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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan i Jönköping, VT 2012 

Författare: Sigge Kleen 

Titel: Revisionens vara eller icke vara, Det är frågan? 

Bakgrund och Problem: 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i 

Sverige, syftet var att hjälpa mindre företag med kostnadsbesparingar då revisionen ansågs 

som betungande. För att inte förändringen skulle bli för stor för samhället valde regeringen 

att sätta gränsvärdena för vilka företag som fick omfattas av frivillig revision relativt lågt. 

Genom SoU 2008:32 kan utläsas att en trolig utveckling i EU är att gränsvärdena för vilka 

företag som får undantas av revisionsplikten kommer att höjas i framtiden varav frågan är 

hur de svenska företagen ser på denna utveckling.     

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få ett klarare perspektiv på hur företagsgruppen som 

idag omfattas av revisionsplikt men som vid en eventuell lagändring till EUs maximala 

gränsvärden inte kommer att omfattas ser på revisionsplikten och revisionens roll i sin hel-

het. För att få en helhet i huruvida företagen kan påverkas av att bortse från revision är syf-

tet också att undersöka hur företagets intressenter skulle ställa sig till att företaget inte 

längre påvisade en revision. 

Avgränsningar: Uppsatsen berör företag mellan dagens satta gränsvärden och EU direkti-

vets maximala undantag. Företagen som har valts ut är belägna i en mindre stad på västkus-

ten i Sverige. Rapporten har valt att avgränsa företagets intressenter till banker. Bankkon-

toren har valts ut efter samma utgångspunkt som företagen.  

Metod: Uppsatsens problematik har behandlats utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt, där 

datainsamlingen har gjorts via tio personliga intervjuer. Resultatet har sedan ställts mot re-

ferensramen med syftet att kunna besvara uppsatsens uppsatta frågeställningar.  

Resultat och slutsatser: Företagen var väldigt positiva till revisionsplikten och ansåg att 

den fyllde en viktig funktion i samhället. Företagen hyste en oro att den höga rättssäkerhet-

en som vi idag har i Sverige skulle försämras vid ett avskaffande av revisionsplikten. Till 

skillnad mot den svenska utredningen SoU 2008:32 var företagen av uppfattningen att ett 

borttagande av revisionen skulle innebära ökade kostnader. Bland annat trodde företagen 

med långfristiga lån att deras upplåningskostnad skulle bli dyrare samt att deras möjligheter 

till utökade krediter troligen skulle försämras. Resonemanget kunde till viss del styrkas utav 

bankerna, men bankerna kommenterade dock att andra faktorer även hade betydelse kring 

fastställandet av företagens räntor.  

Förslag till vidare forskning: Då företagen i denna studie var betydligt positivare till re-

visionsplikten jämfört med studier av företag i andra EU- länder är förslag till vidare forsk-

ning att utforska varför de svenska företagen skiljer sig i sin syn på revisionspliktens bety-

delse. Då företagen inte är av åsikten att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att 

uppfylla sitt syfte, anses det även intressant att forska kring hur man utefter svenska företag 

kan minska den administrativa kostnaden utan att påverka rättssäkerheten.  
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Abstract  

Master thesis in Business Administration, Jönköping International Business School, Spring 2012 

Author: Sigge Kleen 

Title: Audit´s to be or not to be, That is the question?  

Background and problem: In 2010, Sweden abolished the audit requirement for smaller 

limited companies. The aim was to help small companies with cost savings as the audit was 

considered to be burdensome. In order that the change would not be too extensive for the 

society, the government chose to set the limits of a voluntary audit, relatively low. From 

SoU 2008:32 it can be deduced that a likely development in EU is that the limits on which 

companies may be waived by the audit´s requirement will be increased in the future. The 

issue is how the Swedish companies will respond to this development.  

Purpose: The purpose of this thesis is to gain a clearer perspective of how the group that 

today is covered by the audit requirement, but at a possible change to EU maximum limits 

will not be covered, looks at mandatory audit. To get a complete picture of whether com-

panies can be affected by disregarding the audit, the aim is also to examine how the com-

pany's stakeholders would react when the company no longer shows an audit. 

Delimitations: The thesis refers to enterprises between today's limits for voluntary audit 

and the EU´s Directive for maximum exemption. The companies that have been selected 

are located in a small town on the west coast of Sweden. The report has chosen to limit the 

company's stakeholders to banks. Bank offices have been selected with the same basis as 

the companies. 

Method: The problem of the thesis has been treated from a qualitative approach, where 

data collection has been made by ten personal interviews. The result has then been weighed 

against the reference frame with the purpose to answer the questions of the thesis. 

Results and conclusions: The companies were very positive about the audit requirement 

and felt that it fulfilled an important function in the society. The companies had a concern 

that the high level of legal certainty that we currently have in Sweden, would be impaired 

by the elimination of the audit requirement. Unlike the Swedish report SoU 2008:32, com-

panies were of the view that removal of the audit would result in increased costs. The 

companies with long-term loans thought that their cost of borrowing would be more ex-

pensive and that their potential for increased credit lines would likely be impaired. The rea-

soning was partly supported of the banks, but the banks commented that other factors also 

were of importance when they determined corporate interest rates. 

Propositions for further research: Because companies in this study were much more pos-

itive to the audit requirement in comparison with previous studies from other EU countries 

is a proposal for further research to examine why the Swedish companies differ in their 

values. As companies are not of the view that the abolition of the audit requirement will 

fulfill its purpose, it is considered also interesting to research how the Swedish companies 

can reduce the administrative costs without affecting the rule of law. 
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Förord 

Först och främst framförs ett stort tack till min handledare Gunnar Rimmel som har bidra-
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1 Inledning 

I uppsatsens inledning beskrivs kort bakgrunden och därefter problemdiskussionen som har legat till grund 

för skapandet av uppsatsens frågeställningar. Vidare beskrivs därutöver syftet med uppsatsen och vilka av-

gränsningar som beaktats.   

1.1 Bakgrund 

Revisionsplikten har gällt alla aktiebolag i Sverige sedan 80-talet, men dess betydelse har 

diskuterats och ifrågasatts. EG angav i sitt fjärde bolagsdirektiv att alla aktiebolag ska inne-

fattas av revisionsplikt med undantag från mindre bolag. Gränsvärdena för vad som anges 

som mindre bolag har med åren justerats (Balans nr 12, 1992). Möjligheten att undanta 

mindre företag ifrån revisionsplikten kommenterades bland annat 1992 av dåvarande FARs 

ordförande för ”småklientsgrupp” Lars Lundberg. Han ansåg vid tidpunkten att ”det vore ett 

steg tillbaka i utvecklingen” om man skulle ta bort revisionsplikten för en viss företagsgrupp 

trots att EG direktiven gav denna möjlighet. Lars Lundberg kommenterar ytterligare att 

han vid denna tid uppskattade att revisionsplikten kommer att finnas kvar framöver och 

han poängterade dessutom att ett avskaffande skulle innebära utökade kostnader för bland 

annat skatteverket och banker (Balans nr 12, 1992).  

Regeringen överlämnade en proposition till Riksdagen den 14 april 2010 som innehöll fler-

talet lagändringar inom revision. Regeringen föreslog att revisionsplikten för mindre aktie-

bolag skulle slopas, dock ansåg de att gränsvärdena skulle vara satta lägre än EU direktivens 

maximala utrymme. Regeringens förslag kring slopandet av revisionsplikten var inte i för-

enlighet med den tidigare utredningen som genomförts, denna ansåg att maximalt möjliga 

gränsvärden skulle utnyttjas. Anledningarna till regeringens mer försiktiga framtoning var 

bland annat med hänsyn till Skatteverkets farhågor om att en alltför drastisk avreglering av 

revisionsplikten för aktiebolag skulle kunna få betydande negativa konsekvenser. Bland an-

nat uppskattade Skatteverket att en ökad omfattning av fel hos företagens räkenskaper, 

både omedveten och medveten, kunde uppstå. Regeringens föreslagna åtgärder skulle inne-

bära att ca 72 % av aktiebolagen i Sverige vid denna tidpunkt skulle undantas revisionsplikt 

(Proposition 2009/10:204).  

Propositionen föreslog följande gränsvärden, vilka var betydligt lägre satta jämfört med ut-

redningen. Uppfyller ett privat aktiebolag mer än ett av följande gränsvärden ska de minst 

ha en godkänd eller auktoriserad revisor. 

 Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor  

 Nettoomsättning över 3 miljoner kronor 

 Antal anställda över 3  

Den 6 juni 2010 beslutade riksdagen att bifalla propositionen och dessutom anta utskottets 

förslag om att lagändringen skulle träda ikraft från och med den 1 november 2010 

(www.riksdagen.se) 
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Syftet med borttagandet av revisionsplikten för små aktiebolag var bland annat att under-

lätta den administrativa bördan för företagen (SoU 2008:32) vilken sågs som en av anled-

ningarna till att 75 % av de nyregistrerade bolagen valt att bortse från revision enligt bo-

lagsverket. Dessutom har mellan införandet och den 23 augusti 2011 drygt 8 100 av de be-

fintliga aktiebolagen valt att avregistrera revisionen. Denna siffra beräknas dessutom stiga 

då många ärenden är under handläggning (Balans nr 10, 2011). Per Nordström, vid tillfället 

chefsjurist på Bolagsverket, påpekade en kraftig ökning av antalet nyregistrerade aktiebolag 

och säger att detta beror dels på det minskade kravet från 100 000 sek i aktiekapital till 

50 000 sek för nybildade bolag, och dels på revisionsreformen (Balans nr 10, 2011).    

Nu har mer än ett år gått sedan borttagandet av revisionsplikten för de allra minsta aktiebo-

lagen och man kan därtill börja skönja vilka möjliga effekter borttagandet kan ha medfört. 

Trots att lagändringen skedde för mindre än 20 månader sedan, kan man redan finna inlägg 

och artiklar där gränserna för revisionsplikten ifrågasätts.  

Claes Norberg, vid tidpunkten redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv argumenter för att 

Sverige liksom många andra europeiska länder borde ha gränsvärden i enlighet med EU ta-

ket, vilket ligger markant högre än Sveriges nuvarande värden (Nya Affärer, 2011).  

Dessutom kan man från utredningen ”Avskaffande av revisionsplikt för små bolag” från 

2008 läsa att ”utvecklingen i EU kommer med stor sannolikhet innebära att gränserna för revisionsplik-

ten kommer att höjas ytterligare och att fler länder än tidigare väljer maximivärdet för undantag från revis-

ionsplikt” (SoU, 2008:32). 

1.2 Problemdiskussion 

Syftet med undantagen revisionsplikt är att hjälpa mindre företag med kostnadsbesparingar 

då revisionen anses som en betungande administrativ kostnad och ett hinder för företagens 

utveckling (SoU 2008:32) 

Diskussioner kring revisionsplikt har förts under stora delar av 2000-talet. Då allt fler euro-

peiska länder har valt att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag i enlighet med un-

dantaget i EUs fjärde bolagsdirektiv, gjorde professorerna Per Thorell och Claes Norberg 

år 2005 en undersökning för Svenskt Näringsliv där de undersökte vilka fördelar och nack-

delar som revisionsplikten för med sig. Slutsatserna som Svensk Näringsliv drog utefter 

Thorell & Norbergs rapport var att revisionsplikten för små aktiebolag borde avskaffas. 

Deras undersökning byggde dock till stor del på studier gjorda i England angående dess av-

reglering av revisionsplikten. De poängterar även i sin inledning att ”vad gäller svenska förhål-

landen saknas studier som direkt berör huvudfrågan” för deras rapport (Thorell och Norberg, 

2005). Då resultatet till stor del bygger på utländska förhållanden och främst de engelska, 

finns det anledning att ifrågasätta deras slutsatser.  

Den studie som Thorell och Norberg (2005) presenterade byggde till stor del på en empi-

risk forskningsrapport gjord av Collis (2003) på uppdrag från DTI (Engelska handelsdepar-

tementet). Syftet med undersökningen var att undersöka frågan kring revisionsplikt genom 

att undersöka vad de privata företagen ansåg om frågan. Undersökningen omfattade ett 
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stort antal engelska företag som vid tillfället för studien låg inom EU direktivens gränser 

för vad som kunde undantas revision.  

Collis (2003) studie påvisade att trenden var tydlig mellan storleken på företagen och deras 

vilja att genomgå frivillig revison. Studien kom fram till att 79 % av företagen som omsatte 

över 1,1 miljoner pund skulle välja att behålla revisionen frivilligt trots lagändringar. Utifrån 

detta resultat kan man ifrågasätta om det finns ett behov från samhället och företagen att 

använda sig av EUs maximala undantag.  

Då studien av Collis (2003) var baserad på engelska företag och deras förhållanden, kan 

dess relevans i Sverige ifrågasättas. Svanström (2008) analyserar i sin doktorsavhandling 

bland annat syftet med revision genom en empirisk studie baserad på den svenska mark-

naden. I studien kan man tydligt avskilja att företag över 10 anställda till stor del skulle välja 

att genomgå frivillig revision vid en eventuell lagändring. I Svanströms (2008) undersök-

ning var resultatet att hela 88 % av företagen mellan 10-49 anställda skulle behålla revision-

en, de återstående 12 % svarade blankt. Då Collis (2003) fokuserade sina studier kring om-

sättningen, går det inte att helt jämföra dessa siffror, men indikationer och resonemang i 

Svanströms (2008) doktorsavhandling påvisar att svenska företag har en större benägenhet 

till att föredra revision oavsett vad lagen föreskriver. Thorell och Norberg (2005) ifrågasät-

ter nyttan med revisionsplikten. Svanström (2008) påvisar att det finns en tydlig skillnad 

huruvida företagen anser att revisionen tillför något. För företag med över 10 anställda 

finns en relativt hög procentuell positivitet kring lagstagad revision, dock är siffrorna betyd-

ligt lägre för de mindre företagen (Svanström, 2008).  

Till skillnad från Collis (2003) undersökning där en majoritet (57 %) av de tillfrågade före-

tagen ansåg att gränserna för revisionsplikten skulle höjas till dåvarande maximala undantag 

enligt EU direktiv (4,8M£ omsättning) kom Svanström (2008) fram till att svenska företag 

är mer positiva till revisionsplikt. Svanström (2008) kom fram till att de företag som föror-

dar borttagande av revisionsplikten ansåg att gränsen skulle vara för företag med färre än 

10 anställda. Stödet för undantag upp till 50 anställda var mycket lågt.  

Utredningen SoU 2008:32 samt Thorell och Norberg (2005)  ansåg att för att svenska små-

företag skulle bli mer konkurrenskraftiga gentemot företag i andra EU länder såsom Eng-

land, Tyskland och Holland kunde inte Sverige ha en mer kostnadskrävande redovisning 

och revision. Från denna grund ansåg utredningen att Sverige borde anpassa sina regler till 

den internationella marknaden. Mot bakgrund av detta ansåg utredningen att Sverige skulle 

använda samma gränsvärden som maximalt får undantas av EU direktivet1 (SoU 2008:32) 

Med tanke på den diskussion som har varit de senaste åren kring huruvida revisionsplikten 

ska gälla för små företag eller inte, är det av intresse att nu mer än ett år efter att lagänd-

                                                 


Balansomslutning 41,5 miljoner kronor  

   Nettoomsättning 83 miljoner kronor 
   Antal anställda 50 
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ringen har trätt i kraft undersöka hur företagen och dess intressenter ser på detta. Då dis-

kussionen till stor del handlat om gränsvärdena för revisionsplikten och Sveriges försiktiga 

gränser jämfört med många andra EU- länder, finns det en relativt stor sannolikhet för att 

gränsvärdena i Sverige kommer att ändras i framtiden. Det troligaste är då att de kommer 

att ändras i riktning mot övriga EU- länder, det vill säga innebära en höjning, vilket i sin tur 

skulle medföra att revisionsplikten försvann för flera aktiebolag. Utifrån detta kan det anses 

intressant att undersöka, hur de företag som idag omfattas av revisionsplikten men som vid 

en lagändring till EU takets gränsvärden skulle upphöra att ha revisionsplikt, ser på revis-

ionen i sin helhet.  

1.3 Frågeställning: 

Gränsvärdet för revisionsplikten i Sverige är satta relativt lågt i förhållande till övriga EU. 

Utifrån propositionen (2009/10:204) finns det belägg för att tro att gränsvärdena för revis-

ionsplikten kommer att höjas för att tillmötesgå den europiska marknaden. Utifrån detta 

samt de resonemang som har förts i bakgrunden och problemdiskussionen känns det in-

tressant att fördjupa sig i nedanstående frågeställningar.  

 Hur ser företag på en förändring av revisionsplikten? 

 På vilket sätt skulle förändrade gränsvärden påverka företagens relation och 

efterfrågan till revision? 

 Hur kommer förhållningssätt och kostnader mellan intressenter och företag 
utan revision att påverkas?  

 Hur ser bankerna på utlåning till företag utan revision i jämförelse till före-
tag med revision, kan företagets upplåningskostnad påverkas? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få ett klarare perspektiv på hur företagsgruppen som idag om-

fattas av revisionsplikt men som vid en eventuell lagändring till EUs maximala gränsvärden 

inte kommer att omfattas ser på revisionsplikten och revisionens roll i sin helhet. För att få 

en helhet i huruvida företagen kan påverkas av att bortse från revision, är syftet också att 

undersöka hur företagets intressenter skulle ställa sig till att företaget inte längre påvisade 

en revision. Rapporten har som mål att föra resonemang kring hur inblandade företag ser 

på revisionen i allmänhet, samt om det är viktigt att revisionsplikten behålls.  
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1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen berör små företag enligt definitionerna2. Detta innebär att rapporten är avgrän-

sad till en relativt liten procentuell del av Sveriges samtliga företag. Företagen som har valts 

ut är belägna i en mindre stad på västkusten i Sverige. Rapporten har valt att avgränsa före-

tagets intressenter till banker. Andra studier har påvisat att bankerna använder sig av revis-

ionsberättelsen i sina utvärderingar av företag i en relativt stor utsträckning. Då företagen i 

rapporten är belägna i en mindre stad har valet av bankkontor varit med samma utgångs-

punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Balansomslutning på mellan 1,5- 41,5 miljoner sek 
  Nettoomsättning på mellan 3- 83 miljoner sek 
  Antalet anställda mellan 3-50 anställda 
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2 Metod 

Metodkapitlet är ämnat för att ge en förklarande bild av uppsatsens tillvägagångsätt. Kapitlet beskriver de 

val och tankar som har förts under uppsatsens framtagande, detta för att ge läsaren en möjlighet att få en 

ökad förståelse samt bilda sig en egen uppfattning kring uppsatsens pålitlighet.  

2.1 Val av metod 

Kvantitativa studier har i många sammanhang ansetts som mer tillförlitliga och lite bättre 

jämfört med kvalitativa studier, då det är enklare att räkna och jämföra dessa studier med 

andra resultat. Kvalitativa studier har ansetts vara mer lämpade till förstudie av det som se-

nare ska bli en kvantitativ studie (Trost, 2010). Denna åsikt tycker dock Trost (2010) är helt 

fel och menar istället att forskningsmetoden ska ha sin utgång i vad forskaren vill uppnå. 

Denna uppsats ämnar försöka förstå vilket resonemang som ligger bakom företagens åsik-

ter kring revision. Detta har skett genom att intervjua sju företag och tre banker för att där-

efter kunna bilda en uppfattning kring problematiken i frågeställningen.  Valet av att i upp-

satsen använda kvalitativ studie för att undersöka frågeställningen är i enlighet med Trosts 

(2010) resonemang att kvalitativ studie är bäst ämnat kring frågor som handlar om att ”för-

stå eller hitta ett mönster”, vilket är utgångspunkten för uppsatsen. Angående tillvägagångsättet 

för intervjuerna ska grunden följa en standardisering, vilket innebär att intervjuerna för 

samtliga företag ska följa samma mall. För att sedan få en ökad förståelse kring företagens 

åsikter kommer eventuella följdfrågor ställas beroende på hur samtalen utvecklar sig. Upp-

fattningen är att intervjuerna kommer att hålla en relativt hög grad av standardisering, vilket 

Trost (2010) påpekar är det vanligaste för kvalitativa uppsatser. Resultatet av intervjuerna 

kommer därför att till relativ stor grad kunna sättas i relation tillvarandra för att i slutändan 

kunna få en helhet kring företagens åsikter samt vilka möjliga effekter ett borttagande av 

revisionsplikten kan medföra. Som påpekas i syftet är uppsatsens mål inte att generalisera 

utan istället genom resonemang och diskussioner med företag och banker skapa en förstå-

else kring deras åsikter. Därför anses nackdelarna övervägas av fördelarna med att använda 

en kvalitativ metod. 

2.2 Val av Företag och banker 

Fokus för denna studie har varit att undersöka hur småföretag i Sverige enligt uppsatsens 

satta definitioner ser på revisionen i sin helhet samt vad de anser i frågan kring avskaffandet 

av revisionsplikten. Dock sattes tidigt tydliga geografiska avgränsningar för att minska urva-

let av antalet företag och öka jämförbarheten. Avgränsningarna sattes till att studien skulle 

innefatta företag i en mindre stad på västkusten. För att öka möjligheterna att få företag att 

medverka i studien valdes i ett tidigt skede att intervjuerna skulle vara konfidentiella. Detta 

för att företagen skulle känna en ökad trygghet i att kunna svara så uppriktigt som möjligt, 

vilket har uppfattats som positivt från berörda företag och banker. Utgångspunkten för in-

tervjuerna har varit att svaren ska involvera företag från så många olika branscher som möj-

ligt. Även andra faktorer såsom företagets omsättning, verksamhetsår och antalet anställda 

har funnits med som kriterier vid urvalet av företag.  
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Baserat på ovan nämnda faktorer har kontakt tagits med sju olika företag i en specifik stad 

på västkusten. Kontakten med företagen har i flertalet fall byggt på företagskännedom eller 

rekommendationer vilket har lett till ett väldigt positivt bemötande från företagen. Valet att 

intervjua sju företag bygger främst på tidsmöjligheter samt att efter intervjuernas genomfö-

rande kunna bistå med önskad information.  

Företagen som har intervjuats är verksamma i följande branscher: 

 Försäljning och montering  

 Handel (butik)  

 El installationer 

 Utveckling & tillverkning av cykel-
tillbehör 

 Bilreperationer 

 Handel med bildelar  

Största företaget som intervjuades hade 28 anställda och en omsättning på ca 41 miljoner 

sek, jämfört med det minsta företaget som hade 5 anställda och en omsättning på ca 3,5 

miljoner sek. Medelantalet anställda på de tillfrågade företagen var 11,1 vilket kan stå i relat-

ionen till medianen som var 6. Företagens omsättning låg på mellan 3,5M och 41M sek och 

medelomsättning var 17,6 miljoner. Företagens verksamhetsår varierade kraftigt, den äldsta 

verksamheten var ifrån 1934 (78år) jämfört med det yngsta företaget som var ifrån 2006 

(6år). Samtliga företag hade för det senaste räkenskapsåret presenterat ett positivt resultat 

och företagen får anses som hälsosamma. Samtliga företag hade en relativt enkel 

ägarstruktur och inget utav företagen ägdes ensamt utan samtliga företag hade mellan 2-3 

delägare.  

Då samtliga företag är etablerade i samma stad gjordes urvalet av bankkontor med samma 

utgångspunkt. Urvalet av banker gjordes slumpartat men samtliga banker anses som 

väletablerade. Intervjuerna med respektiva bank gjordes likt företagen konfidentiellt och 

med samma utgångspunkt.  
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2.3 Val av respondenter  

Vid kontakt med företagen har studiens syfte presenterats samt frågorna mailats, för att fö-

retagen själva ska ha en möjlighet att kunna se vilken person inom företaget som är mest 

lämpad att svara på frågorna. I sex av de sju intervjuade företagen har intervjun gjorts med 

en av delägarna, samt i tre av företagen har denna person även varit VD. I endast ett av fal-

len gjordes intervjun med företagets ekonomiansvarige, detta för att företaget ansåg att 

denne person var mest lämpad att svara på de frågor som gavs.  

Även för bankerna presenterades likt företagen studiens syfte, vilket ledde till kontakt i ett 

tidigt skede med en person från respektive bank som var kunnig om företagsutlåning.   

2.4 Referensram 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit att få en uppfattning av hur svenska företag upp-

fattar revisionen samt vilka positiva och negativa konsekvenser den för med sig. Denna ut-

gångspunkt har legat till grund för insamlandet av information till referensramen. För att på 

ett tydligt sätt kunna jämställa resultatet i uppsatsen med tidigare studier och teorier har så-

dana insamlats. Merparten av den teoretiska informationen inhämtades före intervjuerna 

med företagen och bankerna. Detta för att skapa en större kunskapsnivå inom ämnet och 

på så vis kunna föra djupare och mer kvalitativa resonemang med dessa parter. Källor som 

har använts för insamlande av information har främst varit Scopus, Business Source Pre-

mier, FAR Komplett, Google Scholar samt Google och sökorden har samtliga varit för-

knippade med revision och revisionsplikt. Även böcker via biblioteket har används för att 

kunna hitta relevanta källor. Genom sökningar och läsande av andra uppsatser har artiklar, 

rapporter och avhandlingar införskaffats för att kunna utveckla referensramen. Disposit-

ionen av referensramen har utvecklats med tiden, dels genom resonemang med externa 

personer samt granskandet av andra uppsatser.  

2.5 Data insamling  

Uppsatsens resultatdel bygger enbart på insamlat material via personliga intervjuer. Valet av 

personliga intervjuer bygger på att dess fördelar anses överväga dess nackdelar. Huvudan-

ledningarna till valet av personliga intervjuer ligger i att de anses mer flexibla jämfört med 

enkät undersökningar. Genom personliga möten har resonemang och diskussioner kunnat 

göras kring huvudproblematiken vilket har lett till nya infallsvinklar. Andra faktorer som 

har legat till grund för valet av personliga intervjuer är möjligheten till att kunna läsa den in-

tervjuades kroppsspråk. Exempelvis har samtliga intervjuer gjorts i en avslappnad miljö vil-

ket har lett till att personens beteende i fråga tagits i anspråk vid utvärderandet av svaren, 

såsom hur reaktionerna har varit i respektive fråga, om personen har tvekat i sitt svar, tagit 

långa pauser eller liknande (Bell, 2005).  

Vid valet av att bygga resultatet på personliga intervjuer togs även dess negativa faktorer i 

anspråk. Den största negativa faktorn i denna studie har ansetts vara tidsproblematiken. 

Det bakomliggande jobbet för att boka möte, resa till berörda företag samt sammanställa 

materialet anses betydligt mer tidskrävande i jämförelse med enkätundersökning (Bell, 
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2005). Resultatet har på grund av detta inneburit att endast sju företag och tre banker har 

kunnat intervjuas. Det låga antalet av intervjuobjekt kan ses minska reliabiliteten i uppsat-

sen. Även problematiken och risken att misstolka svaren från den intervjuade personen har 

ansetts vara en negativ faktor med personliga intervjuer då svaren inte kan anses vara lika 

konkreta som i en enkät (Bell, 2005). Dock har målsättningen för resultatdelen varit att få 

företagens åsikter och enkätundersökning ansågs hindra företagen ifrån att tänka fritt. För 

att minimera risken av misstolkade svar har en sammanställning gjorts efter varje intervju 

där dels svaren har samanställts men även intryck och diskussioner.  

2.6 Genomförandet av intervjuer 

Samtliga intervjuer gjordes personligen. Efter att urvalet av företag och banker hade gjorts, 

kontaktades samtliga via mail, där uppsatsen presenterades samt vilken problematik den be-

rörde. När kontakt hade upprätthållits bokades ett möte in samtidigt som frågemallen mai-

lades. Detta gjorde att företagen kunde reflektera över huruvida de ansåg sig ha möjlighet 

att svara på frågorna (Bell, 2005). Tid och plats för samtliga intervjuer gjordes utefter re-

spondentens önskemål, detta för att göra respondenten mer komfortabel samt att minimera 

risken för avbrott under intervjun. Genom att respondenten kunde agera avslappnat ansågs 

svaren bli mer utförliga samt i enlighet med dennes åsikter. För att respondenten skulle 

känna sig komfortabel under intervjun valdes att bortse från att spela in intervjuerna. Då 

utgångspunkten för intervjuerna har varit att föra en konversation kring huvudproblemati-

ken i uppsatsen ansågs inspelningar bidra till att intervjuerna skulle uppfattas formellare, 

vilket kunde påverka konversationerna negativt. Istället fördes anteckningar som omedel-

bart efter intervjun kompletterades och sammanfattades. Detta för att minska möjligheten 

till att information från intervjuerna förbisågs. En annan anledning till valet av att bortse 

från inspelningar var att det uppskattningsvis skulle bli svårare att få företagen och banker-

na villiga att ställa upp på intervjun om allt skulle dokumenteras.  

Samtliga intervjuer redovisas konfidentiellt i uppsatsen. Detta meddelades redan vid första 

kontakten med företagen och bankerna och tros ha ökat chanserna för att de ställde upp. 

Då respondenten visste att ingen skulle känna till dennes direkta svar ansågs detta öka möj-

ligheterna till att respondenten kunde ge sin syn och uppfattning kring problematiken obe-

roende av yttre påverkan.  

Samtliga intervjuer utgick från ett frågeformulär som hade utarbetats vid insamlingen av re-

ferensdata. Detta för att öka möjligheterna till att jämföra svaren mellan företagen och 

bankerna. Därefter gavs utrymme till att utöver dessa frågor föra vidare resonemang kring 

problematiken, vilket ledde till att intervjuerna till viss del blev en form av diskussion. Dock 

ansågs det av vikt att den intervjuade personen ledde denna diskussion då utgångspunkten 

har varit att i möjligaste mån inte påverka respondentens svar. Detta för att resultatdelen 

skulle anses hålla en så hög pålitlighet som möjligt.   

Intervjuerna beräknades i inledningen ta ca 30-45 minuter men då både företagen och ban-

kerna har visat en oerhörd generositet och intresse för problematiken har varaktigheten va-

rierat mellan 1-1,5 timme.  
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2.7 Analys 

Analysens avsikt är att utefter insamlad sekundär data samt gjorda studier i form av inter-

vjuer kunna besvara och resonera kring uppsatsens ställda frågeställningar. För att skapa en 

förståelse kring ämnet och problematiken samlades vid ett tidigt skede information som 

kunde ligga till grund för referensramen. Utefter denna information byggdes de frågefor-

mulär som användes som utgångspunkt vid samtliga intervjuer. Då ett utkast för referens-

ramen var utarbetat tidigt har detta lett till att en form av analys har pågått i samband med 

faktainsamlingen, vilket har ansetts vara till resultatets fördel. Efter att samtliga intervjuer 

var färdigställda och summerade i empirin korrigerades referensramen för att få den an-

vändbar för resultatet. Utefter de upptäckter och kommenteringar som hade gjorts i sam-

band med intervjuerna samt en djupare analys av referensramen och empirin har analysen i 

uppsatsen vuxit fram. För att tydliggöra analysen har kapitlet indelats i uppsatsens fråge-

ställningar.  

2.8 Validitet & Reliabilitet 

Reliabiliteten för en uppsats förklaras genom hur pålitlig informationen, som har fram-

kommit i resultatet, är. En hög reliabilitet uppkommer om andra oberoende studier skulle 

komma fram till ett liknande resultat. Avgörande faktorer vid bestämmandet av uppsatsens 

reliabilitet är bland annat mätningarnas genomförande samt bearbetningen av information-

en (Holme & Solvang, 1997).  

En annan mycket viktig och avgörande faktor för att kunna besvara frågeställningen på ett 

korrekt sätt är att informationen som samlas in också innehåller en definitionsmässig valid-

etet. Validetet innebär att informationen som har insamlats, är korrekt. Reliabel informat-

ion kan vara oanvändbar om den inte uppfyller tillräcklig hög validetet (Holme & Solvang, 

1997). Dock beskrivs att då fokus i kvalitativa undersökningar är att få en förståelse kring 

de intervjuade personernas åsikter, är valididiteten inte av samma betydelse som i kvantita-

tiva undersökningar (Holme & Solvang, 1997).  

Då uppsatsens utgångspunkt är att undersöka företagens åsikter är det svårt att avgöra 

huruvida intervjuerna avspeglar den svenska marknaden i stort och därmed validiteten. 

Men åtgärder har gjorts för att i största möjliga mån få fram den information som krävs. 

För att kunna skapa en hög validitet i uppsatsen och få tydliga svar på frågeställningen an-

sågs det vara av största vikt att rätt typer av frågor ställdes. För att skapa relevanta intervju-

frågor insamlades först kunskap kring ämnet och problematiken för att därefter kunna ut-

forma frågorna. För att sedan öka möjligheterna för de intervjuade personerna att fritt ge 

de åsikter de ansåg i frågan valdes att göra intervjuerna konfidentiellt utan inspelning för att 

den intervjuade personen skulle kunna uppträdda mer avslappnat. Då samtliga intervjuer 

gjordes vid personliga möten är uppfattningen att konversationen blev mer öppen och den 

intervjuade kunde då tala mer fritt. Åsikten är att det stärkte validiteten kring resultatet.  

Positiv påverkan på validiteten anses även valet av respondenten ha, då dessa ansågs ha till-

räcklig kunskap inom ämnet. I samband med att kontakt togs med företagen och bankerna 

presenterades uppsatsens huvudfrågeställning vilket gjorde att företagen och bankerna 



 

 11 

kunde fritt välja vilken person inom företaget eller banken som de ansåg var lämpligast och 

kunnigast inom ämnet. Dock anses validiten minska på grund av att alla intervjuade perso-

ner befinner sig inom samma stad, och uppsatsen kan då inte avspegla hela Sverige. Valet 

att endast undersöka företag i en stad bygger främst på resursmöjligheter och kan ses som 

en svaghet i uppsatsen.  

Holme & Solvang (1997) skriver att reliabiliteten inte har samma betydelse i en kvalitativ 

studie som den har i en kvantitativ. Anledningen bakom deras resonemang ligger i att syftet 

med en kvalitativ studie är att kunna skapa en bättre förståelse kring en viss fråga och då 

minskar den statistiska representativiteten i innebörd. Dock har målsättningen med uppsat-

sen varit att resultatet skall anses hålla en relativ hög reliabilitet. Åtgärder som har vidtagits 

för att säkerhetsställa reliabiliteten har varit att göra tydliga avgränsningar i urvalet av före-

tag och banker. Samtliga företag och banker är lokaliserade i en mindre stad vilket har visat 

sig ha en betydelse för hur de resonerer kring vissa frågor. Företagen är dessutom represen-

terade från olika branscher och representerar därför en större del av samhället. Andra fak-

torer som anses ha en positiv effekt på reliabiliteten är att intervjuerna har följt ett tydligt 

mönster vilket har ökad möjligheten till att jämföra svaren. Intervjuerna är även gjorda efter 

respondentens schema, vilket har minskat de yttre effekterna.   
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3 Referensram 

Referensramen kommer här att presentera teorier och studier som berör huvudproblematiken för uppsatsen. 
För att öka förståelsen för läsaren är kapitlet indelat i olika avsnitt som berör olika infallsvinklar kring 
ämnet. Informationen utifrån referensramen kommer sedan att sammankopplas med empirin för att kunna 
göra korrekta analyser samt att dra slutsatser kring uppställda frågeställningar.   

3.1 Allmänt om Revision 

Första avsnitten ämnar ge läsaren en introduktion och förståelse kring ämnet och dess utveckling under det 
senaste århundradet. Syftet med avsnittet är främst för att underlätta förståelsen till de senare avsnitten.  

3.1.1 Revisionens utveckling i Sverige 

I och med den industriella utvecklingen under senare delen av 1800-talet kom Sverige som 

land att gå ifrån ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Denna utveckling ledde till en 

kraftig ökning av företag. Som en effekt av detta fastställdes år 1895 för första gången i ak-

tiebolagslagen att företag skulle ha minst en revisor. Det var revisorns jobb att undersöka 

redovisningen och administrationen i företaget, men det fanns inga yrkande angående deras 

kvalifikationer. Vanligtvis vid denna tid var revisorn en respekterad person som hade en 

god kontakt med företagsledningen eller ägarna. Få av revisorerna hade en god kunskap i 

ämnet som sådant vilket ledde till att de hade svårt att upptäcka fel i redovisningen. Detta i 

sin tur ledde till att förskingring och bedrägeri ökade inom de flesta verksamheter. På grund 

av denna utveckling debatterades det i riskdagen hur de skulle kunna åtgärda denna nega-

tiva trend. Resultatet blev att Svenska Revisorsamfundet bildades år 1899. Som följd av 

detta tillsammans med utvecklingen i grannländerna Danmark och Norge auktoriserades de 

första 6 revisorerna i Sverige år 1912, detta trots att det fortfarande inte fanns några form-

krav på att aktiebolag var tvungna att anlita dem. Kraven på auktorisation vid denna tid var 

att personen i fråga hade studerat 3 år vid Stockholms Handelshögskola, var över 25 år 

samt hade 3 års praktik under handledning. Ett sista krav var att revisorn skulle handla obe-

roende, vilket sedan dess har varit en viktig del av revisorns uppträdande (Wallerstedt 

2001). 

Antalet auktoriserade revisorer ökade långsamt på grund av de svårigheter som fanns för 

att bli auktoriserad. År 1932 fanns endast 59 stycken auktoriserade vilket kan jämföras med 

antalet företag som var ca 16,000 vid tillfället. Detta ledde till att 92 % av företagen i början 

av 1930-talet, fortfarande använde sig av icke auktoriserade yrkesmän. En annan bidra-

gande faktor till den svaga tillväxten på auktoriserade revisorer fram till 1950-talet var 

Kreuger kraschen 1932. Det framkom att stora brister fanns i Kreugers redovisning samt 

att revisorn i bolaget inte hade handlat oberoende under sin kontroll. Detta ledde i sin tur 

till ett ifrågasättande kring yrkets professionalitet och skapade stora debatter (Wallerstedt 

2001).  

I och med aktiebolagslagen 1944, infördes att alla noterade bolag skulle ha en auktoriserad 

offentlig revisor. I samband med lagändringen poängterade även lagförrättaren att det inte 

fanns någon anledning att tvinga vanliga företag att ha en kvalificerad revisor. Vid denna tid 
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var fortfarande efterfrågan större än tillgången på auktoriserade revisorer (Wallerstedt 

2001).  

I samband med 1975 och införandet av ny aktiebolagslag föreslogs att allmän revisionsplikt 

skulle införas, vilket skulle gynna både samhället och företagen. Resultatet blev att antalet 

företag som var tvungna att genomgå revision ökade men på grund av bristande tillgång på 

auktoriserade revisorer kunde inte krav ställas på alla företag (Svanström, 2008). 1978 

framhöll det brottsförebyggande rådet (BRÅ) i en rapport att merparten av företagen som 

begår ekonomisk brottslighet är små företag med litet aktiekapital. Arbetsgruppen inom 

BRÅ gav därför rekommendationer om krav på auktoriserad revisor inom alla aktiebolag 

(Svanström, 2008). 1983 när utbudet på auktoriserade revisorer äntligen matchade efterfrå-

gan (Wallerstedt 2001) lagfördes att från och med den 1 januari 1983 skulle alla nybildade 

aktiebolag vara tvungna att ha antingen en godkänd eller auktoriserad revisor. För äldre ak-

tiebolag skulle revisionsplikten börja gälla från och med bolagstämman som hölls efter ut-

gången av 1987. Riksdagen uttryckte även att revisorn borde vara mer aktiv i kampen mot 

skattebrott och skatteflykt (SOU 2008:32). 

Trots avskaffandet av revisionsplikten i bland annat England (Proposition 2009/10:204) 

valde Sverige att behålla den fram till den 1 november 2010, då den avskaffades för de allra 

minsta privata aktieföretagen i enlighet med propositionens förslag (Regeringens faktablad, 

2010).  

3.1.2 Innebörden av revision 

Revision är en granskning av företagets årsredovisning, bokföring samt ledningens förvalt-

ning av en extern revisor. Syftet med en revision är att tillgodose bland annat ägarna och 

lånegivares intresse av att verksamheten sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att det 

redovisade resultatet är korrekt (Regeringskansliets faktablad, 2010). Genom att revisorn 

yttrar sig i en rapport, revisionsberättelse, uppfyller revisionens sitt syfte (FAR). Då ett fö-

retag är kopplat till ett stort antal intressenter med begränsad inblick i företagets verksam-

het är det av stor vikt att dessa kan förlita sig på VD och styrelsens uttalande gällande före-

tagets tillstånd. Revisionen av ett företag kan därför ses som en form av kvalitetssäkring av 

företaget (FAR). Företagets intressenter är främst dess ägare och lånegivare vilka vill för-

säkra sig om att ledningen för företaget arbetar i enlighet med sagda uppgifter (FAR). 

Kostnaden för att säkerställa detta beskrivs ofta som agent kostnad och beskrivs mer utför-

ligt i kapitelet agentteorin (Jensen & Meckling, 1976). För att minska riskerna för onödiga 

kostnader för ägarna beroende på felaktiga beslut i företagsledningen är revision ett viktigt 

instrument. Även andra intressenter så som anställda och myndigheter är också beroende 

av att företaget påvisar korrekta uppgifter i deras utvärderingar (FAR). Extern revision kan 

även ha fördelar för företagets ledning vilket har påvisats i studier gjorda av Collis (2008) 

där majoriteten av de tillfrågade företagsledarna såg en av huvudfördelarna med extern 

granskning att den kontrollerar redovisningssystemen och registreringar inom företaget. 

Revisionens påverkan på beslut kan ses som en viktig del för ett väl fungerande samhälle 

(FAR). 
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3.2 Nyttan/ kostnaderna för revision. 

I detta avsnitt presenteras två internationella studier där resultat har framförts kring vilka möjliga fördelar 
revisionen bidrar till samt hur dessa står i proportion till revisionens kostnader. Avsnittet ämnar inte besk-
riva dessa länders syn på revisionen utan fokuserar istället enbart på revisionens påverkningsfaktorer.  

3.2.1 Resonemang kring Frivillig revision 

Anledningarna till att frivilligt välja att revidera företaget skiljer sig mellan olika företag be-

roende på deras verksamhet och deras mål med revisionen. Men de vanligaste anledningar-

na som har diskuterats är följande(Hay & Davis, 2002): 

 Ägarna vill ha en tredje part som övervakar så att företagsledningen agerar i enlighet 

med deras villkor, den så kallade agent problematiken.  

 Revisionen minskar felen i de finansiella rapporterna, då en revisor i regel har en 

hög kunskapsnivå inom ämnet. 

 Revisionen ger en försäkran till företagets intressenter såsom lånegivare att företa-

get har en hälsosam ekonomi och har möjlighet att betala sina skulder. 

 Revisionen säkerställer att internkontrollen är fungerande. 

Då ett företag väljer frivillig revision vill de säkerställa att revisionen kommer att utföras på 

ett kvalitativt sätt. Revisionens kvalité kan benämnas som revisorns möjlighet att upptäcka 

och rapportera felaktigheter i företaget. Svårigheter finns att avgöra vilka revisorer som hål-

ler hög kvalitativ status. Företagen bygger till stor del sin uppfattning kring byråernas rykte. 

Studier har visat att de större revisionsbyråerna har en tendens att förknippas med hög kva-

lité (Hay & Davis, 2002).  

Hay & Davis (2002) genomförde en studie på Nya Zealand angående frivillig revision där 

de valde att undersöka hur en form av ekonomiska föreningar såg på revisonen. Studien 

ämnade också besvara vilken nivå av kvalité organisationerna efterfrågade. Anledningen att 

de valde just denna företagsgrupp berodde på att på Nya Zealand vid denna tidpunkt hade 

denna grupp ingen revisionsskyldighet. Hay & Davis (2002) ansåg att det fanns tydliga lik-

heter mellan denna företagsgrupp och andra, såsom att de var en separat legal enhet, de 

behövde redovisa öppet sina finansiella rapporter och det fanns dessutom en tydlig skillnad 

mellan ägare (medlemmar) och ledning. De ansåg i sin studie att de som drev efterfrågan 

för frivillig revision för dessa organisationer var likartade med vanliga företag.  

Resultatet var följande att majoriteten av de tillfrågade organisationerna valde en frivillig 

revision och de som valde att avstå var i regel de allra minsta organisationerna med väldigt 

låga lönekostnader om ens några och näst intill inga lån. En liten andel av de mindre orga-

nisationerna valde att ha en icke kvalificerad revisor. Dock valde den stora massan att ha en 

kvalificerad revisor för att säkerställa kvalitén på revisionen. Studien påvisar också att de 

större organisationerna tenderar till att välja de större byråerna, dock inte alltid de 53 

största. Anledningen kan vara att dessa byråer är förknippade med högre kvalité. Resultatet 
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för studien förklarar också att en av anledningarna till revision är revisorns roll som en 

opartisk granskare för organisationens intressenter, vilket även kan kopplas till att organi-

sationer med högre skuldsättning ville ha frivillig revision. Studien var även positiv till att 

revisionen kompenserade för förluster på grund av dålig kontroll i företaget. (Hay & Davis, 

2002).  

3.2.2 Bankernas påverkan på företagets kostnader 

Det har gjorts flertalet studier som undersöker sambandet mellan kvalitén på revisionen 

och revisionsbyråernas storlek. Dessa undersökningar har dock till största delen gällt note-

rade företag som är täckta av revisionsplikt. Därför har dessa undersökningar inte givit till-

räckliga upplysningar huruvida extern revision är positiv eller negativ för företag. (Kim, Si-

munic, Stein & Yi, 2011).  

Kim et al. (2011) har undersökt betydelse av extern revision. Undersökningen är gjord i 

Korea där privata företag med tillgångar under 7 miljoner dollar är undantagna revisions-

plikt. Deras undersökning jämför dem som frivilligt har valt revision med dem som har valt 

att bortse från det. Koreanska företag är till största delen finansierade via lån från tredje 

part, exempelvis från bank vilket leder till att räntan är en vanligt förekommande kostnads-

post i resultaträkningen. Detta är i likhet med flertalet andra länder, såsom USA. Genom 

att undersöka företagen under 16 år (1987-2002) har Kim et al. (2011) kunnat se hur före-

tagens lånekostnader har påverkats under både låg- och högkonjunkturer, detta för att 

kunna fastställa om revision av ett företag har påverkat företagens räntekostnader.  Under-

sökningen ämnade också besvara hur räntekostnaderna påverkades av om företagen valde 

att använda sig av ”the big 44” eller inte, samt om räntekostnaderna påverkades av om ett 

företag, som ej reviderat sina räkenskaper, började revidera (Kim et al., 2011).  

Resultatet av Kim et al:s (2011) undersökning var att privata företag som valde att revidera 

sina räkenskaper frivilligt betalade en betydande lägre ränta på sina lån jämfört med de för-

retag som valde att inte revidera. Det framgick också av undersökningen att räntenivån för 

de företag som valde att bli reviderade av ”the big 4” jämfört med andra byråer, inte var be-

tydande. Detta är i linje med att bankerna bryr sig relativt lite om vem som reviderar. Det 

som de framhåller som viktigast, är att någon behörig revisor reviderar räkenskaperna. Re-

sultatet visar också att företagen gör tydliga kostnadsbesparingar i fråga om ränta när de 

väljer att gå från icke revision till revision. Att gå från icke revision till revision frivilligt vi-

sade sig ha en större effekt på företagens ränta jämfört med att företagen tvingades till re-

vision på grund av att de till exempel överträdde gränsvärdena för frivillig revision. Detta 

visar att långivarna värdesätter att företagen frivilligt väljer revision då detta ökar trovärdig-

heten. Slutligen framkommer det i studien att extern revision anses viktigare i sämre tider 

då osäkerheten för intressenterna är större (Kim et al., 2011). Sammanfattningsvis var Kim 

et al:s (2011) slutsats att extern revision är av stor betydelse för banker när de fastställer 
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räntan. Detta då det minimerar bankernas osäkerhet gällande företags ekonomiska ställning 

och ger en kvalitetsstämpel på att räkenskaperna är iordning.   

3.3  Kostnadsproblematiken för revision 

Denna del sammanfattar och beskriver företagens kostnader för revision samt hur företagen har kommente-
rat detta i tidigare studier. Då kostnadsproblematiken har beskrivits som en av huvudanledningarna till 
avskaffandet av revisionsplikten är syftet med detta avsnitt att ge läsaren en uppfattning om företagens re-
visionskostnader samt vilka besparingsmöjligheter som kan uppstå.   

3.3.1 De faktiska revisionskostnaderna 

Som nämnts i både den danska rapporten (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) och den 

svenska utredningen (SoU 2008:32) är en av huvudanledningarna till avskaffandet av revis-

ionsplikten att minska de administrativa kostnaderna för berörda företag. Frågan är dock 

hur stor skillnad avskaffandet gör för företagen i praktiken. Enligt SoU 2008:32 skulle ett 

avskaffande av revisionsplikten enligt EU nivåer samt borttagande av förvaltningsrevision-

en för samtliga aktiebolag innebära minskade revisionskostnader på ca 5,8 miljarder kronor 

(SoU 2008:32). Svanström (2008) visar att revisionsarvodet varierar beroende på företags-

storlek och omfattning, vilket innebär att mindre företag har en tendens till att betala 

mindre i revisionskostnader. I undersökningen framgick det att medianen bland företagen 

låg på 20 000SEK och att medelkostnaderna vid borträknandet av de största bolagen var 

35 526SEK. Majoriteten av företagen betalade mellan 0-40 000SEK. Därtill betalade unge-

fär hälften av företagen i studien ytterligare någon form av konsultarbete till revisionsbyrå-

erna (Svanström, 2008). I den danska studien (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) fram-

går att ett avskaffande av revisionen för små företag skulle kunna ge besparingar på upp till 

1,7 miljarder danska kronor. Detta skulle innebära att den ungefärliga kostnaden för dessa 

företag ligger på ca 10 000 danska kronor. I den danska rapporten framkommer också att 

man beräknar att revisionskostnaderna kommer att öka i framtiden på grund av nya inter-

nationella regler (SoU 2008:32). 

I Collis (2003) studie frågades efter vad företagen som utnyttjade revision i snitt betalade. 

Rapporten visade i likhet med Svanström (2008) att företagsstorleken var en betydande fak-

tor för kostnaden, och att typvärdet var ca £1 000 vilket är att jämföra med de svenska fö-

retagen (Collis, 2003). Av de företag som bortsåg från revision var i 25 % av fallen lägre 

pris av betydande, medan 25 % inte fann någon nytta med revisionen. Anmärkningsvärt är 

att de övriga företagen som valde att inte revidera sina räkenskaper, inte kunde svara på vil-

ken anledningen var för deras beslut. Majoriteten av dem som ej genomgick revision påstod 

att de gjorde kostnadsbesparingar på upp till £1,000. Utefter Collis (2008) studie framgick 

att bland de företag som på grund av de höjda gränsvärdena i England 2003 valt att bortse 

från revisionen, uppskattade hälften av företagen att de inte upplevde någon minskning av 

bokföringskostnaderna. I de fall där företagen uppskattade reducerade kostnader, fick ma-

joriteten en besparing på upp till £1 000. 1/3 av de tillfrågade företagen ansåg att kostna-

derna översteg fördelarna med extern revision (Collis, 2008). 



 

 17 

3.4 Teorier 

I detta avsnitt behandlas några av de teorier som är förknippade med revision. Teorierna är avsedda att 
förklara revisionens betydelse samt för vilka parter den är användbar. Teorierna ämnar också till viss del 
förklara den kostnadsproblematik som ofta uppstår i samband med en revision.  

3.4.1 Agentteorin 

Problemet kring huruvida ägaren kan kompensera företagets ledning på ett sådant sätt att 

denna verkar för ägarens bästa och samtidigt själv känner en tillfredsställelse, har länge varit 

ett känt problem, som redan påvisades av Adam Smith på 1700-talet (Jensen & Meckling 

1976). Jensen & Meckling (1976) definierar i sin studie agent- relationerna som relationer 

där principal är de personer som engagerar andra personer ”agenterna” att genomföra nå-

gon form av arbete för dem genom att ge dem någon form av ansvarsfrihet. Detta sam-

band uppkommer ofta genom att ägarna för ett företag delegerar arbetsuppgifter till företa-

gets VD och styrelse, men kan även inträffa i andra situationer. I de fall där både ägarna 

och VD försöker att maximera sitt eget välbefinnande finns det enligt Jensen & Meckling 

(1976) goda grunder att anta att agenten (VD) inte alltid kommer att agera för ägarnas 

bästa. Kostnaderna för ägaren då VD inte till 100 % tillfredsställer dess önskemål definieras 

som agent kostnad, och motsvarar bland annat kostnader för belöningar, kostnader för för-

lust på grund av dåligt avvägda beslut, samt kostnader för granskning av ledningens arbete 

så som revision (Jensen & Meckling 1976). Att anta ett scenario där ingen agent- kostnad 

existerar anses som omöjligt vilket innebär att ingen företagsägare (principal) ska förvänta 

sig att dess VD (agenten) kommer att tillfredsställa deras förväntningar på ett optimalt sätt 

(Jensen & Meckling 1976). Denna iakttagelse har även gjorts av bland annat Ross (1973) 

och kan anses som trolig.  

Ett exempel på ett tillfälle där agent- kostnad kan uppstå och leda till försämringar för dess 

ägare är om VD (agenten) väljer medvetet att inte utveckla nya verksamhetsgrenar. Då ut-

veckling ofta är förknippat med extra kostnader kan detta få direkta negativa effekter på fö-

retagets kortsiktiga resultat, vilket skulle kunna påverka ledningens möjligheter för utdel-

ning. Dock innebär oftast utveckling att företaget på längre sikt skulle kunna inbringa ett 

högre marknadsvärde för företaget vilket istället skulle vara i linje med ägarnas (principaler-

nas) önskan. Då VD och ägarna i denna situation inte arbetar utefter samma långsiktiga mål 

skapas en konflikt mellan dessa intressenter (Jensen & Meckling 1976). Detta kan jämföras 

med ett företag som ägs till 100 % av sin VD, och då med största sannolikhet skulle verka 

för att maximera företagets värde och välstånd då detta skulle vara förenligt med 

hans/hennes intresse (Jensen & Meckling 1976).   

Agent- kostnaden är en utgift som är svår att beräkna och varierar beroende på företag. 

Tydligt är att ägarna (principalerna) vill till största möjlighet minimera denna kostnad. 

Kostnaderna beror dels på hur VD (agenten) är som person men en viktig parameter är 

också huruvida hans eget intresse är i förhållande till ägarnas (principalerna) (Jensen & 

Meckling 1976). Ett scenario som har blivit allt vanligare de senaste åren är att låta VD för-

värva egna aktier i företaget genom exempelvis aktie optioner. Anledningen till detta är att 

VD då blir belönad om han/ hon lyckas öka aktiernas värde, vilket är förenligt med aktieä-
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garnas vilja, detta leder i sin tur i teorin till att företaget presterar bättre och agent- kostna-

den minskas. Samma studie visar också att om VD även till en viss del är ägare till företaget 

bidrar detta i en större utsträckning till en försiktigare och positivare framtoning (Sanders, 

2001). En annan viktig faktor som kan bidra till minskning av agent kostnaden är huruvida 

företaget utför en revision eller inte. Då revisorn utför en opartisk granskning, minskar 

detta VD:s övertag att kunna utnyttja sina möjligheter att skada företagets ägare och samti-

digt göra sig en förtjänst (Jensen & Meckling 1976). Vetskapen om att revisorn meddelar 

ägarna om möjliga oegentligheter innebär minskade agent kostnader, men detta kan enbart 

ske om revisorn agerar oberoende (Watts & Zimmerman, 1983). Anledningen att företag 

ofta använder sig av revision är för att ge en försäkran till dess intressenter om att allt står 

korrekt till inom företaget och resonemanget har även tillstrykts av Collis (2003) studier. 

3.4.2 Intressentteorin 

Förutom ägare och ledning som nämns i kapitlet agentteorin finns det ett antal andra in-

tressenter till företaget som har olika sorters fodringar på företaget. Dessa intressenter kan 

bland annat vara lånegivare, anställda, kunder, leverantörer och myndigheter. Dessa intres-

senter är mycket intresserade av att veta att företaget i fråga fungerar hälsosamt så att de 

kan få ut sina respektive fordringar utan några komplikationer (Hill & Jones, 1992). Intres-

senternas roll i företaget kan variera beroende på hur involverade och hur viktiga de är för 

det berörda företaget. En viktig faktor som avgör intressentens roll och uppmärksamheten 

den drar till sig från företagsledningen är dess makt att påverka företaget. Intressenter som 

kontrollerar viktiga resurser och är kritiska till företagets verksamhet, som exempelvis en 

bank eller en leverantör, uppfattas av företagets ledning som viktiga och kan på så sätt ha 

ett större inflytande över företagets verksamhet och styrning (Mitchell, Agle & Wood, 

1997). Det är dock inte endast intressenternas makt som har betydelse för deras relation till 

företagets ledning utan även andra viktiga och framträdande faktorer såsom legitimitet och 

eventuella tidsaspekter. (Mitchell et al, 1997).   

Typiska samband som kan förklaras via intressentteorin är sambanden mellan exempelvis 

en bank och företaget. Banken lånar ut pengar till företaget men i gengäld förväntar den sig 

att företaget ska betala räntan i tid. Andra vanliga samband är mellan företag och myndig-

heter där myndigheterna bidrar med att hjälpa till med infrastrukturen och i gengäld för-

väntar de sig att företaget ska följa lagar och förordningar och betala korrekt skatt (Hill & 

Jones, 1992).  

Liknande agentteorin återfinns även här för intressenterna problemet att företagsledningen 

har tillgång till information som de saknar, vilket gör det svårt för intressenterna att för-

säkra sig om att företagets ledning agerar i enlighet med deras intressen. Då intressenterana 

ofta utgörs av en spridd grupp, försvårar detta deras möjligheter att kontrollera företags-

ledningen. Lösningen på detta är olika beroende på land, men vissa länder har lagstadgat 

olika formkrav såsom att vissa handlingar exempelvis ska vara offentliga, dessutom har 

även icke vinstdrivna organisationer tillkommit för att skydda en speciell intresse grupp ex-

empelvis fackföreningar som arbetar för att skydda de anställda i företagen (Hill & Jones, 

1992). 
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3.4.3 Kvalitén, en avgörande faktor för priset 

Ett vanligt förekommande problem är att säkerställa kvalitén på något föremål då den in-

formation som ges till den tredje parten inte alltid överensstämmer med verkligheten. Detta 

kan ofta vara en orsak till kostnadsskillnader mellan två olika föremål. Det föreligger ett 

flertal marknader där förvärvarna bedömer kvalitén på varan efter statistiska grunder. Detta 

kan ge utrymme för säljaren att marknadsföra varor med sämre kvalité till högre priser, då 

förvärvarna antar att produkten som grupp håller en relativ hög kvalité. Resultatet blir att 

de sämre produkterna minskar genomsnittskvalitén på hela föremålsgruppen, vilket kan 

göra marknaden mindre. I vissa specifika fall kan då berörda parter gynnas av att staten går 

in och sätter regelverk som styr och säkerställer kvalitén (Akerlof, 1970).  

Vidare beskrivs detta resonemang i jämförelse med en faktisk produkt, vilket Akerlof 

(1970) i sin artikel valt att beskriva värdeskillnader på bilar. Resonemanget bygger på den 

ofta stora prisdifferensen mellan en ny och en begagnad bil. Vid införskaffandet av en ny 

bil vet inte köparen om bilen är bra eller dålig. Detta kan först utvärderas efter en tids in-

nehav. Vid vidare försäljning har då säljaren ett stort övertag. Problematiken uppstår då en 

bra bil säljs på marknaden för samma pris som en sämre, detta på grund av att köparen ej 

har tillräcklig kunskap om bilen för att kunna utvärdera dess egentliga värde samt saknar 

tillit för säljaren. Denna osäkerhet angående en begagnads bil egentliga kvalité leder till att 

priset kommer att sättas väsentligt lägre i jämförelse med en ny bil. I annat fall skulle alla 

välja att köpa en ny bil (Akerlof, 1970). Resonemanget kring ovanstående observationer 

kan jämföras med intressentteorin och hur ett företag bedöms av sina intressenter (Hill & 

Jones, 1992), exempelvis bygger banker sina räntor på den eventuella risken som en utlå-

ning till kunden innebär (Kim et al., 2011).   

3.5 Svenska studier och rapporter kring revision 

Följande avsnitt ämnar förklara bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag i 
Sverige. Detta görs genom en sammanställning av både utredningen SoU 2008:32 och regeringens proposit-
ion (2009/10:204). Vidare sammanfattas även de studier som har gjorts på den svenska marknaden 
kring revisionsplikten.   

3.5.1 SoU 2008:32 och dess bakomliggande faktorer 

Den 7 september 2006 tillkallade regeringen en särskild utredning för att se över reglerna 

för bland annat revison av små företag. Genom ett tillägg den 14 december gav regeringen 

utredarna i uppgift att även komma med ett förslag angående ändringar i regelverket för att 

bortskaffa revisionsplikten för små aktiebolag (SoU 2008:32).  

Under 2007 betonade EU vikten av att minska de administrativa bördorna för de mindre 

företagen inom unionen för att kunna öka konkurrenskraften hos dessa bolag och på så 

viss stimulera Europas ekonomi. Områdena som EU ville förenkla inom var bolagsrätt, re-

dovisning och revision. Kommissionen föreslog att de administrativa kostnaderna skulle 

fram till år 2012 minska med 25 % för företagen. De fastslog också att revision och redo-

visning för mindre och medelstora företag var extra betungande och att denna företags-

grupp framförallt skulle gynnas av förenklade regler. Sveriges regering förklarade att den 
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ville att kostnadsreduktionen skulle vara genomförd redan år 2010 (SoU 2008:32). Genom 

utredningen SoU 2008:32 skulle det läggas fram förslag på åtgärder som kunde leda till 

kostnadsreduktion för företagen i enlighet med regeringens och EUs mål.  

I korthet var utredningens viktigaste förslag följande: 

 Revisionsplikten skulle försvinna för ungefär 96 % av alla aktiebolag vid tidpunk-

ten. Gränsvärdena som utredningen föreslog, var i linje med EU- direktiven maxi-

mala undantag. Resultatet av förändringen skulle innebära en återgång i likhet med 

vad som gällde före år 1988.  

 Utredningen föreslog avskaffande av förvaltningsrevisionen, vilket innebär att revi-

sorns skyldigheter att granska styrelsen och VD försvann. 

 Utredningen föreslog även avskaffande av revisorns skyldighet att granska om kli-

enten hade fullgjort sina skyldigheter gällande skattebetalning samt kontrollera om 

brott hade förekommit i klientens verksamhet. 

  Utredningen föreslog också att bolagstämman skulle kunna besluta om revision 

utan stöd i bolagsordningen, detta till skillnad från tidigare då krav fanns att revis-

ionsbestämmelser var tvungna att finnas i bolagsordningen (SoU 2008:32). 

Resultatet av ovan nämnda ändringar ansåg utredningen var till övervägande del positiva. 

Deras analys var att från ovan nämnda åtgärder skulle kraftiga kostnadsbesparingar uppstå 

på upp till 5,8 miljarder totalt. Utredningen uppskattade att på grund av att företagen däref-

ter kunde välja vilka tjänster de ville införskaffa, skulle utbudet bli mer varierat och priserna 

skulle därefter sjunka på grund av ökad konkurrens. Detta skulle leda till att de svenska fö-

retagen blev mer konkurrenskraftiga mot företag i länder där revisionsplikten har avskaf-

fats. Utredningen hade svårare att kunna konkret framställa de negativa effekterna med ett 

avskaffande av revisionsplikten, men de kunde se en oro från revisorerna som på grund av 

ändringarna skulle förlora mycket av sin monopolställning. Skatteverket och Ekobrotts-

myndigheten såg dock att det fanns en risk för ökning av skattefel samt ekonomisk brotts-

lighet. Utredningen kom fram till att dessa farhågor var överdrivna men lämnade även ett 

förslag till åtgärder (SoU 2008:32). Resonemanget kring utredningens förslag är till stor del i 

enighet med Thorell & Norbergs (2005) rapport för svenskt näringsliv och Svensk närings-

liv var även mycket positivt till förslaget i sitt remissyttrande (Svensk näringsliv, 2008).  

Angående företagens intressenter ansåg utredningen att ett borttagande av revisionsplikten 

skulle få ringa konsekvenser. Angående företagens ägare så skulle deras insyn marginellt 

försämras och i den mån osäkerhet finns skulle en aktieägarminioritet kunna påkalla revis-

ion av företaget (SoU 2008:32). 

Utredningen framhåller sedan att de inte anser att revisionen är något onyttig faktor. Tvär-

tom anser de att revision i normala fall tillför något för klienten. De tycker dock inte detta 

faktum är tillräckligt för att ha ett tvång utan anser att företagen ska av eget intresse inför-

skaffa dessa tjänster. Genom att själva besluta om revision kan företagen därefter anpassa 

dessa mer efter sina behov. Genom att arbeta för att uppmuntra företag att ha frivillig re-
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vision hoppades utredningen att frågorna kring skattefusk och ekonomisk brottslighet 

skulle minimeras (SoU 2008:32). 

Utredningens förslag till gränsvärden för frivillig revision var att om ett företag uppfyller 

mer än ett av gränsvärdena, ska de minst ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Gräns-

värdena var i enlighet med EUs maximala värden vid tidpunkten: 



 Balansomslutning över 41,5 miljoner kronor  

 Nettoomsättning över 83 miljoner kronor 

 Antal anställda över 50 (SoU 2008:32). 

3.5.2  Proposition 2009/10:204, En frivillig revision 

Propositionen (2009/10:204) behandlar bland annat frågan om revisionsplikten ska avskaf-

fas eller inte för vissa aktiebolag. Regeringen argumenterar i propositionen huruvida för- 

respektive nackdelar föreligger med ett avskaffande av revisionsplikten. Den menar liksom 

skatteverket, att avskaffande kan öka risken för skattefel. Bland annat hänvisar de till en 

undersökning från Danmark som visar att andelen formella fel, som ej har någon större be-

tydelse, är 29,5% hos de företag som har valt bort revisionen i jämförelse med 24,4% hos 

bolagen med revisor. Dock anser inte regeringen att den ökade risken för skattefel skulle 

vara skäl nog att hindra en reform. Liknande resonemang görs gällande revisionens nytta 

för att förhindra ekonomisk brottslighet. Regeringens slutsats i propositionen var i likhet 

med tidigare utredning, att tiden nu var mogen att utnyttja EU– rättens möjlighet att un-

danta vissa aktiebolag från revisionsplikt (Proposition 2009/10:204).  

Regerinegens förslag skilde sig dock från utredningen SoU 2008:32 angående gränsvärdena. 

Till skillnad från utredningen föreslog regeringen att revisionsplikten skulle avskaffas för 

vad som är benämnt i denna uppsats som microföretag5, vilket innebär väsentligt lägre 

gränsvärden än vad utredningen föreslog. Förslaget har till stor del samma utgångspunkt 

som SoU 2008:32 vilket innebär att det syftar till att låta företagen själva till så stor del som 

möjligt avgöra vilka tjänster de anses behöva för sin organisation och verksamhet (Propo-

sition 2009/10:204).   

Propositionens förslag till gränsvärden för frivillig revision för aktiebolag var följande att 

om ett företag uppfyller mer än ett av följande gränsvärden ska de minst ha en godkänd el-

ler auktoriserad revisor.  

 Balansomslutning över 1,5 miljoner kronor  

 Nettoomsättning över 3 miljoner kronor 

 Antal anställda över 3  

 

                                                 

5 Företag som idag är undantagna revisionsplikten. 
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Regeringens utgångspunkt i frågan angående gränsvärdena var att deras förslag skulle inne-

bära att så många företag som möjligt skulle innefattas av valfriheten. Dock skulle beaktas 

de möjliga negativa konsekvenserna för företagens intressenter. Skatteverket och FAR SRS 

kommenterade dock i sina remissinstanser att de ansåg att en alltför dramatisk förändring 

kunde leda till konsekvenser som var svåra att överblicka. Dessutom låg gränsvärdena i ut-

redningen SoU 2008:32 betydligt högre än i både Danmark och Finland, vilka tidigare hade 

infört lättnader. Därför var till exempel FAR SRS mer positiva att införa värden i enlighet 

med propositionens (2009/10:204) förslag. Propositionen ansåg att med lägre gränsvärden 

blir det färre aktiebolag som omfattas av frivillig revision och konsekvenserna lättare att 

hantera. Detta i sin tur skulle ge kreditgivare, leverantörer och kunder bättre möjligheter att 

anpassa sig till den nya situationen med att aktiebolag inte längre skulle ha en revisor som 

granskar dem. Liknade positiva effekter ansågs finnas för berörda myndigheter såsom Skat-

teverket och Ekobrottsmyndigheten. Mot denna bakgrund ansåg regeringen inte att Sverige 

skulle gå fullt ut, vilket utredningen föreslog. Då flera positiva effekter har kunnat konstate-

ras av högre gränsvärden, kommenterar regeringen att en uppföljning av reformen kommer 

att ske. Där kommer regeringen att undersöka vilka effekter som reformen har fört med sig 

för att sedan analysera huruvida revisionsplikten ska slopas för ännu fler aktiebolag (Propo-

sition 2009/10:204).    

3.5.3 Svenska studier angående revisionsplikt 

Studier angående revisionens betydelse samt företagens åsikter har gjorts i ett antal internat-

ionella avhandlingar däribland (Collis, 2003, 2008), (Hay & Davis, 2002) och (Kim et al. 

2011) som nämns i denna rapport. Dock bygger dessa studier inte på svenska företag och 

svensk kultur. Svanström (2008) har i sin doktorsavhandling till skillnad från ovan nämnda 

rapporter gjort en empirisk undersökning byggd på svenska förhållanden mellan svenska 

företag. Svanströms (2008) studie bygger på datainsamling från 421 företag utspridda på tre 

regioner i Sverige. Företagsstorleken är mellan 1 till 249 anställda vilket innebär små och 

medelstora företag enligt EUs nivåer. Undersökningen gjordes innan borttagandet av revis-

ionsplikten, vilket innebär att samtliga företag i studien hade revisionsplikt vid undersök-

ningstillfället.   

Resultatet i Svanströms (2008) studie är intressant då den till viss del skiljer sig resul-

tatmässigt mot tidigare undersökningar gjorda i andra EU- länder av bland annat Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen (2005) i Danmark och Collis (2003) i England. Resultatet som Svan-

ström (2008) presenterade i sin studie visade att en klar majoritet av de tillfrågade företagen 

över 10 anställda skulle välja att behålla revisionen vid ett eventuellt borttagande av revis-

ionsplikten. Dessutom skulle närmare 50 % av företagen under 10 anställda också välja att 

behålla revisionen. Detta innebär att de svenska företagen till en större del skulle välja att 

behålla revisionen jämfört med företag ibland annat Danmark och England. I frågan om 

huruvida företagen ansåg att nyttan översteg kostnaderna med revisionen är företagen mer 

tveksamma. Bland de mindre företagen var en klar majoritet för att så inte var fallet jämfört 

med företag med över 10 anställda, där dock en liten majoritet ansåg att nyttan var större 

än kostnaden. En betydande andel av de tillfrågade svarade dock ”vet ej” (Svanström, 

2008).  
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Svanström (2008) undersökte även huruvida företagen såg positivt på att deras kunder och 

leverantörer hade revision. Resultatet var att en majoritet av företagen över 6 anställda såg 

positivt på att deras kunder och leverantörer genomgick en revision. I studien framgår även 

att desto större företagen är i antalet anställda, desto mer positiva är företagen till att revis-

ion utförs i företag som de har kontakt med. Företag över 10 anställda ställde sig dessutom 

väldigt positiva till lagstadgad revision. I frågan om de mindre företagen är resultatet att 

mindre än hälften är positiva i respektive fråga, dock är det en relativt stor andel som har 

svarat ”vet ej” vilket tyder på en osäkerhet hos företagsgruppen i fråga. Svanström (2008) 

poängterar att detta resultat indikerar att man ej ska underskatta värdet som intressenterna 

upplever av ett företags revision. Svanström (2008) kommer dock fram till i sin studie att 

företagen anser att revisionen ger bättre nytta för lånegivare, myndigheter och ägare jämfört 

med kunder och leverantörer.  

Thorell & Norberg, (2005) argumenterar för att intressenter till viss del kan använda sig av 

revisionen. Exempelvis kan leverantörer och banker få en bra uppfattning om företagets 

förhållanden. Dock anser de att detta inte är tillräckliga belägg för att behålla revisionsplik-

ten. De anser att kostnaden för bolaget för eventuella krediter blir en följd av företagets av-

tal med kreditgivaren. Exempelvis kan kreditgivare tvinga låntagaren till revision, eller ge 

låntagaren högre ränta vilket inte är låntagaren till fördel. Detta resonemang är till viss del i 

enlighet med Kim et al:s (2011) studie som visar på att företag med ingen revision i snitt får 

betala en högre ränta jämfört med de företag som frivilligt väljer att använda sig av revision.  

Antalet intressenter som direkt eller indirekt är kopplade till företagen och påverkas av re-

visionen är som nämns ovan många. Dock är det företagen själva som står för kostnaderna 

för revisionen och därför bör deras åsikter i fråga vara av största intresse (Svanström, 

2008). Svanströms (2008) studie visar att en majoritet av alla företag vill att samtliga aktie-

bolag ska omfattas av revisionsplikt, dock finns de mest positiva till detta inom företags-

grupperna över 10 anställda. Ifråga om företag som är positiva till någon form av undantag 

är 96 % för att detta ska gälla företag under 10 anställda, vilket är betydligt lägre än vad ut-

redningen SoU 2008:32 föreslog. Svanströms (2008) studie innebär att svenska företag är 

betydligt mer positiva till lagstagad revision jämfört med exempelvis Danmark där endast 

29 % var för lagstadgad revision (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005).  

En annan faktor som kan påverka företagets ställning till revision är att många företag an-

vänder sig av revisionsbyråerna för andra rådgivningstjänster. Anledningen till detta kan 

vara flera men en vanlig anledning har visat sig vara att på grund av att byrån är relativt väl-

bekant med företaget blir rådgivningen relativt kostnadseffektiv vilket är positivt för båda 

parter. Studien visade också på att företag som har positiva erfarenheter av sin revisor till 

större utsträckning väljer att sedan anlita revisionsbyrån i fråga för olika typer av rådgiv-

ningsfrågor. I studien framkommer att en lagstagad revision således kan innebära goda 

möjligheter för merförsäljning (Svanström, 2008).  
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3.6 Revisionsplikt i andra EU länder 

Som poängterats i uppsatsen har avregleringen av revisionsplikten skett i ett flertal EU- länder de senaste 
åren. Nedan presenteras hur denna utveckling har fortlöpt i både England och Danmark samt resultatet 
från studier gjorda i respektive land. Anledningen till att presentera utvecklingen i dessa länder är att un-
dersöka hur deras syn och resonemang kring revision är i förhållande till den svenska marknaden samt att 
se hur borttagandet har påverkat företagen då borttagandet av revisionsplikten gjordes före Sverige.     

3.6.1 Englands utveckling 

I England har de mindre företagen spelat en viktig roll de senaste årtiondena, vilket kan av-

speglas igenom en ökning inom denna företagsgrupp med 80 % sedan 80-talet. Tidigare 

hade England likt Sverige revisionsplikt för samtliga aktiebolag, men 1994 introducerades 

en möjlighet för de minsta företagen att kunna undantas från revision. Gränsvärdena i Eng-

land har därefter successivt höjts och 2004 kom den sista höjningen vilket innebar att Eng-

land nu har frivillig revision i enlighet med maximala EU undantagen (SoU 2008:32). Resul-

tatet av avregleringen av revisionsplikten i England har tydligt fått effekter och regeringen 

skriver i propositionen (2009/10:204) att vid denna tidpunkt utnyttjade ca 60-70% av före-

tagen möjligheten att avstå från revision. Som en effekt av lagändringarna har andra 

granskningstjänster uppkommit i England som komplement för revisionen, dock är inte 

dessa lagreglerade (Proposition 2009/10:204).   

Som en effekt av utvecklingen i England har flera studier genomförts för att se hur reakt-

ionen är av borttagandet av revisionsplikten. En mycket omfattande undersökning gjordes 

av Jill Collis (2003) på uppdrag ifrån från DTI, och omfattade 790 företag. Studien ämnade 

undersöka hur företagsledare i privata företag såg på borttagandet av revisionsplikten. Stu-

dien undersökte även vilka faktorer som påverkade beslutet hos företagen att genomgå fri-

villig revision. Studien genomfördes innan England genomgick sin sista höjning till maxi-

mala gränserna enligt EU direktiven. Därför var en av utgångspunkterna hur företagen såg 

på en eventuell höjning av gränsvärdena i England. Denna studie har bland annat kommen-

terats i både Thorell & Norberg, (2005) och SoU 2008:32 i frågan om Sverige skulle av-

skaffa revisionsplikten.  Collis gjorde sedan en uppföljning på sin studie (2008) för att dels 

jämföra och se förändringar från sina resultat från (2003), dels undersöka hur företagsleda-

res syn var på lagarna kring revision och redovisning.    

3.6.1.1 Sammanfattning av Collis undersökningar i England (2003, 2008) 

Likt de mönster som Svanström (2008) kunde identifiera i sin studie visade Collis (2003) 

undersökning att även i England var tendensen att de mindre företagen inte väljer frivillig 

revision i samma utsträckning som de lite större. Exempelvis var det färre än hälften av fö-

retagen, vilka omsatte under £350 000, som valde frivillig revision jämfört med en majoritet 

bland de företag, som omsatte över £350 000. Intressant var dock att bland de mindre fö-

retagen som valde att bortse från revisionen kunde endast hälften argumentera för vilka 

faktorer de grundade sitt beslut på. Endast 43 av de tillfrågade företagen kunde svara på att 

ett borttagende av revisionen hade sänkt deras totala redovisningskostnader. Bland de före-

tag som valde att utföra en revision av sitt företag var de främsta anledningarna att det 

fanns en önskan att göra så eller att det var i enlighet med företagets policy. Undersökning-
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en visar på att de vanligaste grupperna som kräver revision ifrån företagen är lånegivare, ak-

tieägare och skattemyndigheten (Collis, 2003), vilket är i enlighet med bland annat agentte-

orin (Jensen & Meckling 1976) och revisionens påverkan på lånekostnader (Kim et al., 

2011). Till skillnad från Svanströms (2008) iakttagelser från Sverige var de engelska företa-

gen i majoritet positiva att vid tillfället höja gränsvärdena från dåvarande £1 miljon till EU 

maximala £4,8 miljoner. Trots den positiva responsen till en höjning svarade 79 % bland de 

företag som skulle påverkas av höjningen att de skulle behålla revisionen (Collis, 2003). 

Collis (2003) undersökning visar på att följande faktorer påverkar företagets beslut att ge-

nomföra en frivillig revision i en positiv mening:  

 Ju större företaget är i fråga om omsättning desto mer anser VD/beslutsfattare att 

revisionen påverkar kvalitén på den finansiella informationen, har en positiv effekt 

på kreditvärderingen samt tillför kontroll av löpande bokföring och redovisnings 

system.  

 Företag, som inte är helt familjeägda och har aktieägare som inte har tillgång till all 

intern information vad gäller företagets ekonomiska ställning, föredrar revision. 

  Företag, som ger en kopia av revisionsberättelsen till banker eller andra intressen-

ter, är positiva till frivillig revision.  

Collis (2008) undersökning bygger på resultat från 1 294 SME företag i UK och Nord Ir-

land enligt EU storleksdefinitioner. Resultatet var inte olikt tidigare studier och fastställde 

att ledningen för företagen såg kontrollen på redovisningssystemen som den mest positiva 

påverkan av revisionen. Andra positiva effekter var även förbättring av internkontroll och 

förbättrade kredit ratings. Trots detta ansåg 33 % att kostnaderna för revisionen översteg 

dess fördelar. Påtryckningar från företagets intressenter såsom aktieägare och lånegivare var 

förekommande i ca 30-45 % av företetagen, dock inte i en majoritet av företagen.  

I Collis (2008) studie var resultatet likt Collis (2003) att majoriteten av de mindre företagen 

valde att bortse från frivillig revision. Dock var majoriteten, 58 % av samtliga företag, emot 

en höjning av gränsvärdena, som skulle innefatta även medelstora företag, vilket kan jämfö-

ras med Collis studier från (2003) där majoriteten var för en höjning från dåvarande £1 mil-

jon pund till £4,8 miljoner pund. En majoritet av speciellt de mindre företagen som ej ge-

nomgick en revision var positiva till någon form av billigare och mindre omfattande försäk-

ran av att företagets räkenskaper var iordning (Collis, 2008). 

Collis (2008) påvisar att bland de viktigaste faktorerna bakom ledningens beslut angående 

redovisning är att den ska vara konsekvent i förhållande till tidigare år. Detta innebär att yt-

terligare förenklingar inom redovisning och revision förmodligen inte skulle påverka före-

tagens beslut om inte omständigheterna istället förändras. På kort sikt innebär det att före-

tagen kommer agera i likhet med tidigare år, vilket leder till att få skulle dra nytta av att ex-

empelvis gränsvärdena ökade ytterligare i England. Undersökningen påvisar även att det 

endast är en minoritet av företagen som anser att kostnaden i detta avseende är av väsentlig 

karaktär (Collis, 2008).    
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3.6.2 Danmarks utveckling 

Danmark hade liksom Sverige revisionsplikt för samtliga aktiebolag fram till 2006. I likhet 

med den svenska regeringen hade den danska som målsättning att minska de administrativa 

bördorna för de danska småbolagen, och fann att ett borttagande av revisionsplikten skulle 

påverka kostnaderna för berörda företag positivt (Proposition 2009/10:34). I och med 

borttagandet av revisionsplikten för mindre företag i Danmark gjordes en studie Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen (2005) där eventuella konsekvenser av ett borttagande analyserades.  

Rapporten behandlar frågan kring företagens kvalité på räkenskaper och hur påverkan 

skulle bli vid ett borttagande av revisionsplikten. Rapporten analyserar vidare frågor som 

har nämnts ovan, exempelvis skattepåverkan, bekämpning av ekonomisk brottslighet och 

skyddande av företagets intressenter såsom aktieägare och långivare (Erhvervs- og Sels-

kabsstyrelsen, 2005, Proposition 2009/10:34). Slutsaten av rapporten var att trots att revis-

ionen har ett antal positiva aspekter uppväger dess nytta inte dess kostnader för de små fö-

retagen (Proposition 2009/10:34). 

En majoritet av företagen, 58 %, var positiva till ett avreglerande av revisionsplikten vilket 

inte är i enlighet med svenska företag enligt Svanströms (2008) undersökning. Flertalet fö-

retag anser att revision är något positivt men att det inte borde vara lagstadgat (Erhvervs- 

og Selskabsstyrelsen, 2005). I princip hälften av företagen är positiva till någon annan 

mindre omfattande kontroll, (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) vilket är i enlighet med 

de engelska företagens åsikter enligt Collis (2008) undersökning.  

Från och med 1 april 2006 upphörde revisionsplikten för företag som inte överstiger två av 

följande gränsvärden två år i rad:  

 Antal anställda 12 stycken  

 Balansomslutning DKK 1, 5 miljoner  

 Nettoomsättning DKK 3 miljoner  

 

Lagändringen innebar att från och med 2007 kunde dessa företag dra nytta av lagändringen 

(Proposition 2009/10:34).  

Konsekvenserna efter första året var att motsvarande 22,8 % valde bort revisionen (Propo-

sition 2009/10:34) 85,8 % bestod av företag som omsatte under en halv miljon danska 

kronor. Som befarat ökade antalet fel i företagens årsredovisningar hos de företag som 

valde bort revisorn med ca 5 % men i den danska rapporten som följde upp dessa konse-

kvenser ansåg man att denna höjning inte var väsentlig (Balans nr 3, 2010).  

I samband med avregleringen av revisionsplikten 2006 uttalade den danska riksdagen att de 

har som målsättning att succesivt höja gränsvärdena i enlighet med maximalt satta nivåer av 

EU (Jeppesen & Loft, 2011). 
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer det material som har samlats in för att besvara uppsatsens frågeställningar att 

sammanställas. Materialet kommer enbart från intervjuer med berörda företag och banker. Kapitlet är 

uppdelat i två avsnitt och är disponerat efter intervjuernas frågemall. Empirin kommer sedan i nästkom-

mande analyskapitel att ställas mot materialet i referensramen.  

4.1 Resultaten av intervjuer med berörda företag 

Första avsnitten kommer att sammanfatta företagens åsikter angående de frågor som fanns som utgångs-

punkt vid intervjutillfällena. Då företagen har svarat på frågorna konfidentiellt presenteras därför deras 

åsikter som en helhet, för att öka förståelsen kring vad de generellt anser i varje berörd fråga.  

Vilka positiva/negativa konsekvenser ser ni med revision? 
Det generella intrycket som företagen gav under intervjuerna var att de överlag är väldigt 

positiva till revision. Det mest positiva som revisionen bidrar med är enligt företagen att 

skapa en trygghetskänsla för företaget och dess ägare. Då revisionen kontrollerar verifikat-

ioner och bokföring ger detta företagen en trygghetskänsla av att de redovisade siffrorna 

överensstämmer med verkligheten och att verksamheten då är hälsosam. Utifrån denna 

känsla och vetskap anser företagen att de kan på ett bättre och tryggare sätt fatta beslut 

kring den vardagliga verksamheten, framtida investeringar och utdelningar med mera.  

 

- De flesta av företagen uttryckte tydligt att det viktigaste med revisionen 

var att den skapade en positiv känsla av att företaget är väl fungerande 

vilket innebar att ägarna kunde ”sova gott om natten”. 

Utöver trygghetskänslan påpekades även andra positiva faktorer som revisionen bidrog 

med såsom att den gav företaget en kvalitetsstämpel till dess intressenter. Revisorn funge-

rade som ett bollplank i olika frågor, eftersom han/ hon är väl uppdaterad kring lagänd-

ringar främst inom redovisning och skatt. Revisionen förhindrar dessutom brott och fusk.  

Den enda negativa faktorn som presenterades bland företagen var kostnaden kring revis-

ionen. Vissa företag kommenterade att det var svårt att få en uppfattning om hur tidsför-

delningen av revisionen föreligger. Dock poängterade företagen att de aldrig hade utrett 

denna fråga, främst på grund av att de ansåg att den totala kostnaden var relativt rimligt 

jämfört med vad de fick ut av revisionen. Trots att kostnadsfrågan påpekades i flertalet av 

intervjuerna, var samtliga företag eniga om att revisionskostnaderna var skäliga i jämförelse 

med fördelarna som revisionen bidrog med. 
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Om ni inte skulle innefattas av revisionsplikt hur skulle ni be-

handla frågan kring revision? 

 På vilket sätt skulle innehållet av revisionsbyråns tjänster till er förändras? 

Samtliga tillfrågade företag svarade att i dagsläget skulle de definitivt välja att behålla revis-

ionen då de ansåg att dess fördelar överväger dess kostnader. Företagen kommenterade 

också att de var relativt lite intresserade av att ändra upplägget på revisionen då de flesta fö-

retagen ansåg att dagens revision låg på en rimlig kontrollnivå. Anledningen till att intresset 

var lågt för att ändra revisionens innebörd berodde också till stor del på att merparten av 

företagen tyckte att dagens revisionskostnader var relativt låga i förhållande till företagets 

totala omsättning. Detta innebar att företagen inte ansåg att värdet av minskade revisions-

kostnader skulle motsvara de förluster i trovärdigheten som ett borttagande av revisionen 

skulle föra med sig. En annan anledning som flertalet av företgen betonade som orsak till 

att behålla revisionen var att de uppskattade att företagets totala kostnader skulle öka vid 

ett borttagande av revisionen. Anledningarna till detta var flera och skiftade mellan företa-

gen. Men sammanfattningsvis berodde de ökade kostnaderna på att företagen uppskattade 

att de var tvungna att rekrytera mer kompetens i företaget samt att borttagandet av revision 

skulle påverka deras relation med företagets intressenter. Företagen uppskattade bland an-

nat att deras relation med långivare skulle påverkas, både i form av ökade lånekostnader 

samt sämre tillgänglighet av krediter. Vissa företag nämnde också att deras relation med 

kunder och leverantörer kunde påverkas, dock ansåg merparten av företagen att deras relat-

ion med dessa intressenter inte skulle påverkas i samma utsträckning som långivare.  

Ett annat argument som påpekades av ett antal företag var innebörden av att företaget be-

fann sig i en mindre stad. Företagen kommenterade att då ”alla känner alla” är det extra vik-

tigt att inget negativt rykte uppstår. Om ett negativt rykte skulle uppstå skulle det bli väl-

känt i hela staden väldigt snabbt, vilket skulle kunna leda till företagets undergång. De an-

såg att det inte går att gömma sig på samma sätt i en mindre stad jämfört med en större 

stad som till exempel Stockholm. Företagen kommenterade att här i en mindre stad får 

man leva med sina misstag. För att minimera möjligheterna till att begå misstag ansåg flerta-

let av företagen att användandet av revision var nödvändigt. 

Ett av företagen kommenterade även att denna fråga hade diskuterats i och med startandet 

av bolaget, då detta var samtidigt med de första diskussionerna kring borttagandet av revis-

ionsplikten. Företagsägarna hade då kommit fram till att de skulle välja att behålla revision-

en även om möjlighet gavs att bortse från den. Beslutet hade grundats på att revisionens 

fördelar ansågs överväga dess kostnader. Företagsägarnas åsikter kring ämnet var oföränd-

rande.  
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En företagsägare kommenterade frågan på följande sätt: 

- ”Hade jag varit 18 år idag och startat en ny verksamhet för första gången hade jag 

nog varit mer målmedveten att skära ner på kostnaderna och då förmodligen valt att 

bortse från revisionen. Idag med mer än 20 års erfarenhet av att driva företag ser jag 

frågan annorlunda, då jag kan på ett annat sätt se vilka positiva effekter revisionen 

bidrar med”.    

Vad får ni ut extra av revisionen utöver det som är lagstadgat? 

Likt de positiva faktorerna som är presenterade i första frågan kommenterade företagen att 

den viktigaste faktorn, som revisionen bidrog med förutom den lagstadgade delen, var att 

skapa en trygghetskänsla för både företaget och dess ägare, vilket innebar att ge en försäk-

ran om att företagets siffror och resultat avspeglar verkligheten. Andra faktorer som företa-

gen värdesätter högt var kunskapen som revisorerna har kring lagar och regler, samt hur 

dessa förändras. Företagen kommenterade att det skulle vara extremt dyrt att ha denna 

kompetens inom företaget och riskerna för fel i bokföringen skulle bli betydligt högre. En 

annan faktor som poängterades av företag med långsiktiga lån var att revisionen ger företa-

get en kvalitetstämpel som påverkar dess relation positivt till deras långivare. Företagen an-

såg även att deras relation med revisionsbyrån bidrog till andra indirekta positiva effekter så 

som en ökad enkelhet vid olika former av rådgivning, hjälp vid kontakt med myndigheter 

samt bidrog till en mer långsiktig planering för ägandet.  

Ett av de intervjuade företagen var mitt uppe i ett generationsskifte och poängterade att 

detta hade blivit svårare samt betydligt dyrare att genomföra om företaget inte hade ge-

nomgått revision.  

På vilket sätt motsvarar kostnaderna för revision det värde ni 

får ut (förväntningar)?  

(Motsvarar kostnaderna för revisionen det värde ni får ut?) 

Samtliga företag kommenterade att de generellt inte är positiva till kostnader, och försöker i 

största möjliga mån minimera dessa, dock kommenterade alla företag att vissa kostnader 

kan man inte bortse ifrån och däribland inkluderades revisionskostnaden. Då företagen 

satte kostnaderna i relation till vad revisionen bidrog med, ansåg samtliga företag att den 

totala revisionskostnaden var rimlig. Samtliga företag var överens om att värdet som revis-

ionen bidrog med översteg dess totala kostnad. Att använda sig av andra tjänster exempel-

vis rådgivningskonsulter istället för revision för att minska företagets totala kostnad, såg de 

flesta liten anledning till att göra. De flesta sade att då dagens kostnader för revision ansågs 

relativt låga, skulle möjligheten till kostnadsbesparing genom att köpa andra tjänster vara 

mycket små. Resonemanget var för merparten av företagen att om man ändå ska betala för 

något, vill man säkerställa att man får det bästa möjliga resultatet. Företagens uppfattning 

var att revisorn står för högre kompetens jämfört med exempelvis en redovisningskonsult.    
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- En av de tillfrågade kommenterade kostnadsproblematiken med att de 

ansåg att om ett företag inte hade råd med revisionskostnaden borde 

företaget inte vara aktuellt ifråga om att bedriva näringsverksamhet. 

Om ni skulle välja bort revision vid möjlighet, på vilket sätt 
skulle det påverka er relation/kostnader till era intressenter 
(ex. lånegivare, kunder och leverantörer)?  
 

 Hur skulle de påverka relationen mellan ägare/VD (agent pro-

blematiken)? 

Samtliga företag som hade långfristiga skulder kommenterade att den största påverkan 

skulle vara deras relation med långivarna. Företagen var överens om att deras kredit rating 

skulle försämras vilket skulle påverka deras lånekostander negativt samt att deras möjlighet 

till utökade krediter skulle minska. Effekten av detta skulle bli att deras möjlighet till ut-

veckling skulle avstanna. Huruvida företagens relationer med sina kunder och leverantörer 

skulle påverkas skildes relativt mycket beroende på företag. En del företag uppskattade att 

deras relation till leverantörer kunde förändras genom kortare kredittider och förändrade 

priser. Endast ett fåtal av företagen kunde se att deras relationer till kunderna kunde påver-

kas. Ett av företagen kommenterade att de dock kunde se tendenser hos större kunder, att 

dessa noggrannare granskade företagen innan samarbete slöts, vilket innebar att företaget 

ansåg sig ha bättre möjligheter att sluta ett samarbete med kunden efter användandet av re-

vision.  

Angående agent problematiken var denna inte av någon större betydelse för något av de in-

tervjuade företagen då VD i samtliga fallen var en av delägarna. Dock kommenterade ägar-

na i de flesta av företagen att de ansåg att det var positivt att någon utomstående granskade 

deras företag för att säkerställa att inte några oegentligheter hade gjorts av någon av de 

andra delägarna. I samtliga företag var relationerna väldigt bra emellan delägarna men som 

en av de intervjuade personerna poängterade: 

-  Alla relationer är bra tills motsatsen bevisas.  

På vilket sätt anser ni att ni är lika konkurrenskraftiga med 

som utan revision? (En av huvudanledningarna för avskaffandet av revision beskrivs 

bero på att öka konkurrenskraften hos dessa företag) 

Den generella åsikten hos företagen var att kostnaderna för revisionen är så små i förhål-

lande till företagets totala omsättning att denna kostnad inte får några direkta effekter på 

företagets konkurrenskraft. Prisbilden för produkterna och tjänsterna skulle vara oföränd-

rade även ifall revisionskostnaden skulle bortses. Dock ansåg de flesta av företagen att 

kostnaderna totalt sett skulle öka vid borttagande av revision. Den totala effekten skulle bli 

negativ vilket innebär att deras konkurrenskraftighet på marknaden skulle försämras. Ett av 

företagen har genomgått en relativt kraftig tillväxt under de senaste åren vilket kräver god 
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tillgång till kapital. Företaget uppskattade att vid borttagande av revision skulle detta få ne-

gativa komplikationer gentemot deras relation med långivare. Resultatet av detta skulle bli 

att deras tillväxt skulle bromsas in, vilket skulle innebära att deras konkurrenskraft på 

marknaden skulle försämras.  

Ett av företagen jämställde borttagandet av revisionsplikten med utvecklingen som har 

skett kring brandsäkerheten det senaste decenniet. Företaget är involverat i en bransch där 

det krävs en väldig hög brandsäkerhet. Ansvaret, vilket tidigare låg på kommunen som kom 

ut och granskade verksamheten och gjorde kommentarer kring åtgärder, ligger idag hos fö-

retaget. Detta innebär att företaget får ta in extern expertrådgivning, som granskar hela 

verksamheten och garanterar att den uppfyller myndigheternas krav. Denna kostnad är be-

tydligt dyrare jämfört med tidigare och företaget tror att vid borttagande av revision skulle 

likt brandsäkerheten kostnaderna öka för att säkerställa att myndigheternas krav är upp-

fyllda.   

Vikten av att säkerställa att räkenskaperna är korrekta är även viktigt då man vid eventuella 

skattefel eller liknande kan påföras straffavgifter vilket man vill undvika till största möjliga 

utsträckning. Den intervjuade personen kommenterade vidare att ”vår målsättning är att göra 

rätt för oss och betala korrekt skatt”. 

Ökade kostnader förknippar företaget med sämre konkurrenskraft. Företaget hänvisade 

också till en liknande verksamhet i Tyskland, där borttagandet av revisionen har bidragit till 

att myndigheterna gör betydligt fler regelbundna kontroller. Företaget kommenterade detta 

med att man föredrar att en revisor kontrollerar verksamheten. Resonemanget och inne-

börden av ökade myndighetskontroller som komplement till revisionen har förts med ett 

antal företag och samtliga parter poängterar att de är betydligt mer positiva till att ha en re-

visor springande i den vardagliga verksamheten än en myndighetsperson.  

- En person beskrev att myndigheternas granskande av företagets papper 

var väldigt obehagligt även om man vet att det inte finns några oegent-

ligheter. Det är ungefär samma känsla som att bli inkallad av en polis 

för trafikkontroll, även om man vet att man inget har att dölja, infinner 

sig en obehaglig känsla inombords. Denna känsla vill man försöka und-

vika i största möjliga mån.  

Om ni inte har revisionsplikt och väljer att ha revisor, varför är 
det då viktigt att denne är godkänd/auktoriserad? (Hur viktigt 
är byrån i fråga?) 

Samtliga företag besvarade frågan med att de skulle välja att anlita en godkänd eller auktori-

serad revisor i första hand. Huvudanledningen bakom deras val låg i att de ansåg att denna 

person var förknippad med högst kompetensgrad. Företagen kommenterade vidare att 

kostnaden var av ytterst lite betydelse i denna fråga, då de oavsett vem de anlitar förbinder 

sig till någon form av kostnad. Företagen ansåg att ska kostnaden ändå uppstå vill man sä-

kerställa att man får den bästa möjliga produkten för pengarna och då de ansåg att revis-
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ionen idag inte var någon kostnadsbörda för företaget, kunde de inte finna särskilt många 

argument i att anlita en mindre kunnig på området. Företagen framförde även att en stor 

betydelse ifråga kring kvalité är, huruvida personkontakten är med revisorn. Flertalet av fö-

retagen ville använda sig av en auktoriserad/godkänd revisor då de ansåg att kvalitetstäm-

peln den bidrog med var säkrast.  

Ett av företagen var dock inte helt främmande till att kunna anlita en auktoriserad redovis-

ningskonsult i framtiden istället för en revisor om de kände hundra procent förtroende för 

personen ifråga. Företaget kommenterade att då vi befinner oss i en relativt liten stad inne-

bär detta att ”alla känner alla” och ryktet skulle sprida sig väldigt snabbt om personen ifråga 

inte gjorde ett bra jobb. Detta företag poängterade dock att om de inte hade någon person-

lig relation till någon auktoriserad redovisningskonsult, skulle de i detta fall tveklöst välja att 

anlita en revisor, då de ansåg att denna person var förknippad med högst kompetensgrad. 

Samtliga företag kunde inte se att byrån hade någon påverkan på revisionens kvalité och de 

ansåg att denna parameter av valet av revisor var obetydlig. Istället värderade företagen 

högst att personen ifråga hade korrekt kompetensnivå ifråga om utbildning och behörighet 

samt att personkemin mellan företaget och revisorn fungerade på ett komplikationsfritt 

sätt.  

På vilket sätt är det viktigt för er att era affärspartner använder 
sig av en auktoriserad/ godkänd revisor? 

Majoriteten av företagen ansåg inte att deras verksamhet skulle påverkas av om deras kun-

der och leverantörer hade revision eller inte. Merparten av företagen påpekade att deras re-

lation med äldre leverantörer inte skulle påverkats alls då de visste att dessa kunde leverera 

de utlovade produkterna i tid. Dock kommenterade en svag majoritet av företagen att de 

med allra största sannolikhet skulle välja att granska nya leverantörer som de skulle ha en 

längre relation med, lite mer noggrant. Då kunderna i flertalet av de intervjuade företagen 

främst var privatpersoner, var frågan om revision av dessa utesluten. Det var endast två av 

de tillfrågade företagen som trodde att de skulle genomgå en ökad granskning av sina kun-

der, om de valde att bortse från revision.     

Inom vilka områden skapar revisorn trygghet för er? EX. (lån-
givare, intern kontroll, kunder & leverantörer, ägare, VD). På 
vilket sätt? 

Det i särklass viktigaste området enligt företagen, där revisionen skapar trygghet, är för dess 

ägare, då revisionen säkerställer att de redovisade siffrorna överensstämmer med verklig-

heten. Detta anses som extra viktigt för att kunna skapa ett långsiktigt värde av företaget 

för dess ägare samt att säkerställa att verksamheten är hälsosam. Förutom ägarna poängte-

rar företagen med långfristiga lån, att revisionen skapar en stor trygghet för dess långivare, 

vilket i sin tur påverkar företagets relation med dem. Företagen uppskattar även att revis-

ionen är viktig för att skapa trygghet för dess anställda. 
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- De anställda vill ju veta att det finns pengar i företaget för att betala de-

ras löner. 

När det gäller frågan om revisionen skapar trygghet för företagets leverantörer, tror de 

flesta företagen att leverantörerna är positiva till att de använder sig av revision. Dock tror 

majoriteten av företagen att ett borttagande av revision inte skulle bidra med några större 

komplikationer kring deras kontakt med leverantörerna. Som nämns i tidigare frågor upp-

skattade majoriteten av företagen att revisionen hade en mycket liten bidragande faktor till 

deras kontakt med kundkretsen. 

Samtliga företag var överens om att revisionen bidrog till att skapa en viss trygghet kring in-

ternkontrollen. Dock ansåg flertalet av företagen att de hade varit verksamma en så pass 

lång tid att de ansåg sig ha skapat sig goda rutiner. På grund av detta uppskattade dessa fö-

retag att revisionen hade mindre betydelse för deras internkontroll. Några företag poängte-

rade också att revisionen påverkade internkontrollen till en större grad, när verksamheten 

var ny och rutinerna var sämre. 

Hur skulle ni se på möjligheten till en förenklad variant av re-
vision? 

Ingen av de tillfrågade företagen var speciellt positiv till möjligheten att genomgå en för-

enklad variant av revision. Företagens anledning till deras negativa ståndpunkt var främst 

att det fanns en rädsla för att vissa mindre seriösa företag skulle utnyttja denna möjlighet. 

Företagen resonerade kring att det borde finnas någon form av kontroll i samhället, och 

dagens revision ansåg de uppfyllde deras önskemål. Företagen spekulerade även i hur 

mycket pengar de kunde spara på en sådan tjänst. Deras åsikter var att besparingen av en 

förenklad revision inte motsvarade förlusten av kvalitén.  

- Företagen var rädda för att fuskandet troligen skulle öka i de mindre se-
riösa företagen. 

Ett fåtal företag kommenterade dock att om denna tjänst kunde garantera en lika hög kon-

trollnivå som dagens revision så kunde de inte se något negativt med den. Dock hade de 

svårt att se hur denna tjänst skulle vara utformad. Istället diskuterade ett antal företag att 

man borde anpassa revisionen efter företagets storlek och komplexitet, vilket förmodligen 

skulle leda till att mindre enklare företag skulle få en lägre revisionskostnad. Ett företag fö-

reslog att man kunde ha en nivåanpassad revision. Beroende på vilken nivå företaget till-

hörde, skulle revisionen gradvis öka i omfattning.  

Hur ser ni på revision i samhället? 

Samtliga av företagen var väldigt positiva till revisionen och ansåg att den spelade en myck-

et viktig roll i att skapa ett väl fungerande samhälle. Samtliga företag var överens om att nå-

gon form av kontrollsystem måste finnas för att säkerställa att lika konkurrens uppstod 

ibland företagen. Flertalet av företagen uttryckte specifikt att de hellre såg, att revisionen 

fanns kvar som en obligatorisk faktor, än att kontroller av myndigheter ökade, vilket antogs 
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skulle bli följden om revisionen togs bort. Flertalet av företagen påpekade att de kände en 

trygghet i dagens svenska företagssystem, en trygghet de ansåg att Sverige skulle värna om 

att behålla. Företagen gjorde tydliga jämförelser med andra europiska länder såsom Grek-

land där bland annat skattekontrollen har varit undermålig och beskrev en rädsla för att 

Sverige vid olika typer av lättnader skulle kunna hamna i en liknande situation. Samtliga fö-

retag uttryckte positivt om att revisionen arbetade för att förhindra olika typer av ekono-

misk brottslighet såsom skattebrott. De trodde dock att det var omöjligt att helt förhindra 

att brott begicks, men att ett borttagande av revisionsplikten skulle innebära att fler företa-

get skulle försöka att fuska.   

- Samtliga företag var överens om att man inte skall uppmuntra företag 

att försöka begå olika typer av ekonomisk brottslighet genom att ge 

dem lättnader i kontrollinstanser.  

Om ni skulle få bestämma om det skall vara revisionsplikt eller 
inte. Vilka gränsvärden tycker ni skulle förekomma? 

Samtliga företag var väldigt positiva till revisionsplikt och ansåg att den skulle innefatta 

samtliga aktiebolag. Den främsta anledningen som gavs var att företagen såg revisionen 

som ett viktigt instrument för att upprätthålla den höga samhällsstandarden som vi idag 

upplevs ha i Sverige. Företagen kunde dock se att revisionen kunde vara en större påfrest-

ning för de mindre verksamheterna och var inte helt främmande till att dessa kunde undan-

tas. Dock var det endast ett av de tillfrågade företagen som inte var helt främmande till en 

höjning av dagens gränsvärden. Dock tyckte de att EUs satta gränsvärden var alldeles för 

högt satta och ansåg att det maximala taket för företag som skulle kunna undantas revision 

inte borde ligga över 8 miljoner i omsättning och 4-5 anställda. Fem av de tillfrågade före-

tagen tyckte å andra sidan att dagens gränsvärden borde sänkas till att innefatta endast de 

företag som omsätter under 1 miljon. Dessutom ansåg de att någon annan form av kontroll 

ändå vore nödvändig för denna företagsgrupp. Flera företag kommenterade även frågan 

med att istället för att fokusera på revisionsplikten skulle man försöka ändra inriktning på 

redovisningen och göra den enklare för mindre företag. Den indirekta effekten av det 

borde då bli att den eventuella revisionskostnaden borde minska. Endast ett av de tillfrå-

gade företagen ansåg att dagens gränsvärden var rimliga. 
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Företagens sammanfattning 

Som avslutande fråga fick företagen svara på hur väl de ansåg att nedanstående påståenden passade in på 

deras verksamhet. För att öka jämförbarheten fick de sätta svaren på en sjugradig skala. Anledningen till 

att nedanstående begrepp har valts är att dessa har i litteraturen beskrivits som de mest positiva effekterna 

av revisionen.  

 Ägarna vill ha en tredje part som övervakar så att företagsledningen agerar i enlighet 

med deras villkor, den så kallade agent problematiken.  

 

Som kan utläsas av grafen till höger ansåg 

merparten av företagen att revisionen var 

viktig och att en utomstående kunnig per-

son granskade företaget för att skapa en 

trygghet för dess ägare. Dock var någon av 

ägarna i samtliga företag involverad i verk-

samheten, vilket gjorde att företagen inte 

riktigt kunde relatera agent problematiken i 

deras verksamhet. De ansåg istället att re-

visionen var viktig för dem då den bekräftade att företaget var hälsosamt samt att ingen av 

de andra ägarna hade gjort några oegentligheter. I de två företagen som inte kunde finna att 

ovanstående begrepp överensstämde med deras verksamhet var den främsta orsaken att 

dagen ägarstruktur inte skapade denna problematik.  Dock kommenterade båda företagen 

att om ägarstrukturen i framtiden skulle ändras skulle detta påstående med allra största san-

nolikhet auktoriseras.   

 

 Revisionen minskar felen i de finansiella rapporterna, då en revisor i regel har en 

hög kunskapsnivå inom ämnet. 

 

Samtliga företag värderade ovanstående påstående väldigt högt vilket avspeglas i att samt-

liga företag gav det en sexa eller sjua. Företagen poängterade än en gång likt tidigare frågor 

vikten av att kunna känna en trygghet i att veta att de framställda siffrorna i resultaträk-

ningen är överensstämmande med verkligheten.  

 

 Revisionen ger en försäkran till företagets intressenter så som lånegivare att företa-

get har en hälsosam ekonomi och har möjlighet att betala sina skulder. 

 

Likt tidigare fråga bekräftar denna samman-

ställning att de företag som har någon form 

av långfristiga skulder, tror att deras relation 

med sin långivare påverkas i väldigt stor ut-

sträckning beroende på om företaget ge-

nomgår en revision eller inte. Samtliga av 

dessa företag var överens om att både rän-

tenivån samt kreditmöjligheterna skulle för-
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sämras om företaget valde att bortse från revision. Den bakomliggande orsaken till att två 

av företagen inte ansåg att detta påstående överensstämde med deras verksamhet var att de 

inte hade några långfristiga skulder. Dock svarade ett av dessa företag att då de förtillfället 

var mitt uppe i ett generationsskifte kunde denna fråga komma att aktualiseras vid möjlig 

kontakt med banken.  

 

 Revisionen säkerställer att internkontrollen är fungerande. 

Det påstående, där svaren skilde sig kraftig-

ast, var huruvida revisionen påverkade in-

ternkontrollen. Den generella uppfattningen 

var att revisionen hade en positiv effekt på 

internkontrollen men dock hade företagen 

olika uppfattningar om huruvida den skulle 

försämras vid borttagandet. Företagen an-

såg att revisionen hade större betydelse i 

frågan kring internkontroll vid bildandet av bolaget. Då samtliga av de tillfrågade företagen 

har bedrivit verksamheten under en längre tid var deras uppfattning att revisionens bety-

delse av att säkerställa internkontrollen idag var av mindre betydelse. De ansåg att ett bort-

tagande av revisionen inte skulle få några större effekter av deras internkontroll. De såg lik-

väl väldigt positivt på att en av bieffekterna med revisionen var att den kunde bidra till att 

effektivisera internkontrollen.   

4.2 Resultaten av intervjuer med berörda banker 

I detta avsnitt kommer resultatet av intervjuerna med bankerna att presenteras på ett liknande sätt som in-

tervjuerna med företagen, detta för att skapa ett slutresultat som är lätt att förstå och överblicka.  

 

Vilka är de viktigaste faktorerna enligt er vid bedömning för 

utlåning till ett företag? 

Samtliga tre banker som har intervjuats har beskrivit ett snarlikt tillvägagångssätt. I huvud-

drag är de två viktigaste faktorerna för samtliga banker att analysera personen och det möj-

liga kassaflödet. Samtliga banker beskriver att personkemin är oerhört viktig. Personen 

ifråga måste kunna övertyga banken om att han är den entreprenör som han utger sig ifrån 

att vara. Då samtliga banker befinner sig i en mindre stad, blir då hans och företagets rykte 

och bankens tidigare erfarenheter en mycket viktig del vid bedömningen. Därefter görs 

andra typer av kalkyler och prognoser för att säkerställa att företaget kommer att ha en god 

återbetalningsförmåga.  
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Vilka fördelar ser ni med att ett företag väljer att ha revision? 

Samtliga banker var överens om att företagets kvalitetstämpel som revisionen bidrar med, 

var den viktigaste fördelen ur deras perspektiv. Kvalitetstämpel innebär att banken vet att 

företaget är granskat av en utomstående oberoende person, vilket i sin tur innebär att före-

tagets redovisade siffror bättre överensstämmer med verkligheten. Då kan banken i större 

utsträckning förlita sig på företagets uppgifter och göra tillförlitliga analyser. En annan po-

sitiv faktor som nämndes av en bank var att den kunde begära in ett revisions- PM, vilket 

kan på ett ur bankens synvinkel positivt sätt komplettera de uppgifter den redan besitter.     

Hur skulle kostnaderna för utlåning påverkas om ett företag 
väljer att inte ha revision? 

Samtliga banker intygar att det som är avgörande för företagens räntenivå är vilken risk 

banken anses ta vid den eventuella utlåningen. Då bankens risk i flertalet av fallen ökar om 

företaget inte har genomgått en revision, blir den indirekta konsekvensen att dessa företag 

får ökade räntekostnader. Två av bankerna poängterar dock att enbart revision inte är den 

avgörande faktorn vid bedömning av risknivåer, andra faktorer såsom företagets storlek, 

företagets verksamhetsområde, personkännedom och tidigare relationer är också viktiga för 

att bestämma företagets ränta. Kan banken fastslå att företagets uppgifter anses korrekta 

samt att risken för utlåning anses låg, borde inte räntenivån för detta företag påverkas av 

om det väljer att genomgå en revision eller inte.  

- Bankerna uppskattade dock att räntekostnaden skulle öka för flertalet 

företag som valde att bortse från revision.  

Hur skulle en förenklad revision enligt er kunna se ut? 
(Är ni positiva till en förenklad revision?) 

Bankerna såg mer positivt på att ett företag genomgick en förenklad revision jämfört med 

att inte genomgå någon revision alls. Dock trodde bankerna att de rent generellt skulle vär-

dera en full revision högre. Bankerna kunde dock förstå kostnadsproblemet för mindre fö-

retag. En bankman föreslog till exempel att revisionen kunde bortse från förvaltnings-

granskning och ändå klassas lika högt, då banken själv ändå i hög utsträckning gjorde sin 

egen bedömning i denna fråga. En annan bankman föreslog att nivåanpassad revision 

skulle kunna vara ett alternativ, vilket innebär att revisionens omfattning skulle bero på fö-

retagets storlek och komplexitet. Även att auktoriserade redovisningskonsulter skulle kunna 

genomföra granskningen, ansågs positivt.  

- En av bankerna konstaterade dock att om de skall kunna bemöta kun-

derna på samma sätt som de gör idag, behövs någon form av kontroll-

system som kan säkerställa att företagets uppgifter överensstämmer 

med verkligheten. Kan en förenklad revision uppfylla detta, var banken 

väldigt positiv till det.  
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Vilka skillnader i tillvägagångsättet för utlåning finner ni mel-
lan ett företag som omsätter 3 miljoner jämfört med ett som 
omsätter 80 miljoner? 

Två av bankerna uttrycker tydligt att i grunden är det samma typ av kreditbedömning som 

görs oavsett företagets storlek. Dessa banker konstaterar att den egentliga skillnaden är hur 

kontakten med parterna ser ut. Exempelvis har banken oftast en tidigare relation med ett 

större företaget vilket underlättar processen. Större företag har dessutom oftast bättre koll 

på sin ekonomi och kan i större utsträckning presentera det material som banken efterfrå-

gar. Detta gör att större företag oftare kan behandlas fortare. En av bankerna poängterar 

dock att företagets storlek inte är den avgörande faktorn, utan andra faktorer såsom företa-

gets komplexitet samt om ägarna är placerade inom eller utom Sveriges gränser är av stor 

betydelse vid utvärderingen.  

En av bankerna beskrev processen lite annorlunda. Skillnaden var att man fokuserade på 

att utvärdera entreprenören i större utsträckning i mindre företag, då dessa ansågs mer 

ägarledda. I större företag lade man istället vikten på själva företaget som en helhet. I de fö-

retagen utvärderade man istället företagets produkter och framtidsutsikter. Då dessa företag 

rent generellt är i större behov av krediter, försökte banken att forma ett partnerskap med 

dem, för att säkerställa goda framtida relationer. Utöver ovan nämnda kriterier utvärderar 

även banken för samtliga företag deras räkenskaper samt hur företagen ligger till jämfört 

med andra verksamheter i samma bransch.       

Inom EU förs kontinuerligt diskussioner angående om att få 
ner företagens redovisnings/revisionskostnader. Hur ser ni på 
detta? Anser ni att man kan få ner kostnaderna för företagen 
utan att öka er risk för utlåning till företagen? 

Samtliga banker såg positivt på att man försökte underlätta reglerna för mindre företag. 

Bankerna uttryckte klart att de inte ville vara till besvär för företagen. Likt företagen ansåg 

de att det borde finnas möjlighet att kunna anpassa dokumentationsbördan samt kraven ef-

ter företagets storlek och komplexitet. Hur exakt man skulle kunna gå tillväga i denna fråga, 

kunde bankerna inte ge konkret svar på utan de ansåg att frågan borde rikta sig mot reviso-

rerna istället.  

- Bankerna var överens om att så länge företagen kunde redovisa sina rä-

kenskaper på ett trovärdigt sätt, uppfyllde revisionen de krav som ban-

ken ställde på den.  
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På vilket sätt skiljer sig er syn på revisionen beroende på vil-
ken part som har genomfört den? (EX. godkänd/auktoriserad 
revisor, icke godkänd/auktoriserad revisor samt byrå) 
 
Bankerna var överens om att generellt anses en godkänd eller auktoriserad revisor som 

kunnigast på området. Dock kommenterade samtliga banker att då de är lokaliserade i en 

mindre stad uppstår en möjlighet för dem att i en större utsträckning kunna bilda sig egna 

uppfattningar kring den enskilda revisorns kompetensgrad. 

- En bank poängterade att det finns både bättre och sämre auktoriserade 

revisorer. 

En viktig del i kvalitetsfrågan kring revisionen bygger just på bankens tidigare erfarenheter 

av revisorn. Bankerna ansåg sig ha en relativt god uppfattning angående de flesta revisorer-

nas kunskapsnivå, då marknaden i en mindre stad är ganska begränsad.  

Två av bankerna kommenterade även att de inte kunde se några komplikationer med att en 

auktoriserad redovisningskonsult säkerställde ett företags räkenskaper istället. Det viktigaste 

för att bankerna skulle känna sig komfortabla med informationen var att de kunde känna 

en tillförlitlighet. Personkontakten samt tidigare erfarenheter värderade bankerna högre än 

en möjlig titel. De var överens om att då de befann sig i en liten stad, skulle detta ge dem 

större möjligheter att skapa sig en uppfattning kring de verksamma auktoriserade redovis-

ningskonsulterna. Bankerna kunde inte se någon anledning till att behandla informationen 

olika från en erkänd duktig redovisningskonsult jämfört med en revisor. Uppfattningen var 

snarare motsatsvis.  

Om revisionsplikt upphör och företaget i fråga väljer att ha en 
revisor, varför är det då viktigt att den är godkänd/ auktorise-
rad? (Hur viktig är byrån i fråga?) 

Frågan ansågs relativt lik tidigare frågor. Det bankerna tillade från tidigare resonemang var 

att för att bli en auktoriserad revisor krävs en högre utbildning samt ett kompletterande 

prov. Då är det naturligt att dennes arbete anses innehålla en högre kvalitetssäkring. Sedan 

kan man ifrågasätta vilken grad som det individuella företaget efterfrågar. Bankerna var 

överens om att vilken byrå som företaget anlitade var oväsentligt utan det som var av bety-

delse var vilken person som företaget anlitade.  

Om ni kommer i kontakt med revisorn för ett företag, på vilka 
grunder sker då detta? 

Bankerna förklarar att de har kontakt med revisorn relativt ofta i samband med genom-

gången av företaget, eftersom banken går igenom företagets bokslut. Revisorn är också i 

hög utsträckning närvarande vid nystartandet av ett företag eller vid utökade krediter. Fler-

talet av företagen väljer också att ge banken en fullmakt, vilket innebär att banken kan kon-

takta revisorn direkt vid eventuella oklarheter. Revisorn är också ofta närvarande vid olika 
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typer av problem, för att tillsammans med banken försöka hitta en lösning som passar det 

berörda företaget bäst. Revisorn medverkar då som en oberoende part. 

Vilka positiva/negativa konsekvenser ser ni med revision? 

Samtliga banker ser revisionen främst som väldigt positiv. För bankens del är revisionen 

viktig då den ger det berörda företaget en kvalitetstämpel på att dess räkenskaper är kor-

rekta vilket underlättar bankens kreditbedömning. En bank kommenterade även att revi-

sorn fungerade som en form av ”bollplank” i vissa frågor.  

Samtliga banker kunde inte finna något negativt med revisionen utifrån sin verksamhet 

men kunde förstå kostnadsproblematiken som har diskuterats för mindre företag.  

Hur ser ni på revision i samhället? 

Samtliga intervjuade ansåg att revisionen uppfyllde en mycket viktig roll för rättsäkerheten i 

Sverige. De intervjuade personerna ansåg att det var viktigt att alla företag arbetade efter 

samma förutsättningar. Om revisionen togs bort fanns en möjlighet att samhället skulle bli 

lite mer ”vilda western”. Två av de intervjuade personerna ansåg också att en positiv effekt av 

revisionen var att den bidrog till att minska den ekonomiska brottsligheten. En av de inter-

vjuade trodde också att utan revision skulle det vara svårt att säkerställa kapitaltillförseln i 

samhället. Han sade vidare att om inte vi kan lita på våra kunder, kan vi inte ge de någon 

kredit. Denna utveckling skulle inte gynna samhället utan snarare bromsa tillväxten.  

Två av de intervjuade kommenterade mot att revisionsplikten togs bort för mindre aktiebo-

lag. De ansåg istället att man skulle försöka anpassa granskningen efter företagens storlek 

och komplexitet istället för att sätta konkreta gränsvärden. En av dessa personer förklarade 

vidare att hans erfarenhet ifrån den senaste lagändringen angående borttagandet av revis-

ionsplikten för mindre aktiebolag, var att den hade haft minimala effekter, samt att han inte 

kunde se några större skillnader i företagens beteenden. Hans iakttagelser är att alla företag 

”rullar på som de gjorde tidigare”.  

Hur ser ni på följande påståenden och hur viktiga är de i fråga 
om er kreditbedömning av företaget?  
 

 Ägarna vill ha en tredje part som övervakar så att företagsledningen agerar i enlighet 

med deras villkor, den så kallade agent problematiken.  

 Revisionen minskar felen i de finansiella rapporterna, då en revisor i regel har en 

hög kunskapsnivå inom ämnet. 

 Revisionen ger en försäkran till företagets intressenter så som lånegivare att företa-

get har en hälsosam ekonomi och har möjlighet att betala sina skulder. 

 Revisionen säkerställer att internkontrollen är fungerande. 

Samtliga banker ansåg att alla fyra påståendena var viktiga. Bankerna poängterade dock att 

för deras egen verksamhet var de två mittersta alternativen viktigast, då de gav bankerna en 

försäkran om att företagets redovisade siffror överensstämde med verkligheten. Det första 
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påståendet kunde bankerna se som viktigt rent generellt, men utifrån sin verksamhet ansågs 

det mindre betydelsefullt. Angående internkontrollen ansåg två av bankerna att även denna 

del var av yttersta vikt för deras verksamhet. De ansåg att då företagens internkontroll av-

speglades i företagens balansräkning, skulle fel värderingar på grund av bristande kontroll 

kunna leda till förödande konsekvenser för företagets framtida resultat och verksamhet. 

Dessa konsekvenser skulle även kunna påverka företagets återbetalningsförmåga.  
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5 Analys 

I följande kapitel kommer empirin att analyseras med referensramen. Kapitlet är indelat i avsnitt utefter 
uppsatsens frågeställning. Syftet är att knyta samman empirin med referensramen för att i slutändan 
kunna besvara problematiken i frågeställningen.  

5.1 Hur ser företag på en förändring av revisionsplikten? 

Samtliga företag svarade entydigt att deras syn på förändring i form utav avskaffande av re-

visionsplikten var negativt, vilket kan jämföras med Collis (2003) studie i England där före-

tagen i en klar majoritet var positiva till ett avskaffande av revisionsplikten. Företagen 

kommenterade vidare att deras uppfattning var att revisionen av företag var något positivt, 

inte bara för dem själva men också för att upprätthålla ett väl fungerande samhälle. Företa-

gen argumenterade vidare att revisionen bidrog med ett antal positiva faktorer där den vik-

tigaste faktorn var att skapa trygghetskänsla för företagets ägare. Trygghetskänslan bidrog 

till att ägarna kunde förlita sig på att företagets räkenskaper var korrekta vilket innebar att 

företagets resultat avspeglade verkligheten. Resultatet var att då kunde företagets ägare, 

som i samtliga fall var involverade i den rörliga verksamheten, i större utsträckning istället 

fokusera på företagets utveckling. Andra positiva faktorer som revisionen bidrog med var 

enligt företagen att ge dem en kvalitetsstämpel samt möjlighet till att kunna använda revi-

sorn som ett bollblank i bland annat skatt och redovisningsfrågor. Företagens resonemang 

kring revision var till stor grad likt de argument som har förts i uppsatsens referensram vil-

ket ger dem en hög trovärdighet. De positiva argumenten för revision är dock ingen direkt 

anledning till att behålla revisionsplikten utan är mer orsaker till att företagen ifråga skulle 

välja att behålla revisionen vid ett avskaffande.  

Trots att företagen såg de mest positiva faktorerna för sin egen verksamhet, var samtliga 

företag överens om att revisionen var en viktig del i samhället som en brottsförebyggande 

åtgärd. Den danska rapporten Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) undersökte vilken på-

verkan avskaffandet av revisionsplikten skulle kunna få på bland annat skatt och ekono-

misk brottslighet. Slutsatsen var att trots att revisionen ansågs positiv, uppväger dess nytta 

inte dess kostnader (Proposition 2009/10:34). Rapportens slutsats var inte förenlig med de 

intervjuade företagens åsikter. Företagen var positiva till minskade administrativa kostnader 

enligt EUs uttalande (SoU 2008:32) dock ansåg inte de intervjuade företagen att revisions-

kostnaden var något extra betungande vilket var EU kommissionen uppfattning. Tvärtom 

tyckte de intervjuade företagen att den var relativt låg i förhållande till företagets totala om-

sättning, vilket innebär att företagen inte såg kostnaden som en speciell börda. Istället ansåg 

företagen att den var rimlig i förhållande till vad den bidrog med. En av anledningarna till 

att företagens åsikter skiljer sig ifrån EU:s uppfattning kan vara det faktum att samtliga fö-

retag har haft ett positivt rörelseresultat det senaste året, vilket innebär att företagens eko-

nomi kan anses som hälsosam. Väl fungerade företag har inte samma behov av att skära 

ner på kostnader och kan i sin tur då se de fördelar som revisionen bidrar med på ett annat 

sätt. Denna uppfattning är till viss del förenlig med Collis (2008) där hon påvisade att en av 

de viktigaste faktorerna bakom företagsledningens beslut angående redovisning är, att den 
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ska vara konsekvent med tidigare år. Undersökningen konstaterade också att i detta avse-

ende var inte kostnaderna av väsentlighet.  

Företagen ansåg att kostnadsproblematiken inte var skäl nog för att avskaffa revisionsplik-

ten. Regeringen argumenterar i propositionen (2009/10:204) för att i likhet med den danska 

utredningen fanns en möjlighet till ökade skattefel och ökad ekonomisk brottslighet, men 

att denna risk inte var tillräcklig för att behålla revisionsplikten. Företagen var överens om 

att det är svårt att förhindra oseriösa företag från att begå ekonomisk brottslighet och att 

revisionen förmodligen inte hindrar brott från att begås. Således ansågs inte revisionsplik-

ten påverka den ekonomiska brottsligheten. Dock bedömde samtliga företag att ett bortta-

gande av revisionsplikten skulle innebära att fler företag lockades av möjligheten att begå 

brott, vilket då skulle få negativa konsekvenser för samhället. För att minimera möjlighet-

erna att lockas att begå ekonomisk brottslighet ansåg flera företag att det var viktigt att vi i 

Sverige hade ett väl fungerande kontrollsystem. Flertalet av företagen konstaterade att för 

att behålla den höga standarden som idag upplevs i Sverige skulle myndigheterna vara 

tvungna att öka antalet kontroller vid ett avskaffande av revisionsplikten. Detta var företa-

gen inte positiva till. Företagens argument emot ökade myndighetskontroller var att det inte 

ansågs skapa samma trygghetskänsla som revisionen, då oron ifrån att göra fel ökar. Före-

tagens åsikter om vikten att revisionen granskar att korrekt skatt betalas samt att ingen 

brottslighet begås kan anses som anmärkningsvärd då ett av utredningen SoU 2008:32 för-

slag just var att avskaffa denna skyldighet. Denna problematik kan anses belysa hur företa-

gens åsikter i påfallande många fall skiljer sig mot utredningens förslag.  

De intervjuade personernas uppfattning var att vi idag i Sverige har en relativt hög före-

tagsstandard, vilket vi skulle värna om. Vidare fördes diskussioner kring problematiken i 

Grekland där bristande kontroller har bidragit till att skapa ett ohållbart samhälle. Flertalet 

av de intervjuade konstaterade att lättnader kring kontrollsystemet likt avskaffande av revis-

ionsplikten skulle kunna innebära att Sverige skulle kunna hamna i en liknande situation i 

framtiden. Uppfattningen är att dagens problematik kring Europas ekonomiska situation 

och de problem som har påvisats i bland annat Grekland påverkar de svenska företagens 

syn på revisionsplikten och betydelsen av kontroller. Uppfattningen är att de senaste årens 

turbulens kring den globala ekonomin och de påvisade bristerna har lett till att företagen 

har minskat sitt förtroende för marknaden och således kräver ökade kontroller för att sä-

kerställa den. Ovanstående resonemang kan jämföras med Kim et al. (2011) studie som på-

visade att extern revision anses som viktigare i sämre tider då osäkerheten för intressenter-

na kan uppfattas som större. 

Då en av de största negativa faktorerna med revisionsplikten har varit att den har bidragit 

till en relativt hög tvingande kostnad för mindre företag undersöktes även i studien hur fö-

retagen såg på en möjlig förenklad revision (SoU 2008:32). I både Collis (2008) studie från 

England samt den danska rapporten Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) påvisas att de 

mindre företagen var positiva till någon annan form av förenklad revision. Anmärknings-

värt är att samtliga intervjuade i denna studie svarade att de generellt var väldigt negativa till 

möjligheten att ha en förenklad revision. Orsaken till företagens skepticism var att de befa-

rade att ett likande scenario som vid avskaffandet av revisionsplikten skulle uppkomma. De 



 

 44 

kommenterade att deras uppskattning var att endast de oseriösa företagen skulle välja 

denna möjliga tjänst. Då företagen inte upplevde kostnadsproblematiken med revisionen 

ansåg de att den möjliga kostnadsbesparing som skulle kunna bli aktuell vid en förenklad 

revision inte motsvarar den kvalitétsförsämring som samhället skulle uppleva. Ett fåtal fö-

retag kommenterade dock att om kontrollnivån kunde behållas, kunde de inte se något ne-

gativt, men de konstaterade sedan, att de inte själva kunde se hur en sådan tjänst skulle vara 

utformad. Företagen förklarade att de hade en förståelse kring att mindre företag uppfat-

tade revisionskostnaderna som väldigt dyra, och de såg positivt på att denna problematik 

diskuterades. Dock ansåg flera av de intervjuade att man istället för att avskaffa revisions-

plikten borde fokusera på att anpassa redovisningen och revisionen till företagens storlek 

och komplexitet. Företagens rädsla för förenklad revision kan tolkas som ett konstaterande 

av hur högt företagen värdesätter revisionsplikten.     

Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga intervjuade personer var väldigt positiva till re-

visionsplikten och ansåg att den borde finnas kvar och innefatta samtliga aktiebolag. Dock 

fanns en förståelse kring mindre företags kostnadsproblematik. Exempelvis ansåg två av 

företagen att dagens gränsvärden eller en liten ökning var acceptabelt. Övriga fem företag 

svarade dock att dagens gränsvärden var att anse som för högt satta och efterfrågade sna-

rare en sänkning istället för en höjning. Företagens åsikter kan sättas i relation till tidigare 

gjorda studier i både Danmark (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) och England (Collis, 

2003). Dessa studier påvisar att en majoritet av företagen där var vid tillfället positiva till att 

avskaffa revisionsplikten. I denna studie är samtliga företag positiva till bevarandet av revis-

ionsplikten vilket kan ses som en lite för extrem bild av Sverige. Dock påvisar Svanström 

(2008) i sin avhandling att svenska företag är mer positiva till revisionsplikten än engelska 

och danska företag vilket är i enlighet med denna studies uppfattning och kan anses styrka 

uppsatsens resultat. Anledningarna till detta i Sverige kan ses som flera, men den globala 

oron i ekonomi samt kulturella skillnader kan anses ligga till grund för att skillnaderna mel-

lan tidigare studier i andra europiska länder skiljer sig så markant mot resultatet i denna 

uppsats.  

5.1.1 På vilket sätt skulle förändrade gränsvärden påverka företagens 
relation och efterfrågan till revision? 

Samtliga av de intervjuade företagen svarade att så som deras verksamhet ser ut i dagsläget 

skulle de välja att behålla revisionen även om revisionsplikten försvann, vilket är i enlighet 

med tidigare studier som har påvisat att ju större ett företag är ju mer benäget är det att 

välja frivillig revisionen (Collis, 2003. Svanström, 2008). Då företagen i allmänhet var väl-

digt nöjda med dagens upplägg av revisionen samt ansåg att företaget var i behov av den-

samma, var intresset för möjliga ändringar i dagsläget väldigt låg. Som har poängterats tidi-

gare värdesatte ägarna främst revisionens nytta av att en oberoende tredje part granskade 

att företagets uppgifter överensstämde med verkligheten. Dock uppkom ingen direkt agent- 

problematik (Jensen & Meckling, 1976) i något av de intervjuade företagen då VD i samt-

liga företag var en av delägarna. Därför kunde likt Sanders (2001) observationer utläsas en 

försiktigare och positivare framtoning av ledarskapet, vilket då i sin tur minskade agent- 

problematiken i företaget. Detta bekräftades i de fall där intervjun gjordes med VD då 
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denne poängterade vikten av att företaget genomförde en revision för att säkerställa att 

framtida beslut gjordes mot bakgrund av korrekta siffror. Ett antal företag konstaterade 

även att en ömsesidig vilja bland ägarna fanns att genomgå revision för att minimera fram-

tida komplikationer på grund av oegentligheter. Detta kan tolkas som att en form av passiv 

agent- problematik existerar i företagen då samtliga ägare har samma befogenheter och 

därmed kan företräda företaget utan de andras vetskap. Dock var relationerna i dessa före-

tag idag mycket positiva och revisionen bidrog endast som en försiktighetsåtgärd för att 

minimera framtida oegentligheter mellan ägarna. 

En annan mycket viktig orsak till att företagen skulle välja att behålla revisionen var att de 

ansåg att företagets totala kostnader annars skulle öka. Exakt hur företagets kostnadsnivå 

skulle påverkas kommer att analyseras mer ingående i nästa avsnitt men utgångspunkten 

ligger främst i att företagen bedömer att dess kontakt med banker och andra lånegivare 

skulle försämras. Företagen tror sig då även behöva rekrytera mer kompetens i företagen, 

vilket skulle bli betydligt dyrare jämfört med dagens revisionskostnader. Vidare skulle 

ökade kostnader innebära minskad konkurrenskraft, vilket är motsatsen till EU:s samt Sve-

riges målsättning (SoU 2008:32).  

Hay & Davis (2002) påpekar betydelsen av kvalitén vid valet av revision. Vid ett avskaf-

fande av revisionsplikten uppkommer en möjlighet för företagen att genomgå en liknade 

revision från en icke godkänd eller auktoriserad revisor. Dock påpekade samtliga intervju-

ade företag att de trots möjlighet skulle välja att använde en godkänd eller auktoriserad re-

visor. Den främsta anledningen till detta var att de ansåg att en godkänd eller auktoriserad 

revisor stod för högst kvalité eftersom en sådan person genomgått korrekt utbildning samt 

kompletterande kunskapstester. Den faktiska kostnadsbesparingen av att anlita någon an-

nan istället för en auktoriserad revisor var obefintliga. Detta resultat är i enlighet med tidi-

gare studie av företags val av revisionstjänster vid möjlighet till frivillig revision (Hay & 

Davis, 2002). Ett av företagen kommenterade dock att om kvalitén kunde säkerställas på 

liknande sätt av exempelvis en auktoriserad redovisningskonsult var de inte helt främmande 

till detta trots att dess utgångspunkt var att en auktoriserad revisor stod för högst kvalité.  

Till skillnad ifrån Hay & Davis (2002) studie ansåg samtliga företag att kvalitén inte be-

rodde på vilken revisionsbyrå som anlitades utan påverkades enbart av revisorn ifråga. Va-

let av revisor gjordes därför inte med byrån som utgångspunkt. Den främsta anledningen 

till att företagen i denna studie skiljer sig helt ifrån Hay & Davis (2002) studie kan förklaras 

genom att samtliga företag är verksamma i en liten stad där ”alla känner alla”.  Då företagen 

genom rykte och personliga kontakter kan bilda sig en egen uppfattning kring revisorns 

kompetens, får valet av byrå en mindre betydelse. Uppfattningen är att resultatet till stor 

sannolikhet hade varit annorlunda om studien var gjord i en större stad.  

5.1.2 Hur kommer förhållningssättet och kostnader mellan intressenter 
och företag utan revision att påverkas?  

Samtliga företag med långfristiga lån uppskattade att den största påverkan vid utebliven re-

vision skulle vara att deras relation med banker och långivare skulle försämras. Företagen 

trodde vidare att deras upplåningskostnader skulle öka samt att deras möjligheter till utö-
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kade krediter minska. Situationen kan liknas med den som beskrivs i Korea utav Kim et al. 

(2011) där de konstaterar att företagens oro är befogad då de tydligt kan se skillnader i rän-

tenivån för de undersökta företagen med revision jämfört med dem som har valt att bortse 

ifrån den. Vid intervjuerna med bankerna kunde Kim et al. (2011) studie bekräftas till viss 

del. Bankerna kommenterade dock att om ett företag kan säkerställa på något annat sätt att 

deras räkenskaper är korrekta samt att banken känner sig komfortabel med kunden, skulle 

inte ett borttagande av revisionen påverka just det företagets kostnader. Dock konstaterade 

bankerna att lånekostnaderna generellt förmodligen skulle öka för ett stort antal företag om 

de valde att bortse ifrån revisionen eftersom bankernas risk ökade. Thorell & Norberg 

(2005) påpekar att om banken känner en osäkerhet i företaget kan banken alltid kräva en 

revision av företaget. Med detta i beaktande ansåg de att denna problematik inte borde 

hindra ett avskaffande av revisionsplikten. Detta konstaterande bekräftades av bankerna. 

Företagen vidhöll att problematiken inte påverkade deras syn på revisionsplikten, men sam-

tidigt var företagen överens om att deras kostnader skulle totalt öka vid ett borttagande av 

revisionen. Bankernas påverkan på företagen kan även härledas till de resonemang som 

förs av Mitchell et al. (1997) kring intressenternas möjlighet att påverka företagen. Teorin 

beskriver hur intressenter som anses viktigare för företagsledningen har större möjlighet att 

påverka företagets beslut. Teorin innebär att bankerna har större möjligheter att påverka 

företag med större skuldsättningsgrad vilket innebär att ett borttagande av revisionsplikten 

skulle få minimala effekter för denna företagsgrupp, då banken med största sannolikhet 

skulle välja att tvinga dessa att genomgå revision.   

Förutom banken kommenterar ett antal företag att ett borttagande av revisionsplikten 

skulle kunna få effekter på hur de hanterar vissa leverantörer och kunder. Dock skilde sig 

resonemanget kring denna problematik relativt mycket beroende på företag. Ett antal före-

tag påpekade att vid ett avskaffande av revisionen skulle de förmodligen granska nya leve-

rantörer noggrannare då ingen information fanns sedan tidigare. Deras bemötande till äldre 

leverantörer skulle dock troligtvis vara densamma då de visste att samarbetet fungerade. 

Dock konstaterade ett antal företag att det fanns en stor sannolikhet att ett antal leverantö-

rer skulle, om företaget avskaffade revisionen, minska företagets kredittider vilket skulle 

påverka företagets resultat negativt. Företagens relationer till sina kunder vid avskaffande 

av revisionsplikten uppskattade de allra flesta av företagen skulle få en mycket liten bety-

delse. Majoriteten av företagen hade mestadels privatpersoner som kunder vilket inte på-

verkas av revisionsplikten. Uppfattningen att revisionen inte har samma betydelse för leve-

rantörer och kunder jämfört med lånegivare, myndigheter och ägare är förenligt med Svan-

ström (2008) och kan därmed anses som avspeglande för den svenska marknaden.  

I enlighet med Hill & Jones (1992) rapport finns det förutom banken en annan intressent 

som har en stor påverkan på företaget, nämligen myndigheterna. Flertalet företag uppskat-

tade att de vid ett avskaffande av revisionsplikten skulle få kraftigt ökad myndighetskontroll 

för att säkerställa ordningen på företagsmarknaden. Flertalet företag uttryckte en tydlig oro 

för detta, och föredrog att behålla revisionsplikten. Företagen var av åsikten att det var en-

klare att föra en dialog med revisorer jämfört med exempelvis en skattekontrollant. Dessu-

tom kommenterade företagen att för att säkerställa att inga fel uppstår måste företagen öka 

kompetensen inom företaget eller rekrytera extern expertrådgivning. Företagen som poäng-
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terade denna problematik beräknade att den totala kostnaden för att säkerställa att myndig-

heterna inte finner några fel är betydligt dyrare jämfört med dagens revisionskostnader. De 

intervjuade fortsatte diskussionen med att konstatera att då eventuellt möjliga skattefel 

skulle uppstå kan detta bli väldigt dyrt för företaget i slutändan vilket innebär att från före-

tagets sida är det väldigt viktigt att allt bokförs korrekt.  Problematiken kan anses som an-

märkningsvärd då företagens beräkningar står i strid emot de slutsatser som beskrivs i ut-

redningen (SoU 2008:32). I utredningens kommentarer ansågs det ökade utbudet på alter-

nativa tjänster innebära att priserna på dessa tjänster skulle sjunka vilket företagen skulle 

gynnas av (SoU 2008:32). Denna slutsats var inte förenlig med företagens uppskattningar. 

Som påvisats i uppsatsen finns det många olika faktorer som påverkar företagets kostnader. 

Exempelvis agentteorin (Jensen & Meckling 1976), bankernas krav i enlighet med (Kim et 

al., 2011) samt omfattning av revisionen (Svanström, 2008). Omfattningen av revisionen 

innebär att företag med mer lager och krångligare affärer kan komma kräva mer tid vilket 

innebär dyrare revisionskostnader (Svanström, 2008) vilket även är i enlighet med Akerlof 

(1970) teori. Omfattningen innebär också att större företag i snitt har större revisionskost-

nader jämfört med mindre företag (Collis, 2003. Svanström, 2008). Därför är den faktiska 

besparingen av borttagandet av revisionen väldigt svår att uppskatta då ett borttagande kan 

medföra ökade kostnader inom andra områden. Studier av Collis (2003) påvisade att endast 

ett mindre antal företag som hade valt att bortse från revision, kunde svara på att detta fak-

tiskt hade sänkt deras totala redovisningskostnader. Då det får antas att företagen är de 

som har bäst kunskap i vad som påverkar deras kostnader är åsikten att den troligaste ut-

vecklingen av ett borttagande av revisionen för svenska företag skulle innebära oförändrade 

eller ökade kostnader.  

5.1.3 Hur ser bankerna på utlåning till företag utan revision i jämförelse 
till företag med revision, kan relationerna mellan banken och företagen 
påverkas? 

Som har påpekats i de tidigare avsnitten ansåg samtliga företag med långfristiga lån att den 

största påverkan för företaget vid ett avskaffande av revisionen skulle vara dess relation 

med banken. Företagen uppskattade likt Kim et al. (2011) studie att deras lånekostnader 

skulle öka samt att deras möjligheter till ökade krediter skulle minska. Samtliga intervjuade 

banker intygande att revisionen gav företaget ifråga en kvalitetsstämpel på att dess siffror 

och resultat avspeglade verkligheten vilket hade en stor betydelse för att skapa tillförlitliga 

analyser.  

Bankerna förklarade att den avgörande faktorn vid bestämmande av räntenivån för ett före-

tag är den risk som banken anser sig ta vid den eventuella utlåningen. Risken är svår att be-

räkna och bygger enligt bankerna på flertalet faktorer. Förutom de finansiella analyserna 

som banken gör kommenterades även att personkännedom, företagets verksamhet, företa-

gets storlek samt tidigare relationer var samtliga faktorer som påverkade utlåningen samt 

den möjliga räntenivån. Likt Akerlof:s (1970) resonemang påpekade bankerna vikten av att 

säkerställa kvalitén på de uppgifter kring företaget som banken får ta del av för att på så 

sätt göra en korrekt bedömning av kunden. Då banken inte har någon direkt insyn i det 
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specifika företaget, finns inga garantier kring huruvida företagets presenterade data är i en-

lighet med verkligheten. För att vara säker på att de uppgifter som banken tar del av är i en-

lighet med verkligheten, görs en noggrann utvärdering innan utlåning till ett företag sker. 

Bankerna kommenterade att revisionens viktigaste betydelse ur bankens synvinkel var just 

att öka denna säkerhet då det visade på att en oberoende tredje part har granskat företaget. 

Bankerna påpekade att då en revisor hade granskat företaget kunde de vara tryggare i att 

deras analyser byggde på rätt underlag. Två av bankerna poängterade dock att revisionen 

inte var den enda faktorn som banken tog hänsyn till. Bankerna värderade personkontakten 

med företaget väldigt högt och framförde att då de befinner sig i en mindre stad finns det 

större möjligheter för dem själva att göra egna bedömningar.  

Huruvida avskaffandet av revisionen skulle få betydelse på räntenivån, kommenterade ban-

kerna, beror på det specifikta fallet. Som Akerlof (1970) påvisade har kvalitén på informat-

ionen mellan säljaren och köparen en stor betydelse på det eventuella priset vilket stämmer 

väl överens med bankernas resonemang. Bankerna påpekar att kan de fastslå att företaget 

ifråga är väl fungerande genom andra åtgärder än revision är deras uppfattning att priset 

(räntan) skulle vara oförändrad hos det specifika företaget. Exempelvis om ett företag har 

varit kund hos banken i ett flertal år och alltid skött sina betalningar och påvisat god ord-

ning på sina räkenskaper var bankernas generella åsikter att oavsett om detta företag väljer 

revision eller inte borde räntenivån bli densamma. Vidare konstaterade bankerna dock att 

för ett stort antal företag skulle ett avskaffande av revisionen förmodligen få negativa kon-

sekvenser på deras upplåningskostnader i enlighet med Kim et al.:s (2011) studier därför att 

bankerna skulle bedöma att utlåningen till dessa företag skulle innebära en ökad risk utifrån 

bankens sida.   

Bankerna var generellt betydligt positivare till en förenklad revision jämfört med företagen. 

Då utgångspunkten för utlåning samt räntan byggde på den risk som bankerna beräknade, 

ansåg bankerna att en förenklad revision var betydligt bättre än ingen revision. En för-

enklad revision borde enligt bankerna innebära att någon form av kvalitetsstämpel sattes på 

företaget; dock uppskattade de att en full revision fortfarande skulle värderas högst och 

vara att föredra. Liknande resonemang fördes angående vikten av att revisionen genomför-

des av en godkänd eller auktoriserad revisor. Om bankerna genom tidigare kontakt hade 

stort förtroende för en annan part såsom en auktoriserad redovisningskonsult var banker-

nas uppfattning att detta borde fungera som ett bra supplement och påverka bankens be-

dömning kring kvalitén på företaget. Dock var utgångspunkten att en auktoriserad revisor 

stod för högst kvalité då dess utbildningskrav är mest omfattande.  

Sammanfattningsvis är uppfattningen att bankerna är mer öppna för kompletterande tjäns-

ter till dagens revision så länge kvalitén på företagens uppgifter kan säkerställas, vilket får 

anses vara i enlighet med Akerlof, (1970) resonemang. Åsikterna kan till viss del skilja sig 

mot bankkontor i större städer där kontakten med både företagen samt andra inblandade 

personer kan bli svårare att säkerställa. En bidragande orsak till att bankernas inte ser 

samma vikt i att behålla revisionsplikten som företagen kan förklaras i att bankerna har ett 

stort inflytande över företagsledningen (Mitchell et al., 1997). Om bankerna känner en stor 

osäkerhet kring företaget kan bankerna alltid kräva att företaget genomgår en revision för 
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att få låna pengar. Trots att bankerna kunde se att man kunde behandla relationen gente-

mot företagen även vid ett avskaffande av revisionsplikten var samtliga banker positiva till 

revisionen och ansåg att den fyllde en viktig roll i samhället. Två av de intervjuade perso-

nerna kommenterade även att de personligen ansåg att revisionsplikten skulle behållas och i 

likhet med företagsledarna förespråkade de att man istället skulle fokusera på att anpassa 

redovisningen och revisionen till företagens storlek och komplexitet i stället för att helt ta 

bort revisionsplikten för små aktiebolag.  
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6 Slutsats 

Uppsatsens avslutande kapitel har som syfte att utefter analysen samt övrig presenterad information kunna 

besvara uppsatsens frågeställningar. Kapitlet är likt analysen indelat i avsnitt utefter uppsatsens frågeställ-

ning. Som avslutande del presenteras egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.   

6.1 Hur ser företagen på en förändring av revisionsplikten? 

Till skillnad från den svenska utredningen (2008:32) och propositionen (2009/10:204) var 

företagen i denna studie av uppfattningen att revisionsplikten var något positivt och borde 

finnas kvar, detta trots att företagen vid en eventull höjning av dagens gränsvärden skulle få 

möjligheten att bortse från revisionen. Uppfattningen är att respondenterna inte enbart såg 

revisionen som något positivt för sin egen verksamhet utan även som en viktig faktor för 

att skydda rättsäkerheten i samhället, vilket innebar att de var positiva till att behålla 

tvånget. Då företag i tidigare studier i andra EU- länder har varit positivare till att avskaffa 

revisionsplikten, uppkommer frågan vad detta kan bero på. Uppfattningen är att skillnader-

na berodde på flera faktorer, men en faktor som ansågs ha en trolig påverkan, vilket även 

påpekades av ett antal företag, kan vara oro för den problematik som har uppstått i ett antal 

europiska länder på grund av bristande kontrollsystem. Att företagen trodde att avskaffan-

det av revisionsplikten skulle kunna på längre sikt innebära problem för det svenska sam-

hället likt Grekland, visar att den rådande lågkonjunkturen påverkar samt minskar företa-

gens förtroende för marknadsekonomin, både i och utanför Sverige. Den rådande lågkon-

junkturen kan dock inte ensamt anses vara den bidragande faktorn till företagens åsikter, 

utan uppfattningen är också att vi i Sverige är relativt försiktiga i allmänhet och uppskattar 

god ordning i samhället, vilket företagen ansåg revisionen bidrog med.  

Ett av huvudargumenten för avskaffandet av revisionsplikten var att den ansågs alltför 

kostsam för mindre aktiebolag, något som de intervjuade företagen inte höll med om. Att 

revisionskostnaderna var dyra ansåg samtliga respondenter, men i jämförelse med vad re-

visionen bidrog till, dels för företaget och dess ägare men även för samhället, gjorde att de 

ansåg att kostnaden var rimlig. Uppfattningen utefter respondenternas svar är att då samt-

liga företag hade ett positivt rörelseresultat, minskades denna problematik. Då företagens 

ekonomi får anses som hälsosam är uppfattningen att företagen kan uppskatta de fördelar 

som revisionen bidrar med på ett annat sätt jämfört med företag med sämre likviditet, som 

kan ha svårt att bära kostnaderna. Utefter detta kan inte företagens åsikter ses avspegla hela 

den svenska företagsmarknaden, men påvisar dock att företagen anser att fördelarna med 

revisionen överstiger dess kostnader.  

Företagens intresse av förenklad revision eller liknande tjänster var mycket svagt, då den 

ansågs skapa samma problematik som avskaffandet av revisionsplikten. Uppfattningen var 

att endast de mindre seriösa företagen skulle vara intresserade av denna tjänst. Dessutom 

kommenterade fem av företagen att de ansåg att dagens gränsvärden var för högt satta och 

borde sänkas. Detta anses belysa företagens positiva inställning till bevarandet av revisions-

plikten. Slutsatsen utifrån detta är att det inte finns något belägg att höja dagens gränsvär-
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den, då företagen inte ser samma positiva effekt som utredningen SoU (2008:32) samt pro-

positionen (2009/10:204) bedömde. Den största anledningen till företagens positiva inställ-

ning till revisionsplikten är enligt uppsatsens resultat att företagen inte upplever den kost-

nadsproblematik, som har beskrivits som ett hinder för företagens utveckling. Istället anser 

företagen att revisionsplikten är positiv för samhällsutvecklingen.  

6.1.1 På vilket sätt skulle förändrade gränsvärden påverka företagens 
relation och efterfrågan till revision? 

Då företagen i denna studie var väldigt positiva till revision, var samtliga företag överens 

om att de skulle behålla revisionen även om ett avskaffande blev aktuellt. Dock kan inte 

denna absoluta majoritet ses avspegla Sverige, då den är alltför extrem. Det finns dock be-

lägg för att anta, att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten i likhet med EU- direkti-

vens maximala undantag inte skulle få samma genomslagskraft i Sverige, som den har fått i 

andra EU- länder.  

Anledningarna till att företagen skulle välja att behålla revisionen även efter ett avskaffande 

av revisionsplikten var främst att revisionens fördelar ansågs överväga dess kostnader. 

Uppfattningen är att företagen ansåg att revisionen skapade värde för dem, dels genom att 

säkerställa att framtida beslut är gjorda mot bakgrund av korrekta siffror, och dels genom 

att minska eventuella kostnader så som upplåningskostnaderna.  

Då företagen inte såg dagens revision som speciellt dyr, var intressent svagt att använda sig 

av någon typ av alternativ tjänst såsom auktoriserad redovisningskonsult, som komplement, 

för att minska kostnaderna. Slutsatsen är att företagen inte ansåg att den eventuella kost-

nadsbesparingen motsvarade kvalitetsförsämringarna i granskningen. Företagens positiva 

inställning till revision i allmänhet kan även anses bidra till deras positiva ståndpunkt att 

behålla revisionsplikten.  

6.1.2 Hur kommer förhållningssätt och kostnader mellan intressenter 
och företag utan revision att påverkas?  

Som påpekats tidigare är en av huvudanledningarna till att avskaffa revisionsplikten att 

minska de administrativa kostnaderna för mindre aktiebolag (SoU 2008:32). Detta tror 

dock företagen inte skulle bli fallet. Företagen tror att om de skulle välja bort revisionen, 

skulle följden bli att kostnaderna skulle förflyttas. Störst negativa kostnadspåverkan tror fö-

retagen med långfristiga lån, skulle bli deras upplåningskostnad. Uppfattningen är att då fö-

retagens revisionskostnader är relativt små, behövs inga större räntehöjningar för att de 

ökade lånekostnaderna skall bli större än dagens revisionskostnader. Slutsatsen av detta är 

att bankerna skulle vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten få en väldigt stor på-

verkan kring hur företagen kommer att behandla frågan, då de kan tvinga företag att ge-

nomgå revision för att få beviljat lån. Vid ett avskaffande av revisionsplikten innebär det att 

äldre företag med goda relationer med banken har en fördel gentemot nya företag som inte 

har haft samma möjlighet att bygga upp starka relationer. 
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Även företagens relationer med dess kunder och leverantörer kan komma att påverkas. 

Dock var företagen mer spretiga i sina svar angående dessa intressenter, där vissa företag 

kan se en liten påverkan och andra inte, slutsatsen är att företagen inte ser samma proble-

matik till dessa intressenter som de gör gentemot bankerna. Uppfattningen är att de inter-

vjuade hade svårt att avgöra hur deras kunder och leverantörer skulle reagera och flera av 

respondenterna konstaterade att de inte hade tänkt på detta utfall tidigare.  

För att säkerställa att företagen i Sverige arbetade utefter lika grunder, var flertalet av före-

tagen av åsikten att vid ett avskaffande av revisionsplikten skulle även antalet myndighets-

kontroller öka. De företag som kommenterade denna problematik såg ökade myndighets-

kontroller som ett negativt substitut till revisionen. Uppfattningen är att företagen ansåg att 

samhället skulle vara i behov av någon form utav kontrollsystem och myndighetskontroller 

ansågs som mer oförutsägbara än revision.  Företagens negativa syn på myndigheterna kan 

även förklaras som en av anledningarna till att företagen var väldigt positiva till revisions-

plikten, då samtliga var överens om att något borde finnas.  

6.1.3 Hur ser bankerna på utlåning till företag utan revision i jämförelse 
till företag med revision, kan företagets upplåningskostnad påverkas? 

Bankerna kommenterar, att den avgörande faktorn vid fastställandet av utlåningsräntan till 

ett företag, är den risk som banken förknippar utlåningen med. Bankerna påpekar att revis-

ionen fyller en funktion i bestämmandet av räntan då den ger företagen en form av kvali-

tetsstämpel på att deras räkenskaper är korrekta, vilket anses minska risken för banken. 

Uppfattningen är att bankerna främst efterfrågade någon form utav granskning av företa-

gen av en tredje part, och att revision inte ansågs vara det enda alternativet., vilket även be-

kräftades av att de inte var lika negativa till en förenklad revision som företagen. Dock upp-

levdes revisionen vara den form bankerna föredrog, då revisorns kunskapsnivå ansågs 

högst. 

Då risken bedöms utefter varje enskilt företag, kunde inte bankerna säga att samtliga före-

tag skulle drabbas av en räntehöjning vid ett avskaffande av revisionen. Dock är uppfatt-

ningen att för ett stort antal företag skulle så bli fallet, vilket även var respondenternas upp-

fattning.  

Slutsatsen efter intervjuerna med bankerna var att de likt företagen inte trodde att ett av-

skaffande av revisionen skulle innebära stora kostnadsbesparingar för företagen. Då ban-

kerna skulle tvinga flertalet av företagen att genomgå någon form utav kontroll eller höja 

upplåningskostnaderna är uppfattningen, att den totala kostnadsmassan för företagen inte 

skulle förändras i en positiv riktning vid ett avskaffande av revisionen.  

6.2 Egna reflektioner och förslag till vidare forskning 

Resultatet av denna uppsats är inte helt förenligt med de svenska rapporterna och internat-

ionella studierna inom ämnet, då företagen i denna uppsats var väldigt positiva till revis-

ionsplikten. Åsikterna om att avskaffande av revisionsplikten skulle innebära kostnadsbe-
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sparingar var inte förenliga med företagens uppfattning. Då företagen ensamma står för 

kostnaderna för revisionen i samhället anser jag att det behövs mer forskning om hur de 

svenska företagen upplever revisionen. Intressant vore att även undersöka hur de kulturella 

skillnaderna mellan Sverige och andra europiska länder skulle påverka företagens beslut.  

Vidare vidhåller de intervjuade företagen att kostnaderna för revisionen kan ses som be-

tungande för mindre aktiebolag, men att denna kostnadsproblematik inte löses genom av-

skaffandet av revisionen. De ansåg att för att minska företagens kostnader, borde effekti-

vare och mer anpassningsbar redovisning införas. Min uppfattning är att vidare forskning 

vore intressant med inriktning att i samarbete med berörda företag försöka ta fram en re-

dovisningsmodell som är mer anpassad efter företagens storlek och komplexitet. 

Slutsatsen av denna uppsats är att ytterligare forskning och undersökningar behöver göras, 

innan vidare beslut om att utöka avskaffandet av revisionsplikten tas. Detta för att säker-

ställa att konsekvenserna blir de önskade.   

 

 

 



 

 54 

Referenser 

2003/361/EC. Commision recommendation concerning the definition of micro, small and 
medium-sized enterprises. 

Akerlof, G.A. (1970). The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market 
Mechanism. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3: pp. 488-500. 
 
Balans nr 3. (2010). Noteringar: Första åren utan revisionsplikt - så blev det i Danmark. Hämtad 
från FAR Komplett 
 
Bell, J (2005). Doing your reserarch prodject (Björn Nilsson, Trans.). University press UK. 
(Originalet publicerat 2005) 
 
Collis, J. (2003). Directors’ views on exemption from the statutory audit. A Research Report for the 
DTI, Oktober 2003.  
 
Collis, J. (2008). Directors´ views on accounting and auditing requirements for SMEs. A Research 
Report for the Department of business, Enterprise and Regulatory Reform, April 2008 
(Uppdaterad November 2008). 
 
Danielsson, C. (2011). Noteringar: Fler företag väljer att inte ha revisor. Balans nr 10. Hämtad 
från FAR Komplett 
 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. (2005). Rapport om revisionspligten for B-

virksamheder. Mars 2005. 
 
FAR. (2006). Revision – En praktisk beskrivning. FAR förlag. 

Hay, D. & Davis, D. (2002). The voluntary choice of an audit of any level of quality. JEL 
Classification: M41, L31 
 
Hill, C.W. & Jones, T.M. (1992). Stakeholder- Agency theory. Journal of Management Studies, 
29:2, 0022-2380. 
 
Holme, I. M. & Solvang, K. B. (1996) Metodevalg og metodebruk (Björn Nilsson, Trans.). Oslo: 
TANO A.S. (Originalet publicerat 1986)   
 
Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 
Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4: 305-360. 

Jeppesen, K.K. & Loft, A. (2011). Regulating Audit in Europe: The Case of the Implemen-
tation of the EU Eighth Directive in Denmark 1984–2006. European Accounting Review, 20:2, 
321-354 
 
Kim, J.B., Simunic, D.A., Stein, M.T. & Yi, C.H. (2011). Voluntary audits and the cost of 
debt capital for privately held firms: Korean Evidence. Contemporary Accounting Research Vol. 
28 No. 2: pp. 585–615. 

 



 

 55 

Mitchell R.K., Agle B.R. & Wood D.J. (1997). Toward a theory of stakeholder identifica-
tion and salience: defining the principle of who and what really counts. Academy of Manage-
ment Review, Vol. 22, No. 4: 853-886. 

 
(Regeringens) Proposition. 2009/10:204. En frivillig revision. 

 
Regeringskansliet. (2010). En frivillig revison (Ju 10.11) [Faktablad]. Justitiedepartementet. 
 
Ross, S.A. (1973). The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem. The American 
Economic Review, Vol. 63, No. 2: pp. 134-139 

 
Sanders, G. (2001). Behavioral responses of CEOs to stock ownership and stock option 
pay. The Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 3: pp. 477-492. 

 

Sannesson, H (2011, Augusti 23). ”Höj gränsen för revisionsplikt till EU-nivå”. Nya Affärer. 

Statens Offentliga Utredning (SOU 2008:32). Avskaffande av revisionsplikten för små företag. 

 
Svanström, T (2008). Revision och rådgivning, Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Doktorsavhand-
ling, Umeå universitet.  

 
Svensk Näringsliv, (2008). Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
(SN Dnr 115/2008) [Remissyttrande]. Föreningen svenskt näringsliv.  

 
Thorell, P. & Norberg, C. (2005). Revisionsplikten i små aktiebolag. Utredning på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv. Mars 2005. 

 
Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Wallerstedt, E (2001) The emergence of the Big Five in Sweden, European Accounting Review, 
10, 4:843-867.  

 
Watts, R.L. & Zimmerman, J.L. (1983). Agency Problems, Auditing, and the Theory of the 
Firm: Some Evidence. Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3: pp. 613-633. 

 
Wennberg, I. (1992). Revisorn & småföretagen: Ingen revision i små företag?. Balans nr 12. 
Hämtad från FAR Komplett 

 
www.riksdagen.se, Hämtad 2012-02-03, 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=200
9/10:CU28). 

 
 

 
 

 

http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU28
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2009/10:CU28


 

 56 

Bilaga 

Bilaga 1, Tolkning av företagsstorlek – En Definition  

Definitioner kring huruvida företags storlek ska benämnas skiljer sig beroende på studie. 

Ett vanligt mått är att använda sig av EU sagda normer vilket motsvarar för 

(2003/361/EC): 

Medel stora företag: 

 Färre än 250 anställda  

 Årsomsättning under 50 miljoner euro 

 Balansomslutning understiger 43 miljoner euro 

 

Små företag: 

 Färre än 50 anställda  

 Årsomsättning och balansomslutning understiger 10 miljoner Euro 

 

 Micro företag: 

 Färre än 10 anställda 

 Årsomsättning och balansomslutning understiger 2 miljoner Euro 

 

Då min studie bygger på gränsvärdarna för svensk revisionsplikt har jag valt att definiera före-

tags storlekskategori i denna uppsats utefter dessa gränsvärden. Detta motsvarar följande: 

 

Medel stora företag (I enlighet med EU normer): 

 Färre än 250 anställda  

 Årsomsättning under 50 miljoner euro 

 Balansomslutning understiger 43 miljoner euro 

 

Små företag: 

 Mindre än 50 anställda  

 Balansomsluttning mindre än 41 miljoner kronor 

 Åromsättning mindre än 83 miljoner kronor 

Micro företag: 

 1 500 000 Sek i Balansomslutning  

 3 000 000 Sek i Omsättning 

 3 Anställda 

 

 

 


