej svarat 53 företag

Svarsfrekvens 57%

Antal i Kategorin står för Svarat Svarat Ej svarat Ej svarat

undersökningen  totalt i procent antal procent antal procent

Tillverkande företag: 5 4,1 3 4,3 2 3,8

Hälsa & vård-företag 9 7,4 7 10,1 2 3,8

Hotell- & restaurangföretag 12 9,8 7 10,1 5 9,4

Hantverkande/tjänsteföretag 41 33,6 18 26,1 23 43,4

Konsultföretag 29 23,8 20 29 9 17

Handelsföretag 12 9,8 6 8,7 6 11,3

Övriga företag 14 11,5 8 11,7 6 11,3

Totalt 122 100 69 100 53 100

Andel som ej Andel som svarat Totalt

svarat i kategorini kategorin

Tillverkande företag: 40 60 100

Hälsa & vård-företag 22 78 100

Hotell- & restaurangföretag 42 58 100

Hantverkande/tjänsteföretag 56 44 100

Konsultföretag 31 69 100

Handelsföretag 50 50 100

Övriga företag 43 57 100





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


