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Abstract 

Title: Abolishment of the statutory audit - the options cost that may arise 

This essay deals with the topic options costs and whether such costs would arise for smaller 

companies now when they have the opportunity to choose not to have an auditor. Small 

companies are defined as companies that fulfill at least two of the following three criteria’s: 

less than 1,5 million SEK in balance sheet, less than three employees and turnover less than 3 

million SEK.  

 

The decision regarding internal revision does not only affect the company itself but also other 

parties such as the taxation authority, banks and others that can be influenced by the decision. 

This essays main focus is on the influenced parties, especially the taxation authority and the 

banks as these have been highlighted in debates in media and because the small companies 

themselves may have difficulties to foresee the consequences of the new changes. 

The opinions from accounting companies will be considered in the essay as they can be 

considered as experts regarding the different aspect within this area. The basis and as a point 

of comparison when analyzing the agency theory, the theory about economical efficiency in 

communities and the theory regarding transaction cost will be used.  

 

The conclusion that can be drawn from this essay is that it may arise option cost for the 

smaller companies that have the opportunity to choose not to have an auditor. 

 

Keywords: options cost, abolishment, audits, small companies, agency theory, transaction 

cost theory 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

Enligt revisionslagens § 5 innebär revisionsplikt att en revisor ska ”granska företagets 

årsredovisning och bokföring samt företagsledningens förvaltning”
1
, detta ska göras med 

beaktande av god redovisningssed.
2
 

 

I EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51, finns föreskrifter om obligatorisk revision vilket 

innebär att ett företags årsredovisning ska granskas av en person som har godkänts av den 

enskilda medlemsstaten för att utföra revision. I Sverige betyder detta att en kvalificerad 

(godkänd eller auktoriserad) revisor ska genomföra revisionen. Dessutom ska en granskning 

av företagets förvaltningsberättelse göras. Detta direktiv gäller för de företagsformer där 

ägaransvaret är begränsat såsom i ett aktiebolag eller motsvarande samt handels- eller 

kommanditbolag där samtliga som är obegränsat ansvarig är aktiebolag eller liknande företag 

med begränsat ansvar. Aktiebolag är en företagsform som innebär att ägarna i princip är fria 

från personligt ansvar för bolagets skulder, det enda de kan förlora är det insatta kapitalet
3
. I 

samma direktiv finns en bestämmelse om att medlemsländerna har rätt att undanta den 

lagstadgade revisionen för små företag och det är detta som möjliggör avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag i medlemsländerna, där Sverige är inräknad.
4
 

 

Den 1 november 2010 avskaffades alltså revisionsplikten för de mindre bolagen i Sverige. 

Detta genomfördes för att underlätta för det enskilda mindre företaget genom minskade 

kostnader samt för att göra de svenska företagen mer konkurrenskraftiga i förhållande till de 

utländska företagen som saknar allmän revision/har mildare regler för de mindre bolagen. 

Dessutom genomfördes denna lagförändring på grund av att man ansåg att kostnaderna för 

revision översteg nyttan av den (läs vidare i avsnittet ”Nyttan med revision”). De företag som 

anses vara mindre bolag är de som uppfyller minst två av följande tre kriterier: 
5
 

 

 3 miljoner kronor i omsättning 

 1,5 miljon kronor i balansomslutning 

 3 anställda 

                                                           
1
 T.Gregow, 2010, Norstedts Juridik AB, s. B1498 

2
 T.Gregow, 2010, Norstedts Juridik AB, s. B1498 

3
 Nationalencyklopedin (aktiebolag), 2012-01-23, 12.30 

4
 P. Thorell och C. Norberg, mars 2005, s.11 och M. Odell och B. Ask, 14 april 2010, s.50-51 

5
 FAR, 2010-11-01 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Torkel%20Gregow
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Norstedts%20Juridik%20AB
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Torkel%20Gregow
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Norstedts%20Juridik%20AB


7 
 

Detta leder till att cirka 250 000 företag i Sverige, vilket motsvarar cirka 72 procent av 

Sveriges aktiebolag, inte längre behöver bli granskade av en revisor. 
6
 Det är dock inte första 

gången som revisionsplikten endast gäller för stora företag. Lagen om revisionsplikt som 

utkom den 1 januari 1944 gällde endast för stora företag, men under 1970-talet märktes det att 

den ekonomiska brottsligheten ökade i de mindre bolagen och lagstiftaren kom därför fram till 

att även dessa borde kontrolleras. Just av denna anledning, men även för att underlätta för 

Skatteverket samt för att företagsledningen tidigt skulle kunna upptäcka ekonomiska problem 

i företaget, beslöt lagstiftaren att den 1 januari 1983 införa revisionsplikt för samtliga företag.
7
 

Nu går man alltså tillbaka till den tidigare lagstiftningen och de finns de som oroar sig för att 

detta kommer att leda till att företag som gör affärer med ett företag som inte blivit reviderad 

utsätts för en större risk i jämförelse med om företaget varit reviderat. 
8
  

 

1.2. Problemdiskussion 

 

 

 

                                                           
6
 FAR, 2010-11-01 

7
 O. Wall och V. Nittfors, Vårtermin 2010, s.8 

8
 FAR, 2010-11-01 
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I figuren ovan kan de olika användarna av årsredovisningen i ett mindre bolag utläsas och de 

är alltså dessa som kommer att påverkas av förändringen av revisionsplikten då det är 

revisorns granskning av årsredovisningen som kan påverka hur den är utformad. Dock så har 

författarna valt att inte ta med ägaren i denna intressemodell med tanke på att ägaren och 

företagsledningen i ett mindre bolag oftast anses vara samma person vilket medför att ägaren 

inte har behov av årsredovisningen eftersom denna redan har informationen som kan utläsas 

från årsredovisningen. Författarna har valt att fokusera på valda delar av denna modell främst 

för att det kan vara svårt för vissa av användarna att kunna tillföra någonting till studien i ett 

sådant här tidigt skede av lagändringen. Det hade varit intressant att ta del av de mindre 

företagens åsikter kring detta ämne, eftersom det är dessa som främst kommer att påverkas av 

denna förändring. Dock är risken stor att företagen inte har tillräcklig med kunskap i ett 

sådant tidigt skede på grund av att de troligtvis inte har hunnit uppleva konsekvenserna av 

förändringen ännu. Detta kan leda till att materialet som författarna får in från företagen 

enbart består av gissningar och i och med detta är det bättre att istället vända sig till de 

intressenter vars beslut direkt kan påverka företagen. Därför har författarna valt att 

koncentrerar sig på följande intressenter; kreditgivare (banker) samt statliga myndigheter 

(Skatteverket). En annan anledning till att författarna har valt just dessa är på grund av att det 

har förts en diskussion i media
9
 om hur dessa kommer att påverkas, exempel på dessa är; 

”Ökad risk när revisionsplikten försvinner”, Bankerna varnar för att företagens 

kreditkostnader ökar utan revision” samt ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

(SOU 2008:32); remiss 2008-06-23”. 

 

Artikeln ”Ökad risk när revisionsplikten försvinner” handlar om hur företagen ser på risken 

med att göra affärer med företag som inte har revision samt vad företagen anser vad som är 

nyttan med revision. I undersökningen kommer FAR fram till att de flesta företagen anser att 

det innebär en ökad risk att göra affärer med företag som inte är reviderade. Dessutom så 

kommer FAR fram till att merparten av företagen anser att tryggheten är den främsta nyttan. 

Därefter följer att Skatteverket får rätt uppgifter, följt av att det ökar trovärdigheten bland 

kunder och leverantörer. Några företag nämner också att revision gör det lättare att få 

kapital.
10

  

 

                                                           
9
 FAR, 16 dec 2008, 11.26, Skatteverket, 2008-06-23, FAR, 2010-11-01 

10
 FAR, 2010-11-01 
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På uppdrag av FAR SRS har en undersökning angående hur avskaffandet av revisor påverkar 

bankernas kreditbedömning genomförts av Sweco Eurofutures och resultaten kan urskiljas i 

artikeln ”Bankerna varnar för att företagens kreditkostnader ökar utan revision”. I 

undersökningen har FAR kommit fram till att den vanligaste konsekvensen för företagen som 

saknar revision är att företagaren kan bli tvungen att lämna personlig borgen. En annan 

konsekvens kan vara att kreditkostnaden kan komma att öka för dessa företag. 
11

 

 

I ett yttrande av Skatteverket angående ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

(SOU 2008:32); remiss 2008-06-23” avstryker Skatteverket förslaget om att avskaffa 

revisionen eftersom att myndigheten anser att utredningen har underskattat den preventiva 

effekten som revisionen har för att förhindra fusk samt fel i skatte- och 

inkomstdeklarationerna. Skatteverket befarar att avskaffandet av revisionen kommer att 

påverka företagens räkenskaper och därmed också antalet fel i deklarationerna genom att det 

kommer att medföra en ökning av både medvetna och omedvetna fel. 
12

 

 

Utöver dessa ovan nämnda användare av årsredovisningen har författarna dessutom valt att 

fokusera på revisionsbyråer då de kan anses vara redovisningsexperter eftersom det är dem 

som ska bedöma och granska ett företags årsredovisning
13

. De är en yrkesgrupp som påverkas 

väldigt mycket av denna förändring eftersom de innan avskaffandet hade en monopolställning 

som nu kan riskera att försvinna då merparten företag inte längre behöver bli reviderade. 

Dessutom är de en grupp som har väldigt stor insikt och kunskap om revisionens betydelse, 

fördelar samt nackdelar och de bör därför veta vad lagförändringen kan få för följder, även för 

andra intressenter.
14

 Författarna har valt att inte ta med redovisningsbyråer eftersom de inte 

regleras enligt lag på samma sätt som revisionsbyråerna
15

. 

 

Denna studie har för avsikt att undersöka de alternativkostnader som kan uppkomma då 

mindre företag väljer bort revision, i och med att vissa intressenter ändå kan komma att kräva 

att räkenskaperna ska vara granskade av en tredje part för tillförlitlighetens skull. Med 

alternativkostnader menar författarna kostnader som uppkommer då mindre företag väljer ett 

annat alternativ, i detta fall kostnader som uppkommer då företag väljer att inte ha revision.  

                                                           
11

 FAR, 16 dec 2008, 11.26 
12

 Skatteverket, 2008-06-23 
13

 K. Artsberg, 2005, s.104 
14

 B. Svensson, H. Agélii och H. Karlsson, mars 2008, s. 264 
15

 B. Svensson, H. Agélii och H. Karlsson, mars 2008, mars 2008, s. 134-135 
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I de fall alternativkostnader kan uppstå genom företagens intressenter, så kan det exempelvis 

bero på att bankerna genom att de får mindre underlag för att bestämma om de ska låna ut 

pengar vilket ökar deras risk och därmed ökar kostnaderna för att ta fram den kompletterande 

informationen. Dessutom kan kostnader uppkomma på grund av att företaget inte får lån eller 

få lån med sämre villkor. För Skatteverket kan slopandet av revisionsplikten innebära att fel, 

både omedvetna och medvetna, uppkommer i företagens räkenskaper. Detta leder till att 

Skatteverket får fel siffror till skatteunderlaget och det medför att fel skatt debiteras vilket kan 

ge kostnader för att korrigera detta. Dessutom kan kostnader för att förhindra att fel skatt 

debiteras uppkomma genom att Skatteverket genomför ökade stickkontroller.
16

  

 

1.3. Problemformulering 

Detta leder fram till följande frågeställning: 

 Uppkommer några alternativkostnader för mindre företag som väljer bort revision? 

 I det fall alternativkostnader uppkommer, vilka är dessa kostnader? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera om det finns alternativkostnader för de mindre 

bolagen då de väljer bort revision och i det fall det uppkommer, beskriva vilka dessa 

alternativkostnader är.  

 

1.5. Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa sig till tre användargrupper; banker, Skatteverket samt 

revisionsbyråer inom Örebro kommun samt Solna, Stockholm. Anledningen till att författarna 

har valt just dessa användare är på grund av att författarna anser att dessa är de som påverkas 

mest av avskaffandet av revisionsplikten och dessutom så kan det vara svårt att se resultat från 

avskaffandet inom de andra användargrupperna då lagen ännu inte har fått fullt genomslag. 

Denna studie kommer inte att försöka göra en uppskattning av storleken på dessa kostnader då 

detta kan vara svårt med tanke på att lagförändringen är så pass ny. Istället kommer en 

uppskattning att göras angående vilka alternativkostnader som kan tänkas uppkomma på 

grund av lagförändringen. Författarna har valt att inte intervjua mindre företag eftersom 

författarna har haft problem att hitta företag som uppfyller de kriterier som bestämmer om ett 

företag anses vara ett mindre företag samt så är det svårt att utskilja de företag som har eller 

                                                           
16

 Ibid 
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planerar att avskaffa revisionen i detta segment. Dessutom kan det bli tidsbrist om författarna 

koncentrar sig mer på att försöka hitta dessa, speciellt eftersom det inte är helt säkert att dessa 

finns och det kan även vara svårt för dessa att försöka uppskatta vilka alternativkostnader som 

kan uppkomma eftersom de eventuellt saknar den kunskapen. 
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2. Referensram 

2.1. Vad är revision?  

”Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 

förvaltning.” 
17

 Revisionen kan delas in i fyra delar: planering, löpande granskning 

(internkontroll), bokslutsgranskning samt granskning av själva årsredovisningen. Därutöver så 

brukar revisorn också ge råd och hjälpa till att förbättra redovisningen och rutiner i företaget 

efter genomförd revision.
18

 Det är viktigt att revisorn som gör granskningen är oberoende, 

vilket bland annat betyder att han/hon inte får ha intressen som kan leda till att denna väljer att 

inte rapportera felaktigheter som uppmärksammas vid revisionen samt så ska inte revisorn 

granska sig själv, det vill säga om denna sköter företagets bokföring eller ger konsulttjänster 

så ska denna inte också göra revisionen. Enligt Aktiebolagslagen kapitel 10, paragraf 3 så ska 

revisorn i ett aktiebolag granska: årsredovisningen och bokföringen, VD:s och styrelsens 

förvaltning samt vid koncernredovisning då företaget är moderbolag: koncernredovisningen 

och koncernföretagens inbördes förhållanden.
 
Granskningen ska vara så omfattande och 

ingående som god redovisningssed kräver enligt Aktiebolagslagens kapitel 10, paragraf 3, 

vilket betyder att lagstiftaren inte har preciserat hur den ska ske utan denna lämnar frågan 

relativt öppen för att revisionen ska kunna utvecklas i samband med att förändringar 

genomförs och med hänsyn tagen till företagens olika förhållanden.  

 

Efter avslutad revision ska en revisionsberättelse enligt Aktiebolagslagen kapitel 10, paragraf 

5 samt 27-31, alltid innehålla om tillämplig lag har använts när årsredovisningen upprättats, 

huruvida balans- och resultaträkning samt om styrelsens förslag till vinstdisposition bör 

godkännas av bolagsstämman. Dessutom ska revisorn ge utlåtande om ansvarsfrihet gentemot 

bolaget för styrelse och VD.
 
En revisionsberättelse kan också vara tvungen att innehålla 

ytterligare delar, i de fall då de är aktuella. Om iakttagelser görs angående brott så är revisorn 

skyldig att rapportera detta till styrelsen samt till åklagare, och då ska revisorn i de flesta fall 

avgå ifrån sitt uppdrag.
 19

 

 

2.2. För- och nackdelar med revision 

Revision förbättrar trovärdigheten på redovisningen och kvalitén på informationen, ger bättre 

kontroll av ekonomisystem och redovisningen, bidrar till skydd mot bedrägeri samt ger 

                                                           
17

 Allt om revision, M. Eriksson, 2011-11-09, 11.10 
18

 Allt om revision, M. Eriksson, 2011-11-09, 11.10 
19

 P. Thorell och C. Norberg, mars 2005, s.18-21 
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trovärdhet mot bankerna. Revisionen kan också leda till att kapitalkostnaderna blir lägre 

eftersom att bankernas risk blir lägre då informationen kan anses vara mer trovärdig.
 

Revisionen leder bland annat till att ordningen i räkenskaperna blir bättre, den underlättar den 

interna kontrollen och styrningen, men den underlättar även kreditgivningen från 

långivare/leverantörer och därmed finansieringen av verksamheten. Dessutom leder 

revisionen till lägre kapitalkostnader samt så får utomstående bekräftat att företaget förvaltas 

enligt gällande lagar. Utöver detta blir kvalitén högre på de rapporter som är offentliga, 

skattekontrollen underlättas och den ekonomiska brottsligheten reduceras.
 20

 

 

Den största och eventuellt enda nackdelen med revision för mindre bolag kan vara kostanden 

för revision om den ställs i förhållande till nyttan som bolagen erhåller av revisionen.
21

 

 

2.3. Nyttan med revisionsplikten 

Nyttan med revisionsplikten varierar beroende på vems nytta som fokus ligger på, alltså 

vilken intressents nytta det är som undersöks. Då ägare och företagsledning oftast är samma 

person/personer i mindre företag så leder det till att nyttan av revision för dessa är ganska 

liten och därmed kommer kostnaderna för revisionen att överstiga nyttan.  Kreditinstitut kan å 

andra sidan uppleva en ganska stor nytta med revision då revisionen ger ett intyg på att 

informationen är tillförlitlig, det kan finnas undantag men den ökar chansen för att 

informationen är tillförlitlig. Man tror dock att på grund av att kreditinstituten kommer att 

kräva revision så kommer ett enskilt kontrakt mellan dessa och företaget att ingås om 

företaget är oreviderad och att detta kommer istället att leda till en kostnad för kredit. Samma 

sak kan anses gälla för leverantörer, det vill säga, även de kommer att göra kreditupplysningar 

om eventuella betalningsanmärkningar på företaget. Det kan tänkas att samhället är den som 

tjänar mest på revisionen på grund av att samhället slipper kostnaden för de olika 

konsekvenserna som kan uppkomma med frivillig revision och istället är det företaget som får 

ta (de förebyggande) kostnaderna för revision. Skatteverket sätter ett stort värde på att 

räkenskaperna är i god ordning men reviderade årsredovisningar lämnas ändå inte in, utan 

Skatteverket använder bara årsredovisningen som beslutsunderlag så det är svårt att veta 

betydelsen av reviderade årsredovisningar.
22

 

 

                                                           
20

 P. Thorell och C. Norberg, mars 2005, s. 27-28 och G.Borelund och S. Fagerberg,2008,  s.13 
21

 G.Borelund och S. Fagerberg,2008, s.13 
22

 P. Thorell och C. Norberg, mars 2005, s.5 
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2.4. För- och nackdelar med avskaffandet av revisionsplikten 

De positiva effekterna med avskaffande av revisionsplikten för små företag är att företagen får 

möjlighet till kostnadsbesparingar genom att de får friheten att välja endast de redovisnings- 

och revisionstjänster som de behöver. Tjänsteutbudet på marknaden kommer alltså att utökas 

och priserna kommer eventuellt att bli lägre. Detta leder till att de svenska företagen får bättre 

möjligheter att möta den tuffa konkurrensen från företagen som är befriade från 

revisionsplikten och som därmed inte har kostnader för revision. 
23

 

 

De negativa effekterna handlar mestadels om revisorernas oro för att mista sin 

monopolställning, på grund av den tilltagande konkurrensen. En annan negativ effekt med 

avskaffandet av revisionsplikten som de statliga myndigheterna, exempelvis 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, kan befara är att den ekonomiska brottsligheten samt 

skattefelen kommer att öka. 
24

 

 

2.5. Syftet med avskaffandet av revisionsplikten  

Syftet med att avskaffa revisionsplikten handlar till största del om att öka valfriheten för de 

bolag som omfattas av reformen, det vill säga att företagen själva får välja om de anser sig 

behöva revisions- och redovisningstjänster. Dessutom så är syftet med att avskaffa 

revisionsplikten att öka företagens förmåga att konkurrera med utländska bolag, eftersom 

merparten av EU-länder redan har avskaffat revisionsplikten helt eller delvis genom att de har 

mildare regler för de mindre företagen och därmed blir kostnaderna också lägre.
25

 

 

2.6. Konsekvenser 

Då Utredningen skulle kartlägga konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande så kan det 

vara viktigt att ha i åtanke vem det är som har behov av företagets externa redovisning och 

nedan är en genomgång på olika användare samt konsekvenser som kan uppkomma för dessa. 

 

 Ägare (i de fall dem inte är densamma som ledningen); dessa behöver information för 

att kunna avgöra hur säkert det är att placera kapital i företaget, samt hur stor 

utdelning de kan få i framtiden på det satsade kapitalet. När revision saknas kan 

ägarna inte göra lika säkra bedömningar samt så reduceras deras möjlighet att 

                                                           
23

 M. Odell och B. Ask, 14 april 2010, s.143 
24

 M. Odell och B. Ask, 14 april 2010, s.143 
25

 M. Odell och B. Ask, 14 april 2010, s.98 och B. Svensson, H. Agélii och H. Karlsson, mars 2008, s.180 
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kontrollera och påverka det som sker i företaget jämfört med tidigare. Detta gäller 

vanligtvis inte för mindre bolag eftersom dessa troligtvis är densamma som ledningen. 

 Kreditgivare; exempelvis banker. Kreditgivare använder sig av information och 

uppgifter i sitt arbete vid fastställandet av storleken på amorteringar och lån, men även 

i bedömningen av företagets förmåga att betala dem. De anser att information som är 

reviderad är mer tillförlitliga än oreviderad information. Utredningen påpekar ändå att 

företagens förmåga att låna inte kommer att försämras då kreditgivare i stort sätt utgår 

från företagets historiska förmåga att betala amorteringar och räntor, men att det är 

företaget som kommer stå för kostnader som kan uppstå om kreditgivaren kräver 

ytterligare information som underlag för bedömning. 

 Leverantörer; de behöver information av samma anledningar som kreditgivare, det vill 

säga för att bedöma företagens förmåga att betala för beställda produkter. 

Informationen kan anses vara mer tillförlitlig om den har granskats av en revisor, men 

å andra sidan har detta inte lika stor betydelse som ovan eftersom leverantörerna är 

beskyddade av de civilrättsliga lagarna, till exempel ägarförbehåll vid försäljning.  

 Kunder; är en intressentgrupp som är intresserade av upplysningar som visar om 

företaget har förmågan att leverera det som dem lovar. Företagskunder är mer 

intresserade av att företaget är reviderat än privatkunder på grund av att de ofta köper 

in dyrare maskiner och på så vis vill försäkra sig om att företaget kommer att finns 

kvar då det är säljaren som lämnar garanti på lång sikt och om företaget går i konkurs 

så kan inte företagskunden begära ersättning (från företaget) för garantier som deras 

kunder i sin tur har på dem. Utan företagskunderna får då själva ansvara för 

garantierna utan möjlighet till ersättning från det oreviderade företaget (deras 

leverantör). 

  Anställda; i mindre företag brukar de anställda ofta bestå av familjemedlemmar och 

där menar Utredningen att själva revisionen inte har så stor betydelse, men att det i 

större företag kan vara mer angeläget med reviderad information eftersom de anställa 

förmodligen vill ha information för att kunna se hur företaget utvecklas. 

 Skatteverket; är en statlig myndighet som behöver information från företagen för att 

kunna fastställa beskattningsunderlaget. Information som är reviderad är mer 

tillförlitlig än oreviderad och det är inte lika stor sannolikhet att det uppstår skattefel i 
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information som är reviderad. Utredningen anser dock att Skatteverket har effektiva 

verktyg för att upptäcka detta.
26

 

 

2.7. Alternativ till avskaffandet av revisionsplikten 

De nedanstående punkterna övervägdes som alternativ till avskaffandet av revisionsplikten 

och det kan därför tänkas att företagen som inte längre behöver ha revisor väljer något eller 

båda av de två första alternativen istället eftersom företagen kanske fortfarande vill ha kvar 

tillförlitligheten men ändå minska kostnaden för revision och liknande. De två sistnämnda 

alternativen är något som lagstiftaren kan ha i beaktande för att underlätta för de mindre 

företagen. Det sistnämnda alternativet skulle kunna leda till alternativkostnader genom att ett 

mindre företag kan välja detta trots att det inte är lagstiftat. De två första punkterna är de 

alternativ som kan leda till att alternativkostnader uppkommer för företaget. Alternativen är 

följande: 

 Rådgivning 

 Revisorsintyg 

 Ny bolagsform 

 Förenklat regelverk för de mindre företagen   
27

 

 

Rådgivning kan ske både från en auktoriserad redovisningskonsult och från en kvalificerad 

revisor. Auktorisering av redovisningskonsulter (infördes 2006) kan leda till att dessa blir mer 

jämförbara med de kvalificerade revisionerna med avseende på den ökade legitimitet detta ger 

utifrån omvärldens perspektiv. Genom att använda sig av rådgivning kan problem förebyggas 

innan de uppkommer, istället för att det som med revision upptäcks i efterhand eller i de fall 

då företagen inte har revision så kan det leda till att det inte upptäcks alls. Ett revisorsintyg 

kan ses som bevis på att en revisors har granskat en del av företagets årsredovisning. Det kan 

ges inom ett flertal områden och ska innefatta granskningens omfattning, granskningsobjektet 

samt ställningstagande utifrån revisorns perspektiv. Ett annat alternativ kan vara att införa en 

ny bolagsform med ett förenklat regelverk samt med ett utökat ansvar för ägaren för att 

motverka risken för exempelvis brott. Det skulle alltså kunna tänkas för kategorin 

enmansbolag i aktiebolagslagen att regler ska specificeras för det som gäller speciellt för 

                                                           
26

 H. Agélii och H. Karlsson, mars 2008, kap 8 
27

 L. Jonsson, H. Rönnängsgård och A. Hajradinovic, Vårterminen 2007, s. 34 
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dessa företag. I de fall inget personligt ansvar existerar för den enskilda individen så tycker 

lagstiftaren att en regelbunden kontroll är nödvändig.
28

 

 

Det finns andra uppdragsformer än fullständig revision och det är dessa som de mindre 

företagen skulle kunna tänkas använda som ett förenklat regelverk. De fyra uppdragsformerna 

som finns enligt FAR är översiktig granskning, granskning enligt särskild överrenskommelse, 

revision med särskilt syfte och sammanställningsuppdrag. Översiktig granskning innebär att 

en part väljer ut ett område som ska granskas analytiskt av en revisor för att öka 

tillförlitligheten för en tredje part. Målen med denna typ av granskning är att revisorn ska 

lämna en rapport där revisorn uttrycker en slutsats som har en viss grad av säkerhet angående 

om denna har funnit något ”som tyder på att de aktuella finansiella rapporterna inte i allt 

väsentligt upprättas enligt en fastställd föreställningsram för ekonomisk rapportering” 
29

. När 

en granskning enligt särskild överenskommelse genomförs får revisorn i uppdrag att utföra en 

granskning som har en revisionskaraktär enligt överenskommelse mellan företaget och 

revisorn samt eventuellt en tredje part. Revisorn ska i denna granskning rapportera sina 

faktiska iakttagelser och mottagarna kommer därför att få dra sina egna slutsatser utifrån 

rapporten som revisorn lagt fram. Denna rapport är endast avsedd för de överenskommande 

parterna på grund av att de som inte har kännedom om bakgrunden kan missuppfatta 

rapporten. Granskningen kommer inte leda till något bestyrkande.
30

 Den tredje tjänsten, 

revision med särskilt syfte, ”kan avse revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt 

ramverk för särskilt syfte” samt delar av en fullständig finansiell rapport (lager, projekt, 

enskild transaktion). Detta uppdrag medför att revisorn uttrycker en slutats där denna uttalar 

sig med rimlig säkerhet.
31

 Sammanställningsuppdrag är ett uppdrag där en revisor eller 

redovisningskonsult gör en sammanställning av ekonomisk information. I sammanställningen 

är revisorn/redovisningskonsulten att betraktas som en redovisningsexpert och inte en 

revisionsexpert. Revisorn ska här samla in, klassificera samt sammanställa ekonomisk 

information. De underliggande räkenskapsunderlagen kommer inte att granskas utan istället så 

ska revisorn endast sammanställa detaljerad data på ett överskådligt och begripligt sätt. I detta 

uppdrag utförs ingen granskning och det kommer inte medföra att 

revisorn/redovisningskonsulten kommer att kunna bestryka något, men användarna av denna 

                                                           
28

 L. Jonsson, H. Rönnängsgård och A. Hajradinovic, Vårterminen 2007, s. 34 
29

 FAR, 2011, s.27, 592 
30

 FAR, 2011, s.27, 652 
31

 FAR, 2011, s. 27 
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sammanställning kan ändå komma att dra nytta av denna information eftersom den utförts 

med professionell omsorg och skicklighet.
32
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3. Teoretisk referensram 

3.1. Agentteorin och samhällsekonomisk effektivitet 

Agentteorin utgår från antaganden om att aktörerna är rationella och nyttomaximerande. 

Fokus ligger på relationen mellan principal och agent. Principal - agentproblemet är 

konfliktartad vilket innebär att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av principalens 

nytta och dessutom så råder informationsasymmetri mellan principalen och agenten genom att 

informationsfördelningen är ojämn på grund av att den ena parten har mer information än den 

andra. Det här kommer, på grund av att principalen vill reducera risken, att leda till att denna 

kommer att övervaka agenten för att se till att agenten verkar i principalens intresse. Detta 

medför att principalen kommer att få kostnader både för att agenten utför själva arbetet samt 

de kostnader som hänger ihop med riskreduceringen. En slutsats som kan dras av agentteorin 

är att förekomsten av olika alternativa lösningar för samma affärshändelse kan bero på att de 

olika aktörerna har försökt minska sina risker eller snarare kostnader för att reducera risken på 

olika sätt. Principalen kommer till exempel att anlita en revisor som ser till att dennes intresse 

tas tillvara på, så länge som den ekonomiska nyttan av revision överstiger kostnaden för 

revisionen. 
33

  

 

I de fall där ägaren i ett bolag även är samma person som bolagsledningen och styrelsen, så är 

denne inte i behov av revision. Ett bra sätt att förklara detta resonemang är att utgå från 

agentteorin som menar att ägaren är den som utser och betalar för revisionen, men att det är 

han själv som blir granskad och övervakad vilket inte är nödvändigt. Även om revisionen 

bidrar till effektivisering genom att verksamheten sparar mer pengar, så medför det att när 

revision görs på mindre företag så görs det främst med syfte att tillfredsställa intressenterna. 

Därför anses det att företaget inte bör bära kostnaden för revisionen.
34

 Men om ett behov av 

revision existerar så kommer intressenten att begära detta och då får företaget besluta om det 

är villigt att ta den kostnaden för att behålla den intressenten. Den underliggande teorin för 

detta är den om samhällsekonomisk effektivitet. När revision styrs av efterfråga blir 

transaktions- och övervakningskostnaderna det minsta möjliga samt så blir den mer effektiv. I 

praktiken kan det vara svårt för vissa intressenter att kunna begära revision av företaget, att 

kunna ingå ett avtal med företaget eftersom praktiska eller ekonomiska hinder gör det 

omöjligt. Exempel på sådana intressenter är samhället exempelvis Skatteverket, samt mindre 

                                                           
33

 K. Artsberg, 2005, s. 83-85  
34

 C. Persson, J. Lindstedt och A. Larsson, Höstterminen 2006, s.28 
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leverantörer som enbart kan skyddas genom lagstiftning. Detta kan enligt 

samhällsekonomiska argument leda till att lagstiftning om revisionsplikt införs för att även de 

intressenter som inte kan ta tillvara på sina intressen genom avtal ska kunna få reviderad 

information. Dock så finns det argument mot lagstiftad revision såsom att företaget måste 

betala för ”onödiga” kostnader, företaget får betala för intressenternas nytta och det är detta 

som är orsaken bakom avskaffandet av revisionsplikten.
35

 

 

 

 

Trots att den typiska och rena formen av principal – agentrelationen är en relation mellan 

ägare och företagsledare
36

, så kommer vi i denna studie att se kreditgivare – kredittagare som 

en form av agentteorin. Anledningen till detta är att det finns ett kontraktsförhållande mellan 

dessa parter som påminner om den mellan ägare och företagsledning.  I kreditgivare – 

kredittagarerelationen kommer kreditgivaren att betraktas som principalen och kredittagaren 

(företaget) som agenten
37

.  För att förklara denna relation kommer vi att illustrera detta med 

figuren ovan (Figur 3). Om företaget vill ta ett lån så leder det till att kreditgivaren behöver ha 

tillförlitlig information som de kan använda som underlag för utvärdering av huruvida lån kan 

ges. Detta kommer att leda till en principal – agent problem där kreditgivaren ger företaget 

uppdraget att få fram rätt låneunderlag till kreditgivaren. På grund av 

informationsasymmetrin, företaget vet mer om tillförlitligheten på sina räkenskaper än vad 
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36
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kreditgivaren gör, så vill kreditgivaren ha reviderade räkenskaper. Därför kommer denna att 

kräva att företaget tar kontakt med en revisor för revision av räkenskaperna och de kostnader 

som uppkommer då kreditgivaren vill minska sin risk genom kontroll av räkenskaperna, 

kommer att leda till transaktionskostnader.
38

 

 

3.2. Transaktionskostnadsteori 

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer när parter gör affärer med varandra, det 

vill säga kostnader som uppkommer utöver det man betalar för själva varan/tjänsten
39

. På en 

idealiserad marknad med perfekt konkurens uppkommer inga transaktionskostnader, men 

eftersom en sådan marknad knappast existerar leder det till att parter verkar på en reell 

marknad med transaktionskostnader. 
40

 Transaktionskostnader består av tre olika delar:
 
 

 Kontaktkostnader  

 Kontraktkostnader  

 Kontroll- och övervakningskostnader   
41

 

 

Kontaktkostnader är kostnader som uppstår när två eller flera parter ska finna varandra för att 

göra affärer samt för att söka uppgifter om kvalité, pris med mera. Kontraktskostnader är alla 

de kostnader som uppstår då parterna ska förhandla fram kontrakt. Kontrollkostnader 

uppkommer då exempelvis ett företag vill hantera risken i de fall dess motpart misslyckas 

med att uppfylla sin del av avtalet, exempelvis kostnader för övervakning.
42

 

 

När parter kontinuerligt ingår transaktioner med varandra så kan transaktionskostnaderna 

sänkas på grund av att det uppstår ett förtroende. Exempelvis så kan kontaktkostnaderna 

minskas då en part slipper leta efter information om den motpart som det ska ingås en 

transaktion med. Bland annat kan författarna nämna en bank som inte behöver ta fram 

information om ett företag för att bevilja krediter utan då kan banken istället förlita sig på 

företagets historik hos banken. Detsamma gäller för kontrollkostnader, parten slipper använda 

resurser för att kontrollera att motparten fullgör sin del av avtalet. Dock så kan ett förtroende 

leda till att den ena parten blir beroende av den andra och detta kan resultera i att det kan bli 
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svårt att avsluta denna relation, trots att den kan vara ofördelaktig, på grund av att parten har 

investerat mycket i den. 
43

 

 

Alternativkostnader har i denna studie definierat som kostnader som kan tänkas uppkomma 

för ett företag när företaget väljer bort revision, till exempel de kostnader som dem lägger ner 

för att behålla en viss kvalité eller för att reglera fel som uppkommer i räkenskaperna. 

Dessutom kan de olika alternativkostnaderna anses vara transaktionskostnader och i analysen 

kommer de olika kostnaderna som eventuellt lyfts fram i empirin att placeras in i de olika 

kostnadsklassificeringarna som transaktionskostnadsteorin består av. 
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4. Metod 

4.1. Vetenskaplig ansats 

Det finns tre olika ansatser som kan användas för att få fram redovisningskunskap: induktion, 

deduktion och abduktion.
44

 Denna studie kommer att baseras på en deduktiv ansats, det vill 

säga att författarna utgår ifrån teorin. Anledningen till att författarna väljer denna ansats är på 

grund av att författarna utökar teorin genom att gruppera alternativkostnader i de olika 

kostnadsslagen som finns inom transaktionskostnadsteorin samt så vill författarna förklara hur 

det är i verkligheten gällande olika alternativkostnader. Alternativkostnaderna som författarna 

menar är de kostnader som kan uppkomma för de mindre bolagen i de fall de väljer bort 

revision.  

 

4.2. Vetenskaplig undersökningsmetod 

Det brukar oftast skiljas på om undersökningen har en kvantitativ eller kvalitativ karaktär. 

Författarna har valt att använda den kvalitativa metoden eftersom författarna under en 

intervjusituation kan ställa följdfrågor för att få en djupare förståelse. Detta genom att 

möjligheten till förtydligande, förklarande samt utvecklande finns, vilket är svårare eller 

nästintill omöjligt att göra i exempelvis en enkät. Författarna är alltså inte ute efter att 

kvantifiera faktorer, utan författarna vill erhålla sammanhanget och rikare information. 

Kvalitativ metod fokuserar på processens innehåll och är beskrivande och förklarande genom 

ord och text. Läsaren bör dock ha i åtanke att denna metod kan vara subjektiv genom att 

analysen är tolkande.
 45

 En annan fördel med intervjuer är att det troligtvis kommer att leda till 

att intervjupersonerna kan ha större möjlighet att ge en rikare information eftersom att det tar 

mindre tid i anspråk att besvara frågor muntligt än att besvara dem skriftligt genom 

exempelvis en postenkät, det vill säga respondenten kan säga mer muntligt än vad denna kan 

skriva under samma tidsperiod. 
46

  

 

4.3. Tillvägagångssätt  

4.3.1. Datainsamlingsmetod 

4.3.1.1. Insamling av sekundärdata 

Data som har samlats in tidigare i ett annat syfte och i ett annat sammanhang kallas för 

sekundärdata. I denna uppsats kommer sekundärdata bestå till största del av förarbeten till 
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lagändringen, ibland enbart hänvisad till ”Utredningen”, samt kurslitteratur, exempelvis 

Artsberg (2005) som innehåller relevanta teorier. Författarna kommer att använda 

sekundärdata eftersom det är kostnads- och tidseffektivt samt så finns det ett stort urval av 

källor. Läsaren bör dock ha i minne att denna data kan vara inaktuell genom att den kan vara 

insamlad för länge sedan, dock så bör exempelvis teorier inte vara känsliga för förändringar 

eftersom det är ovanligt att dessa ändras i grunden. Dessutom så kan det faktum att 

informationen är insamlad i ett annat syfte leda till att denna inte går att anpassa till ett annat 

undersökningssyfte.
47

  

 

4.3.1.2. Insamling av primärdata 

Primärdata är ny information som undersökaren själv har samlat in genom olika 

fältundersökningar. I denna studie kommer primärdata samlas in genom personliga intervjuer 

med fyra respondenter. Detta eftersom författarna då kan anpassa informationen till 

undersökningens specifika syfte och sammanhang samt till undersökningens problem. 

Dessutom är informationen aktuell i och med att den nyligen blivit insamlad. Författarna 

väljer detta trots att det kan vara dyrt och tidskrävande eftersom författarna anser att 

fördelarna överväger nackdelarna.
48

 

 

4.3.2. Intervju och intervjuteknik  

4.3.2.1. Val av respondenter 

I denna undersökning har ett strategiskt val gjorts gällande populationen, det vill säga 

undersökarna har själva medvetet bestämt vilka som ska ingå i populationen. Detta eftersom 

bankerna och Skatteverket har figurerat mest i media samt så valdes revisionsbyråer ut 

eftersom de kan anses vara experter på revision och därmed troligtvis även på avskaffandet av 

revisionsplikten. Trots att företagen som kan välja bort revision kan tyckas vara de mest 

intressanta så kan det vara svårt för dessa att uttala sig i dagsläget då avskaffandet ännu inte 

fått fullt genomslag (vilket leder till att de troligen inte har upplevt några effekter än) samt så 

kan företagen ha svårt att göra en uppskattning om hur deras intressenter blir påverkade och 

hur det i sin tur påverkar företagen. 

 

Vid val av respondenter från de ovannämnda populationerna har författarna i denna 

undersökning valt att vända sig till de större inom respektive bransch eftersom de troligtvis 
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kan ha störst möjlighet att deltaga samt att de kan finnas en större möjlighet att dessa har små 

företag som kunder. Dock så visade det sig att en del av de tillfrågade inte kunde delta på 

grund av tidsbrist. Kontakt med samtliga möjliga respondenter har tagits via mejl, telefon och 

evenemanget nätverksdagen. Nätverksdagen är en arbetsmarknadsmässa som anordnas av 

Sesam (studentsektion) på Handelshögskolan vid Örebros universitet. Under denna mässa 

deltar ett flertal organisationer för att nätverka med ekonomi-, statistik- och 

informatikstudenter.
49

  Val av vilka företag som skulle väljas inom respektive population 

gjordes genom att de största inom respektive område valdes ut (ej med Skatteverket). Vad 

gäller revisionsbyråerna så valdes några av de största företagen ut: KPMG, PWC, Ernst and 

Young, Grant Thornton samt Deloitte. 
50

 Primärt togs kontakt via telefon, Grant Thornton var 

den enda som sa ja direkt och tid och plats bestämdes. Vissa av de andra hänvisade till andra 

personer inom företaget som författarna skulle ta kontakt med via telefon, medan andra ville 

att författarna istället skulle mejla. I de fall författarna inte fick svar inom ett antal dagar så 

ringde författarna upp eller mejlade igen och dessutom så tog författarna kontakt med KPMG, 

PWC samt Ernst and Young på Nätverksdagen
51

 för att få chansen att prata direkt med dessa 

samt låta dem lära känna författarna lite, ge ett ansikte till rösten/texten.  Författarna tog även 

kontakt med Grant Thornton i detta fall enbart för att låta dem lära känna författarna lite. Efter 

mycket mejlande och kontakt via telefon så fick författarna även möjligheten att intervjua 

Ernst and Young och då författarna kände att de inte kom i kontakt med rätt personer på de 

andra företagen så valde författarna att utesluta dessa. Författarna kom dock i kontakt med 

KPMG men då de kände att de inte kunna tillföra något till studien så valde de att avstå från 

att delta. 

 

Gällande kreditinstituten (bankerna) så användes samma tillvägagångssätt som med 

revisionsbyråerna, det vill säga de största inom branschen valdes ut: Swedbank, 

Handelsbanken, SEB och Nordea
52

 samt så togs den initiala kontakten via telefon i de fall 

detta var möjligt vilket det inte var med Nordea (de hade inget direktnummer och dessutom så 

var det allmänna numret endast avsett för kunder). Därför uteslöts Nordea från studien.  Av 

Handelsbanken fick författarna svaret att de fortfarande kräver revision och på grund av detta 

kände de att de inte kunde tillföra studien något. SEB och Swedbank ville båda att författarna 

istället skulle ta kontakt via mejl, vilket författarna också gjorde. SEB svarade inte på mejlet 
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och därför uteslöts även dem. Swedbank å andra sidan svarade ja efter att författarna tagit 

kontakt med personen (chefen) som de hänvisade till i mejlet.   

 

Författarna tog kontakt med Skatteverkets huvudkontor via deras hemsida där författarna 

skickade in bland annat vad författarna skulle göra samt syftet med studien. Författarna fick 

svar via mejl där författarna hänvisades till en person i mittregionen som författarna skulle ta 

kontakt med via telefon. Denna person som var sjukskriven, hänvisade till en tredje person. 

Efter kontakt med den tredje personen, som kände att dem på det kontoret inte hade 

kunskapen att kunna hjälpa författarna så hänvisade denna till en fjärde person på 

huvudkontoret i Stockholm. När författarna tagit kontakt med personen på huvudkontoret så 

fick författarna direkt ett positivt svar och tid och plats för möte bestämdes. Denna person bad 

under telefonsamtalet om en mejladress där denna kunde ta kontakt med författarna i det fall 

något inträffade som kunde leda till att mötet ställdes in (så att författarna skulle slippa åka till 

Stockholm i onödan). 

 

4.3.2.2. Utformande av intervjuguide 

Författarna kommer att genomföra personliga intervjuer med sina respondenter eftersom 

författarna vill att respondenterna också ska vara delaktiga och aktiva i intervjun samtidigt 

som författarna vill kunna styra eller leda intervjun in på ”rätt” spår. Denna form av intervju 

är också öppen för följdfrågor och förklaring om det finns saker som är oklara och detta 

tycker författarna är viktigt eftersom det troligtvis ökar kvalitén på informationen. Nackdelar 

med den personliga intervjun är att det ofta blir små urval och att dataanalysen kan vara 

komplicerad, dock så anser författarna att fördelarna överväger de nackdelar som finns. Det 

skulle kunna tänkas att författarna kommer att genomföra en panelintervju eftersom 

författarna är flera som intervjuar men endast en respondent per intervjusituation. Men i en 

sådan intervju finns det flera infallsvinklar och den är mer strukturerad angående vem som har 

ordet, vilket mestadels är huvudintervjuaren. 
53

 Författarna kommer under intervjuerna att 

följa en i förväg utformad intervjumall med frågor som författarna vill ta upp. Dessa frågor 

kommer att anpassas i den enskilda intervjun och även följden som frågorna kommer i kan 

variera mellan de olika intervjuerna då författarna kommer att anpassa sig till den enskilda 

intervjusituationen. 
54

 

                                                           
53

 L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs och L. Haglund, 2010, s.168-169, 178 
54

 L. Christensen, N. Engdahl, C. Grääs och L. Haglund, 2010, s.169 



27 
 

Författarna kommer att inleda intervjun med att berätta om vad syftet med arbetet är för att de 

ska kunna veta hur deras svar kommer att användas. Därefter kommer några inledande frågor, 

faktafrågor, att ställas såsom namn och arbetsbakgrund. Sedan kommer författarna att gå in på 

öppna frågor där det första ämnet är allmänt om revision och revisionsplikten, för att efter det 

fråga om avskaffandet av revisionsplikten. Det sista ämnet som kommer att tas upp handlar 

om alternativkostnader som kan uppkomma. Det skulle kunna tänkas att frågan ”Är det 

möjligt att dessa kostnader på något vis kommer leda till ökade kostnader för de mindre 

företagen?” är känslig och på grund av detta så valde författarna att ställa den frågan ganska 

sent i intervjun i förhoppning om att författarna då hade skapat ett förtroende hos 

respondenten för författarna. Författarna har försökt att undvika ledande frågor samt långa, 

komplicerade frågor och att ställa flera frågor samtidigt. Detta för att försöka undvika att 

respondenten känner sig tvungen att svara på ett visst sätt samt för att öka förståelsen och 

minska risken för missförstånd. När det behövs för att få bättre förståelse så kommer 

följdfrågor att ställas.
55

  

 

4.3.2.3. Tillvägagångssätt intervju 

Inför intervjuerna läste författarna på lite om företaget författarna skulle till för att vara 

pålästa. Intervjuerna gick till på det sättet att författarna delade upp det genom att en person 

ansvarade för den planerade delen av intervjun, en gjorde anteckningar på datorn/för hand 

(ifall inspelningen skulle krångla) och den tredje ansvarade för den improviserade delen av 

intervjun. Dessutom så kunde författarna alla ge kommentarer och uppföljningsfrågor. 

Anledningen till att detta tillvägagångssätt valdes till alla intervjuer var att författarna i största 

mån ville ha en liknande intervjusituation i samtliga fall. Författarna valde även att göra på 

detta sätt på grund av att författarna ville ha ett flyt i intervjun vilket kan vara svårt att uppnå 

om frågorna till exempel delas upp mellan alla tre. Det kan eventuellt också göra det lättare 

för intervjupersonen genom att denna främst kan koncentrera sig på en person istället för att 

splittra sin uppmärksamhet på tre, vilket kan vara jobbigt och göra så att fokuset försvinner 

från frågorna.  

 

Innan författarna började med själva intervjun så berättade författarna kort om vad som skulle 

undersökas, för att försäkra sig om att de visste vad författarna skulle göra. Efter detta frågade 

författarna om det var tillåtet att spela in intervjun och hur de kände angående anonymitet. 

Samtliga respondenter godkände att författarna använde inspelningsutrustning och tyckte det 
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var okej att använda deras namn i studien. Författarna valde att spela in intervjuerna eftersom 

författarna då kan lyssna på intervjuerna flera gånger. Detta för att det är svårt att hinna skriva 

ner allt som sägs under intervjun, speciellt om intervjuaren samtidigt ska kunna lyssna på vad 

som sägs. Intervjuaren kan koncentrera sig på frågorna som ska ställas, men framför allt på 

svaren som erhålls. Dessutom kan det vara bra om författarna vill använda just den 

formuleringen intervjupersonen använde under intervjun och det kan vara svårt att ordagrant 

komma ihåg det om intervjun inte är inspelad. En risk med att spela in är att det kan 

uppkomma problem med inspelningsutrustningen och det var just på grund av detta som 

författarna valde att en person skulle skriva ner anteckningar på dator/för hand.
56

 Därefter 

började författarna själva intervjun med att fråga om namn och arbetsbakgrund, för att sedan 

fråga om revision och revisionsplikten. Nästa ämne som författarna ställde frågor om var 

avskaffandet av revisionsplikten och efter det frågade författarna om alternativkostnader. Det 

sista ämnet på intervjumallen handlade om alternativ till avskaffandet av revisionsplikten. 

Därefter ställde författarna improviserade frågor som kommit upp under intervjun. På 

samtliga företag, ibland före och ibland efter intervjun så pratade författarna lite allmänt 

också.  

 

Författarna har under intervjuerna inte följt intervjumallen slaviskt, utan har istället försökt 

anpassa sig till den enskilda intervjusituationen. 

 

4.3.2.4. Intervjuareffekt    

Det kan tänkas att det kan uppstå fel som beror på att författarna har valt att göra intervjuer 

istället för att genomföra en enkät. Felen som kan uppstå beror på att intervjuaren under en 

intervju har personlig kontakt med respondenten och genom denna personliga kontakt så kan 

intervjuaren medvetet eller omedvetet påverka respondenten. Det kan vara lätt att som 

intervjuare påverka genom att betona orden på ett visst sätt, använda ett visst tonfall eller 

ställa frågan på ett visst sätt. Dessutom så kan exempelvis kroppsspråket påverka en 

respondent och när materialet från intervjuerna ska sammanställas så kan intervjuarna tolka 

respondentens svar på ett felaktigt sätt. I de fall respondenten inte har tillräckligt stort 

förtroende för intervjuaren så kan det leda till att respondenten håller inne med information 

och ger svar som är socialt accepterade. 
57
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4.4. Komplikationer  

Ett stort hinder var att hitta intervjupersoner som ville/kunde ställa upp, men författarna 

ringde och mejlade till ett flertal företag och dessutom flera gånger till samma företag och till 

sist så fick författarna alltså fyra intervjuer med två revisionsbyråer, en bank och ett med 

Skatteverket. Dessutom fick författarna ett svar av ytterligare en bank som sa att de 

fortfarande krävde revision och i de fall företagen väljer denna bank uppkommer inga 

alternativkostnader utan de har då fortfarande kvar kostnaden för revision. En annan svårighet 

författarna stött på är vid bearbetningen av empirin där författarna hade problem med att tolka 

intervjusvaren och få frågorna att hänga ihop mellan de olika respondenterna, det vill säga att 

under de olika intervjuerna har olika följdfrågor uppkommit vilket lett till att olika 

frågeformuleringar har använts.  

 

4.5. Trovärdighet och äkthet  

I en kvalitativ studie finns andra begrepp för att mäta reliabiliteten och validiteten och det är 

trovärdighet samt äkthet. Trovärdighet består av de olika delkriterierna; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och bekräfta. Äkthet består i sin tur av 

följande kriterier; ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet, 

taktisk autenticitet samt rättvisande bild.
58

 

 

4.5.1. Trovärdhet 

Tillförlitlighet handlar om den sociala verkligheten. Om det finns många olika beskrivningar 

av en social verklighet, är det den som forskare kommer fram till som avgör hur tillförlitligt 

det är. Detta kräver att forskningen utförts i enighet med de regler som finns och att 

intervjupersonerna ska kunna bekräfta att intervjuarna har uppfattat verkligheten på rätt sätt, 

det vill säga, att intervjuarna har uppfattat det som sagts i intervjun på rätt sätt. 
59

 I denna 

studie kan tillförlitligheten eventuellt ha tagit skada då författarna inte har låtit 

intervjupersonerna ”godkänna” det empiriska materialet som vi har sammanställt. Författarna 

valde dock att inte göra detta eftersom intervjupersonerna då kan vilja ta tillbaka information, 

endast på grund av att de inte längre känner att de kan stå för det de sagt. Författarna försökte 

ändå förhindra att tillförlitligheten skulle ta skada genom att vara försiktig i 

sammanställningen av det empiriska materialet och försöka att inte anta något. 
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Överförbarheten handlar om huruvida resultaten kan tillämpas i andra kontexter och detta 

uppnås genom fylliga redogörelser.
60

 Vad gäller studiens överförbarhet så skulle frågorna ha 

kunnat vara ännu utförligare och författarna skulle ha kunnat gå ännu djupare in i 

intervjupersonernas kunskaper och åsikter, vilket författarna kan se nu i efterhand. Läsaren 

bör också tänka på att kunskaper och åsikter kring ämnet, speciellt med tanke på att 

avskaffandet är så pass nytt, kan förändras när man har hunnit uppleva det en längre tid.  

 

Pålitlighet innebär att forskarna ska anta en granskande synsätt för att kunna bedöma en 

undersökning, det vill säga att forskarna säkerställer att det skapas en fullständig redogörelse 

för alla faser av forskningsprocesser såsom val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter, 

problemformulering, fältanteckningar och så vidare.
61

 När det kommer till pålitlighet i denna 

studie så kan det kanske påstås att den är relativt god eftersom författarna har försökt att noga 

dokumentera vad som gjorts genom hela arbetet. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren ska agera i god tro, det vill säga att 

forskaren inte tillåter att personliga värderingar påverkar utförandet av och slutsatserna från 

en undersökning.
62

 I denna studie har författarna försökt att undvika att låta personliga 

värderingar påverka denna studie genom att författarna försökt hålla frågorna öppna för 

intervjupersonerna, och inte använt frågor som antar något, exempelvis har författarna försökt 

undvika frågor som ”Hur påverkas informationen i räkenskaperna…?” och istället använda 

frågor som ”Påverkas informationen i räkenskaperna…?” med eventuell uppföljningsfråga 

”Om ja, på vilket sätt?”. 

 

4.5.2. Äkthet 

Ontologisk autenticitet handlar om de personer som medverkat i studien har fått en bättre 

förståelse av den sociala miljön som de lever i.
63

 I detta skede av studien anser författarna ha 

det svårt att uttala sig om den ontologisk autenticitet eftersom författarna inte har frågat 

intervjupersonerna huruvida de känner att denna studie har ökat deras förståelse för miljön de 

lever i. Detta på grund av att de inte har tagit del av arbetet ännu. Pedagogisk autenticitet 

handlar om ifall deltagarna i studien har fått en bättre bild av hur andra i miljön upplever 
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avskaffandet av revisionsplikten. 
64

 Författarna kommer att skicka detta arbete till samtliga 

intervjupersoner vilket eventuellt kommer att leda till att de får kunskap om hur andra 

upplever avskaffandet och detta borde medföra en god pedagogisk autenticitet. Katalytisk 

autenticitet innebär om de medverkande personerna kan förändra sin situation med hjälp av 

studien. 
65

 Det ingår nog inte i denna studie att försöka förändra intervjupersonernas situation 

utan mera försöka förstå och förklara miljön de lever i. Taktisk autenticitet hjälper deltagarna 

att få bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs efter att undersökningen genomförts.
66

 

Författarna har inte en god katalytisk autenticitet vilket leder till att inte heller den taktiska 

autenticiteten är god.  Rättvis bild handlar om att ge undersökningen en tillräcklig rättvis bild 

av uppfattningar och åsikter bland de personer som studerats.
67

 I denna studie har författarna 

intervjuat ett flertal respondenter inom olika branscher vilket borde medföra att författarna 

med respondenternas sammanlagda svar borde få en uppfattning från flera olika perspektiv. 

 

4.6. Kritisk synsätt/Källkritik 

Det är viktigt att ha ett kritiskt synsätt när ett arbete skrivs och att som författare kunna inse 

begränsningar i det egna arbetet, detta för att försöka öka trovärdigheten på arbetet. I detta 

arbete kommer författarna ha ett kritiskt synsätt utifrån de fyra principerna; äkthet, 

tidssamband, oberoende samt tendensfrihet som Torsten Thurén
68

 använder. 

 

Äkthet innebär i detta fall att källan inte ska vara en förfalskning, utan den ska vara det den 

säger sig vara.
69

 Denna uppsats primärkällor kan ha problem med äktheten om det skulle vara 

så att respondenterna anser att tolkningen av deras svar kan ha blivit fel i jämförelse med vad 

de menade, men detta kan ofta vara fallet när insamling sker genom intervjuer. I denna 

uppsats har författarna vid insamlandet av sekundärdata valt att i största möjliga utsträckning 

använda sig av kända och bestyrkta källor. 

 

Tidssamband handlar om hur lång tid det har gått mellan en händelse och återgivningen av 

händelsen. Ju större tidsavståndet är mellan dessa, desto större är risken att tvivel för källans 

trovärdighet uppstår.
 70

 Gällande primärdatan i denna uppsats så användes 
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inspelningsutrustning vilket borde innebära att tidsavståndet inte borde ha så stor betydelse 

eftersom författarna då kunde lyssna på intervjun som om det vore idag, det vill säga, risken 

för att tiden skulle ha påverkat författarnas minne minskar och därmed borde trovärdigheten 

öka. Med sekundärdata å andra sidan, så kan det vara svårt att veta hur tiden har påverkat 

dessa eftersom inte alla källor har skrivit ner tillvägagångssättet vid faktainsamling. Däremot 

så kan en uppfattning erhållas gällande tidssambandet genom att kolla datumet för när 

litteraturen/uppsatsen/undersökningen gjordes och därmed få en uppskattning av hur tiden har 

påverkat den. Sekundärdatan som har använts i denna uppsats har varierande utgivningsår, där 

vissa är av nyare slag och andra är av äldre, dock har detta tagits i beaktande och författarna 

anser att källans värde och trovärdhet kan bibehållas även i de fall källan är av äldre art. 

Läsaren bör ändå ha detta i åtanke samt att det faktum att avskaffandet nu har genomförts kan 

påverka tidssambandet. 

 

Oberoende kan definieras som att källan ska vara opåverkad, exempelvis så ska inte 

intervjuaren, eftersom denna vill ha ett visst svar, på något sätt försöka påverka 

intervjupersonen samt så ska intervjupersonerna inte heller påverka varandra.
71

 Gällande 

denna uppsats primärdata så finns möjligheten att oberoendet ha blivit påverkad eftersom 

författarna vid kontakt förklarade för intervjupersonerna vad författarna skulle prata om och 

detta kan ju ha medfört att dessa i sin tur pratat med andra på företaget vilket kan leda till att 

oberoendet kan ifrågasättas. Påverkan på intervjupersonerna har författarna försökt att 

minimera genom att försöka undvika ledande frågor och ge möjlighet för respondenten att 

prata relativt fritt genom användande av följdfrågor. Dessutom så valde författarna att 

intervjua en person åt gången för att försöka öka oberoendet och minska yttre påverkan som 

exempelvis grupptryck. Läsaren bör dock ha i åtanke att då respondenterna inte är anonyma så 

kan det, medvetet eller omedvetet, påverka respondenternas svar.  Sekundärdatans grad av 

oberoende kan även den vara svår att uttala sig om på grund av bristande information 

angående detta. 

 

Tendensfrihet innebär att källan är opartisk och ger en sann bild av verkligheten, det vill säga 

att källan inte förvränger verkligheten på grund av exempelvis ekonomiska, politiska och 

personliga intressen.
72

 Det läsaren bör tänka på är att vissa av författarnas sekundärkällor är 

tagna från intressenter som kan ha ett intresse i att behålla revisionsplikten vilket kan leda till 
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att objektiviteten kan ifrågasättas. Detta kan eventuellt också gälla för det empiriska 

materialet (primärdatan). 
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5. Empiri 

Läsaren bör ha i åtanke att det inte är säkert att de svar författarna får i intervjuerna kommer 

att reflektera kontorets (till exempel Skatteverkets huvudkontor i Stockholm) åsikter i frågan 

eller hela företagets (exempelvis Skatteverkets) åsikter i frågan. 

 

5.1. Ernst and Young 

Ernst & Young är en av de största och dominerande revisionsbyråerna i världen och har 

kontor i cirka 140 länder med nästan 152 000 anställda. Företaget är en ledande global aktör 

inom revision, rådgivning, redovisning och skatt. Ernst and Young gick samman år 1989, men 

har existerat separat mycket längre och grundarna var Arthur Young och Alvin C Ernst. I 

Sverige ligger medeltalet heltidsanställda på cirka 1 814. Ernst and Young har kontor på cirka  

60 orter i Sverige.
73

 

 

 Intervju med Anders Pålhed, Ernst and Young i Örebro
74

 

Anders Pålhed studerade ekonomi innan han började jobba på Ernst and Young. Pålhed har 

arbetat i Ernst and Young sedan 1984, men på den tiden hade bolaget ett annat namn. Pålhed 

har tidigare arbetat i Värmland i samma bolag, därefter flyttade han till Örebro. Pålhed är 

förutom auktoriserad revisor, även uppdragsansvarig på Ernst and Young.  

 

5.1.1. Revisionsplikt 

Huvudsyftet med revisionen är att kvalitetssäkra finansiell information, berättar Anders 

Pålhed. Det är en fördel för företagets samtliga intressenter som till exempel banker, 

anställda, kunder och leverantörer att veta hur det står till för företaget. Revisionen har även 

ett antal lagkrav, förutom aktiebolagslagen finns även skattelagar och inkomstlagar. Det är 

viktigt att revisorerna följer alla lagar strikt, annars anmäls det. Revisionen medför att 

informationen är mer tillförlitlig och att intressenterna känner sig trygga. Men ”… riktigt så 

enkelt är det inte i verkligheten, att revision kan särskiljas från allmän rådgivning och hjälp 

för företaget, det är ju sällan en knivskarp linje”…, tillägger Pålhed. Det finns olika typer av 

rådgivning som ingår, allt från ägare till företaget självt. Allt handlar om hur saker och ting 

tolkas, två personer kan tolka olika, det vill säga kunden och revisorn själv kan tolka olika om 

vad revision är och vad som är allt annat.  Pålhed poängterar att revisionen i sig går ut på att 

revisorn skaffar sig en bra bild av företaget och detta är en bra förutsättning för att en 
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bedömning ska kunna göras av vad som ska granskas och vilka risker det finns. Revisorn kan 

ha så mycket kunskap om företaget att denna lätt kan diskutera även andra frågor som kan 

hjälpa företaget, men som kanske inte primärt har med revisionen att göra. 

 

Jag ser inga nackdelar med revisionen, det vore ju konstigt, säger Anders Pålhed. Om det var 

en politisk fråga, så menar Pålhed att det ena blir baksidan på det andra. Tanken med 

avskaffandet av revisionsplikten är att ge de mindre företagen valfriheten om de uppfyller de 

kriterier som krävs. De får själva fundera; vad har vi för intressenter? Behöver vi revisionen 

för att ge intressenterna säker information? Pålhed poängterar att nackdelen för de mindre 

bolagen att ha revision är att det medför stora kostnader. Men vad erhålls istället för 

kostnaden om företaget avskaffar revisionsplikten och kommer nyttan att överväga kostnaden, 

frågar Pålhed sig. 

 

Anders Pålhed berättar att informationen i räkenskaperna kan tänkas påverkas om företaget 

inte är reviderad. Den personen som skall upprätta årsredovisningen kan ha dålig koll på vad 

som bör framgå. Det är ingen som kvalitetssäkrar eller granskar personen som upprättar 

bokslutet, även om han/hon kallar sig för auktoriserad redovisningskonsult, säger Pålhed. Det 

är en självklarhet att även dem måste följa lagar och regler, men frågan är då; vem säkerställer 

att räkenskaperna har framställts på rätt sätt? Detta är tyvärr svårt att veta. Det finns 

redovisningskonsulter som är väldigt duktiga och detta borde medföra att revisionskostnaden 

blir ganska liten med tanke på att det är ganska enkelt att granska, poängterar Anders Pålhed.  

 

5.1.2. Alternativkostnader 

Anders Pålhed befarar att kostnader kan uppkomma för de mindre företagen om de 

exempelvis behöver låna pengar, göra affärer med lite större företag eller vid kontakt med 

offentliga myndigheter. På grund av detta kan dessa kräva att företaget ska vara reviderat eller 

att det har blivit granskat på något annat sätt. 

 

Pålhed funderar på om företaget verkligen sparar något på avskaffandet eller om kostnaden 

bara förflyttas. Pålhed säger att i de fall ”… huvuddelen var att man hjälpte dem med att göra 

bokslut, deklarationer och sådant…” så behöver företagen fortfarande göra detta, ”… dem 

ska ju uppfylla dem kraven i alla fall. Så frågan är ju hur mycket granskning som egentligen 

försvann och hur mycket man egentligen sparade.” Pålhed framhäver att kostnaderna som 

företagen sparar på revision kan de istället lägga på andra tjänster som exempelvis 
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redovisningsexperter. Dock kan följden av detta leda till att redovisningsexperterna kan göra 

fel och då blir alternativkostnaden att det uppstår straffavgifter på grund av bland annat 

skattefel, skadestånd på grund av att företaget inte har uppfyllt kapitalbristreglerna i 

Aktiebolagslagen och liknande. ”Den gången dem behöver få det granskat, då måste någon 

börja om från början och då blir det dyrare än att bara ha en årlig revision…”.  Dessa 

alternativkostnader kan även uppkomma om företagen väljer att göra bokföringen själv, 

berättar Pålhed. När ett fel upptäcks i räkenskaperna, så måste revisorn gå tillbaka för att 

granska tidigare års räkenskaper för att få det att stämma. På så viss blir det dyrare eftersom 

att revisorn måste göra dubbelarbete och därför är det mer lönsamt för ett företag att lägga 

kostnaden på en årlig revision så att det blir rätt från början, poängterar Pålhed.  

 

5.1.3. Alternativ 

Anders Pålhed berättar att det finns alternativ gällande olika typer av granskningsmetoder, 

”… fullständig revision är ju det yttersta, där vi som revisorer har en åsikt och uttalar oss om 

hur vi tycker…”. Om företagen väljer bort fullständig revision så finns det andra alternativ 

som bland annat översiktlig granskning eller om de väljer att endast granska en viss specifik 

del som har en väsentlig betydelse för företaget som exempelvis varulager. Företaget väljer då 

att få exempelvis endast varulagret granskat och drar då slutsatser kring det, menar Pålhed. 

Dessa alternativ har FAR tagit fram i samband med diskussionen av avskaffandet av 

revisionsplikten och det kan göras av samtliga revisorer. Intressentmodellen spelar även här 

en stor roll eftersom att det är viktigt att företagen funderar över vilka behov deras intressenter 

har, framhäver Pålhed. Om företaget exempelvis är en ensam konsult som saknar krediter, 

leverantörsskulder, personal men som har kunder så kanske det inte behöver en granskning, 

men man vill alltid få räkenskaperna granskade och därför kan företagen välja något av dessa 

alternativ för att få en form av kvalitetsstämpel.  

 

5.1.4. Övrigt  

Anders pålhed tror att man i diskussionen om avskaffandet av revisionsplikten gravt har 

överskattat revisionskostnaden i och med att det inte är ”… glasklart vad den ena kallar för 

revision, det som är följd av revision och vad som är rådgivning”. Om vi ska uppfylla alla de 

krav som vi har på oss och göra alla de delar som krävs vid granskning av räkenskaperna så 

kan kostnaden ligga på cirka 10 000 kronor, berättar Pålhed. Det är nästan omöjligt att hamna 

under den här kostnaden såvida det inte är ett vilande företag, om revisorn ska genomföra en 

seriös granskning. Kostnaden kan öka ju mer komplext företagets räkenskaper är, ju mer 
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transaktioner de har. Ju mer tid och resurser som vi revisorer måste lägga ner vid granskning 

av räkenskaperna, desto högre kommer kostnaden att bli för företaget, detta på grund av att 

vår kostnad är timrelaterad, framhäver Pålhed.  

 

Pålhed berättar att det vanliga är att de nystartade företagen inte tillsätter en revisor från 

början och det kan vara så att dessa företag på kort tid kan bli fullskaliga och ramlar över 

gränsen för att kunna betecknas som ett mindre företag. Detta leder till att när de väl behöver 

revision så kommer de att få högre kostnader än vad de hade fått om de hade haft revision 

från början.  

 

5.2. Grant Thornton 

Grant Thornton International är en paraplyorganisation som är en av de ledande i världen och 

består av självständigt styrda och ägda konsult- och revisionsföretag.  Medlemsföretagen, 

varav en av dessa är Grant Thornton, tillhandahåller ekonomiservice, skatterådgivning, 

revisionstjänster samt annan rådgivning till företag och deras ägare. Medlemsföretagen finns i 

över 100 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Grant Thornton är i Sverige ett ledande 

revisions- och konsultföretag för entreprenörsföretag samt entreprenörer med 24 lokalkontor i 

hela Sverige och cirka 900 medarbetare. Trots att företagen, som sedan kom att bli Grant 

Thornton, existerat var för sig långt innan så var det inte förrän år 1986 som de tillsammans 

antog namnet Grant Thornton.
75

  

 

Intervju med Leif Eriksson, kontorschef på Grant Thornton, Örebro. 
76

 

Leif Eriksson har arbetat inom revisionsbranschen sedan 1984 och han började arbeta på 

Grant Thornton 1990. Eriksson arbetar främst med revision och konsultation. Idag är Leif 

Eriksson kontorschef och har varit det sedan 1992 i Örebro, men innan dess arbetade han i 

Lindesberg och Värmland med samma befattning.  

 

5.2.1. Revision 

Fördelen med revision är att det är en form av försäkran för företagen, det vill säga att 

informationen i räkenskaperna är tillförlitlig, säger Leif Eriksson.  Eriksson menar att de 

intygar att de har gjort en granskning av räkenskaperna och årsredovisningen och detta ger en 
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rättvisande bild. Enkelt uttryckt kan det sägas att fördelen med revision är att; ”… det är en 

alternativförsäkring”, säger Eriksson. 

 

Det är inte bara fördelar som Eriksson kan se med revision, utan det finns även nackdelar. 

Eriksson tycker att ”… det är en nackdel för de absolut minsta företagen” eftersom 

regelverket för revisorer är så pass omfattande att vissa delar måste göras oberoende av 

företagets storlek och detta blir en för stor kostnad för det lilla företaget. På grund av denna 

anledning säger Erikson att det är ”… helt rätt att man har gjort det eller tagit det här steget 

nu med att avskaffa revisionsplikten för de mindre”. I och med att Grant Thornton tycker att 

kostnaden för revision ibland kan bli för stor för det lilla företaget så berättar Eriksson att de 

har rekommenderat vissa kunder att ta bort revisionen och detta är för väldigt små aktiebolag 

som har mellan fem till tio transaktioner per år. På så viss hjälper Grant Thornton företagen 

att spara kostnader, men företagen är alltid i behov av andra tjänster som vi självklart kan 

erbjuda, så vi förlorar egentligen inte mycket på det.  

 

Om det blir så att ett företag väljer bort revision så tror Leif Eriksson att informationen 

kommer att påverkas, men dock så kommer detta bero mer på vilken hjälp företaget kommer 

att använda sig av istället, det vill säga om det kommer att lämna över bokföringen till någon 

utomstående expert eller om företaget väljer att göra det själva. I de fall bokslut och 

årsredovisningar upprättas av redovisningskonsulter, så kommer det inte bli några större 

förändringar säger Eriksson, men ”… sen är det ju klart om företagen själva börjar göra 

årsredovisningar, så kommer de definitivt att bli kvalitetsförsämringar.” Något nytt för 

företagen är att de måste sätta ett kryss på skattedeklarationen om företagets räkenskaper har 

reviderats av en revisor eller om bokföringen har upprättats av en redovisningskonsult. På så 

viss kommer Skatteverket att ha ögonen på vilka företag som använder sig av en revisor eller 

redovisningskonsult, säger Leif Eriksson. 

 

5.2.2. Alternativkostnader 

Som Eriksson nämnde ovan så kan ju företagen göra sin egen bokföring och årsredovisning, 

han tror att detta kommer leda till att flera fel uppkommer och detta kan i sin tur leda till 

följdkostnader för företaget för att rätta till felen. Exempelvis säger Eriksson att om 

Skatteverket eller banken påpekar att fel har uppstått och de anser att den information som 

företaget lämnar inte är trovärdig kan detta leda till att de vill ha utomstående kontroll på 

informationen. Detta kan leda till att det uppstår kostnader för de mindre företaget på grund 
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av att revisorn gör ett dubbelarbete då denna först måste granska föregående års ingående 

balans för att få räkenskaperna att stämma. Även leverantörer kan vara en stor del i det hela, 

det vill säga idag finns det fina instrument för att kunna följa upp ett företag och deras 

räkenskaper och dessa instrument använder leverantörerna sig av vid kreditgivningen. Men 

det är för tidigt att dra några slutsatser om detta med tanke på att det är så pass nytt. Dessutom 

säger Leif Eriksson att det kan medföra en risk för bankerna om företagens räkenskaper inte 

är reviderade och bankerna kommer då att kräva vissa säkerheter av sina kunder för att 

minska risken. Han menar att det lilla aktiebolaget kan komma ”… att jämställas kanske med 

en enskild firma…”, gällande att företaget/ägaren får lämna mer säkerheter, till exempel 

privata säkerheter.  

 

5.2.3. Alternativ 

Något som Eriksson har märkt är att fler kunder har börjat vända sig till 

redovisningskonsulter, han menar att; ”… det finns en enorm potential att plocka marknaden 

på den sidan istället…”. Detta har han märkt på grund av att just den sidan hos Grant 

Thornton har ökat mest, men han tillägger att detta började precis innan revisionsplikten 

avskaffades.  

 

För att företagen ändå ska kunna säkerställa någon typ av kvalité på sina räkenskaper kan de 

förutom fullständig revision använda sig av översiktlig granskning och punktinsats, säger 

Eriksson. Vid punktinsats väljer företaget att endast en viss del av räkenskaperna ska 

granskas, exempelvis varulagret. Eriksson nämner ett annat alternativ och detta kan vara att 

företaget väljer auktoriserade redovisningskonsulter som lämnar in en form av 

bokslutsrapport, men detta intygar egentligen inget utan det styrker bara att årsredovisningen 

är upprättad enligt de lagrum som gäller. 

 

5.2.4. Övrigt  

Leif Eriksson berättar att det är vanligt att många nystartade företag väljer att inte ha revisor.  

 

5.3. Skatteverket  

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet för beskattning, registrering av bouppteckningar, 

folkbokföring och fastighetstaxering. Verksamheten bedrivs till största delen på de olika 

kontoren och dessa kontor finns på cirka 100 orter över hela landet. På kontoren tas bland 

annat deklarationer emot och granskas samt så behandlas även andra skatteärenden åt 
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medborgare och företag. Skatteverket har cirka 10 700 anställda, varav 1 970 finns på 

huvudkontoret i Solna, Stockholm. 
77

 

 

Intervju med Torbjörn Gustavsson, Skatteverket Solna, Stockholm
78

 

Torbjörn Gustavsson arbetar som rättslig specialist i redovisningsfrågor på Skatteverkets 

rättsavdelning och sitter på huvudkontoret i Solna. Gustavsson har tidigare arbetat med 

redovisningsfrågor på ett skattekontor för större företag och han har även varit skatterevisor 

för Skatteverket i cirka 10-15 år.  

 

5.3.1. Revisionsplikt 

Torbjörn Gustavsson berättar att fördelen med revisionen är att den säkerställer att 

informationen i räkenskaperna blir tillförlitlig, det vill säga om det skulle uppkomma 

felaktigheter i räkenskaperna så kommer revisorn att anmärka det i revisionsberättelsen. 

Kravet på revision har alltid funnit på aktiebolag och på grund av detta har samhället och 

Skatteverket, men även andra intressenter vant sig vid att aktiebolag ska vara reviderade och 

därför betraktas det som ett kvalitetstecken. Gustavsson anser att revisorn kan fungera som ett 

”bollplank” och då kan det anses vara en fördel med revisionen, genom att revisorn kan 

tillföra något för företaget i de fall bokföringsfirmorna eventuellt inte har samma kompetens 

som revisorn. Revisorn kan ge en bättre bedömning och eventuellt en lösning av hur något 

som företaget och bokföringsfirmorna tycker är svårt ska hanteras. I detta fall så tillför 

revisionen något för företaget, de får något för pengarna som de betalar. Dock anser 

Gustavsson att denna möjlighet med att använda revisorn som rådgivare kanske inte utnyttjas 

tillräckligt.  

 

En nackdel med revision för de mindre företagen är de stora kostnader som de måste lägga 

ner och dessa kostnader ligger på minst 10 000 kronor, säger Gustavsson.  Gustavsson 

funderar på om revisionen är till någon nytta för ett företag i de fall företaget har anlitat en 

bokföringsfirma som har gjort bokföringen och upprättat ett bokslut. Detta eftersom 

revisionen då bara består av att en person som kommer in för att granska denna persons arbete 

för att sedan skicka en faktura på kostnaden för detta. Bolagen kan tycka att denna kostnad är 

onödig i förhållande till nyttan. Men samtidigt poängterar Gustavsson att det måste kosta en 

stor summa för att kunna täcka revisorns arbetsinsats. En annan nackdel som Gustavsson 

                                                           
77

 Skatteverket, 2011-12-14, 11.00 
78

 Intervju Torbjörn Gustavsson, Skatteverket Solna, Stockholm 



41 
 

nämner är att det kan finnas en del revisorer som är oseriösa i sitt arbete, det vill säga vissa 

kan ha undertecknat revisionsberättelsen utan att ha granskat räkenskaperna efter de lagrum 

som gäller. Dock är majoriteten av alla revisorer seriösa i sitt arbete, vilket medför ett 

kvalitetstecken.  

 

Om företagen väljer att avskaffa revisionsplikten så tror Gustavsson att informationen i 

räkenskaperna kommer att påverkas negativt, framförallt i de fall då företagen väljer att göra 

bokföringen själva. Men om de nu väljer att göra detta själva så tycker Gustavsson att det är 

”… viktigt att det finns någon utomstående som kanske tittar att de verkligen har fattat det 

här på rätt sätt och att de verkligen har greppat hur redovisning ska gå till”. Gustavsson 

jämför med en enskild näringsidkare som själv har gjort redovisningen och där har det visat 

sig att dem inte har en susning om någonting, det vill säga de förstår inte principerna och de 

har inte den kompetensen som krävs för att upprätta bokslut. Detta kan även inträffa för de 

mindre företagen som väljer att göra sin redovisning själva och det Gustavsson menar är att 

”… den som har gjort redovisningen egentligen inte fattar alls vad man har gjort”. 

Om det skulle vissa sig att informationen försämras kommer det leda till att de på 

Skatteverket kommer att lägga ner mer tid och resurser för att rätta till enkla fel, fel som inte 

hade uppstått om företagen hade använt sig av en revisor, säger Gustavsson. De fel som 

Gustavsson pratar om är slarvfel, som exempelvis att företagen fyller i blanketter fel. Ibland 

kan det leda till att en skriftväxling måste uppkomma, så att företagen själva får rätta till felen 

och på så vis får företagen lägga ner resurser för att ta fram den information som Skatteverket 

efterfrågar. Gustavsson påpekar att många av de fel som kan uppkomma kan bero på att 

företagen saknar kompetensen för att upprätta ett bokslut, exempelvis kan det vara svårt att 

veta vilka kostnader som är avdragsgilla och vilka som inte är det. 

 

5.3.2. Alternativkostnader  

Om företagen väljer bort revisionen så kan det leda till att riskerna ökar och att fel uppstår i 

räkenskaperna. Torbjörn Gustavsson tror att fler kontroller kommer att behöva göras bland 

annat för att rätta de fel som uppstår och detta kommer att leda till ökad resursanvändning för 

Skatteverket.  Gustavsson nämner att Skatteverket har fått ett nytt så kallat granskningsinstitut 

och där har Skatteverket möjlighet att be företagen att komma in och visa upp sina 

räkenskaper för en begränsad period och detta kommer framförallt att användas på nystartade 

företag. Samtidigt påpekar Gustavsson att det inte är endast Skatteverket som kommer att få 

lägga ner extra resurser, utan även företagen kommer bli tvungna att göra det genom att de 
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måste ta fram den information som Skatteverket kräver. Detta eftersom att risken för att 

företaget blir utvald för kontroll numera kan vara större och om företagen inte har revision så 

kan risken för fel öka och detta kan medföra att antalet kontroller kommer att öka för det 

enskilda företaget, menar Gustavsson. Dessutom har Skatteverket infört en ruta på 

skattedeklarationen som behandlar ämnet ”Upplysningar om årsredovisningen”, där frågor 

ställs om huruvida företaget anlitat redovisningskonsult eller revisor. Det kan tänkas att 

svaren på dessa frågor också kan tänkas leda till att företaget kan utsättas för fler kontroller. 

Trots att ägarna till ett aktiebolag inte har ett personligt betalningsansvar så kan ägarna i de 

mindre företagen bli tvungna att ta ett visst personligt betalningsansvar i de fall de måste gå i 

borgen vid ett lån. Om ett bolag inte har revision, så kan de till viss del jämställas med en 

enskild firma eller ett handelsbolag gällande ansvaret, säger Gustavsson.  

 

5.3.3. Alternativ  

Torbjörn Gustavsson berättar att om företaget väljer bort fullständig revision så finns det 

alternativ för att kunna erhålla en kvalitetsstämpel på sina räkenskaper. Detta alternativ är att 

använda sig av en auktoriserad redovisningsekonom, men även detta kostar, menar 

Gustavsson. Dock är detta frivilligt för företagen, men skulle det å andra sidan vara tvingande 

så skulle det inte spela någon roll om företagen väljer en revisor eller en auktoriserad 

redovisningsekonom eftersom att det medför samma kostnader.  Gustavsson tillägger även att 

han inte ser att en översiktlig granskning av företagens räkenskaper är ett bra alternativ, det 

vill säga ett litet företag har inte så många transaktioner att granska och därför borde 

revisionen göras helt komplett. 

 

5.3.4. Övrigt  

Torbjörn Gustavsson poängterar att de flesta nystartade företagen inte har en revisor.  

 

Gustavsson säger dessutom lite skämtsamt att det kanske är de större företagen som borde ha 

möjligheten att avskaffa revisionsplikten. Detta med tanke på att dessa brukar ha en 

kompetent ekonomipersonal som sköter bokföringen och i dessa fall blir revisionen endast ett 

godkännande. Det är större risk att det blir fel i de mindre företagen som kanske gör 

bokföringen själv och därför borde de kanske få hjälp med bokföringen vilket en revisor kan 

bistå med, menar Gustavsson.  
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5.4.  Swedbank 

Swedbank som är en ledande bank i Sverige har sitt ursprung i den svenska 

sparbanksrörelsen, vars historia sträcker sig tillbaka till 1820. År 2006 ändrades namnet från 

FöreningsSparbanken till Swedbank. Swedbank är en fullsortimentsbank för företag samt 

privatpersoner och finns i Sverige som är hemmamarknaden, samt i Estland, Litauen och 

Lettland. Swedbank har 319 kontor i Sverige och över 200 kontor i de baltiska länderna. 

Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. 

Swedbank har cirka 631 000 företags- och organisationskunder och cirka 9,8 miljoner 

privatkunder. Swedbankkoncernen har cirka 16 813 anställda. 
79

 

 

Intervju med Åza Zastell, Swedbank i Örebro 
80

 

Åza Zastell arbetar som företagschef på Swedbank i Örebro där hon är ansvarig för 

företagsmarknaden och personalen som arbetar med företagskunder. Zastell har arbetat på 

banken sedan 1987 och har fram till dess att hon blev företagschef för två och ett halvt år 

sedan haft i princip alla roller i företaget.  

 

5.4.1. Revision 

Åza Zastell anser att det nästan enbart finns fördelar med att företagens räkenskaper är 

reviderade. Zastell menar att det är en ”hygienfaktor”, det vill säga det visar om företagens 

räkenskaper stämmer och är tillräckligt tillförlitliga för att kunna ta fram de rapporter som 

banken behöver ha. Zastell anser att företagen borde koncentrera sig på det dem är bäst på, på 

sin ”main-business”, och överlämna det andra till någon som är expert på området istället 

eller som Zastell uttryckte det;”… det är bättre att företaget gör det dem är bra på och att de 

lämnar över det andra till någon annan”. Zastell är samtidigt inne på att det inte bara är 

granskningen som företagen får, utan även rådgivning om till exempel hur stor utdelning som 

kan tas ut, hur löner ska hanteras, men även mycket annat som företagen själva inte kan. Fel i 

räkenskaperna ”… kan ju få oerhörda konsekvenser för bolaget, det kan ju faktiskt handla om 

överlevnad i bolaget beroende på om man har gjort på ett eller annat sätt”, säger Zastell och 

på grund av detta anser hon att revisorn har en viktig funktion att fylla. 

 

Zastell säger att hon inte ser några nackdelar med revision, men samtidigt känner hon att de 

företag som är inaktiva inte bör lägga ner pengar på detta eftersom det är en för dyr kostnad 
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för dem i förhållande till vad det ger. Zastell menar att detta inte är en nackdel utan att det mer 

är ett ställningstagande. En nackdel som hon dock kan se är att revision är bakåtblickande, det 

vill säga, det säger inte så mycket om hur företaget kommer att vara i framtiden. Det är 

viktigare att kunna bedöma och ta fram rapporter om hur företaget kommer att vara i 

framtiden än hur det har varit tidigare, säger Åza Zastell.  

 

Informationen på företagens räkenskaper kommer att påverkas om räkenskaperna inte är 

reviderade, säger Zastell och förklarar detta genom att jämföra ett reviderat aktiebolag med ett 

handelsbolag som saknar motsvarande krav på reviderade räkenskaper. Zastell menar att 

informationen där kan vara bristfällig och detta på grund av att det inte finns någon ordning 

på verifikationer och att företaget inte har koll på sina papper. Detta kan undvikas om 

företaget har en revisor eftersom att denna kräver att företagen lämnar in rätt papper för att 

denna ska kunna utföra sitt jobb. I dagsläget säger Zastell att hon inte har upplevt att företag 

har valt bort revisionen och detta på grund av att det kanske inte riktigt har slagit igenom, men 

samtidigt säger hon att hon tror att företag som har använt sig av en revisor tidigare kommer 

fortsätta att göra det även i framtiden. 

 

5.4.2. Alternativkostnader 

Om det skulle visa sig att företagens räkenskaper inte är reviderade kan det leda till att de på 

banken inte får rätt information och därmed inte kan fatta beslut, framförallt på kreditsidan, 

säger Zastell. Det hon menar är om banken ska kunna låna ut pengar vill de veta hur det har 

gått för företaget och om företaget inte kan få fram de rapporter som de efterfrågar kan det 

leda till att företaget får avslag på grund av informationen är bristfällig. Zastell tycker att detta 

är synd eftersom att det inte behöver betyda att företaget är dåligt, men de på banken måste få 

det material som de behöver för att kunna fatta ett beslut. Dessutom säger Zastell att om 

informationen är brisfällig men ändå uppnår någon slags grundnivå så kan företagen få låna 

pengar men med försämrade villkor, exempelvis nämner hon att de kan få en högre ränta. 

Detta på grund av att banken tar en högre risk, men risken får inte vara hur stor som helst 

även om de kan ta ut ett högre pris. De behöver ändå ha en viss säkerhet. Informationen som 

banken behöver för att kunna fatta beslut förväntar de sig att få från kunderna, säger Zastell. 

De kommer inte lägga ner några egna resurser för att ta fram den information som krävs och 

detta på grund av att det är kundens uppgift att presentera ett material för dem för att de ska 

kunna leverera en tjänst, exempelvis låna ut pengar.  
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5.4.3. Alternativ 

Åza Zastell menar att det viktigaste för Swedbank är inte om företaget har använt sig av en 

revisor, utan att en viss formalia har uppfyllts och om denna formalia kan uppfyllas på ett 

annat sätt så är det acceptabelt för dem. Zastell påpekar att hon har upptäckt att företag som 

väljer bort revision istället vänder sig till en redovisningsbyrå. Zastell anser att detta kan vara 

bra då de stora inom den branschen håller en hög kvalité, det vill säga, redovisningsbyråerna 

har den kompetens som krävs för att få fram det material som de på banken behöver. Zastell 

berättar att en mindre omfattande revision skulle kunna vara ett alternativ, så länge det 

uppfyller en formalia och ger trygghet så är det acceptabelt för banken. 
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6. Analys 

I detta avsnitt kommer författarna att analysera det empiriska materialet med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen består bland annat av agentteorin och 

trasaktionskostnadsteorin, där agentteorin förklarar hur transaktionskostnader kan 

uppkomma
81

. Agentteorin handlar om relationen mellan principal och agent. Relationen 

mellan principalen och agenten är konfliktartad eftersom att agenten försöker öka sin nytta på 

bekostnad av principalens och det råder vanligtvis informationsasymmetri mellan principalen 

och agenten genom att informationsfördelningen är ojämn på grund av att den ena parten har 

mer information än den andra. Informationsasymmetrin mellan principalen och agenten 

reducerades tidigare då kravet på revision fortfarande gällde, det vill säga att en utomstående 

part (revisor) granskade informationen och övervakade agenten för att se till att denna verkat i 

principalens intresse.
82

  

 

Transaktionskostnadsteori handlar om kostnader som kan uppstå då minst två parter gör 

affärer med varandra. Som författarna nämnde i den teoretiska referensramen så kan 

transaktionskostnaderna delas upp i tre olika kostnadsdelar, det vill säga kontakt-, kontrakt- 

och kontrollkostnader.
83

 

 

I och med att revisionsplikten numera är avskaffad så har företagen möjlighet att välja bort 

revision. Detta kan komma att leda till att det uppstår informationsasymmetri mellan företaget 

och dess intressenter. Tanken med denna studie var att ta reda på om det uppkommer 

alternativkostnader för de företag som väljer bort revision och i så fall vilka dessa kostnader 

är. Alternativkostnader definierar författarna som kostnader som uppstår för de företag som 

har möjlighet att välja bort revision. I analysen ska författarna försöka att klassificera de olika 

alternativkostnader som kan uppstå för företaget i transaktionskostnadsteorins olika 

kostnadsdelar. Det läsaren får ha i åtanke när denna läser vidare är att vissa av 

alternativkostnaderna kommer att kunna klassificeras under fler än en kostnadsdel. 

 

I denna studie definieras principalen som kreditgivaren och företaget som agenten. Detta 

eftersom att agentteorin säger att när agenten har mer information än vad principalen har, 

vilket företaget borde ha vad gäller sina egna räkenskaper i jämförelse med vad kreditgivaren 
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har angående företagets räkenskaper, så leder det till att företaget är att beakta som agent och 

kreditgivaren som principal. Författaren kan även finna stöd för detta i respondenternas 

uttalande, eftersom samtliga respondenter anser att det uppstår informationsasymmetri mellan 

principalen och agenten då företagets räkenskaper inte är reviderade. Åza Zastell, företagschef 

på Swedbank, menar att om det inte finns någon utomstående som reviderar den information 

som företagen lämnar in så kan det leda till att informationen blir bristfällig
84

. Torbjörn 

Gustavsson, rättslig specialist i redovisningsfrågor på Skatteverkets rättsavdelning, Leif 

Eriksson, kontorschef på Grant Thornton och Anders Pålhed, auktoriserad revisor på Ernst 

and Young har samma åsikt och anser att informationen i dessa fall kommer att påverkas 

negativt, det vill säga att kvalitén kommer att försämras
85

. Den främsta anledningen till att 

kvalitén kan försämras är då företagen väljer att upprätta bokslut och årsredovisningar på egen 

hand, detta anser samtliga respondenter.  

 

6.1. Kontaktkostnader 

Kontaktkostnader kan definieras som kostnader som uppstår när två eller flera parter ska finna 

varandra för att göra affärer samt för att söka uppgifter om kvalité, pris med mera
86

. I denna 

kategori ingår de kostnader som företaget måste lägga ner för att finna en revisor som skall 

kunna genomföra en översiktlig granskning eller punktinsats på företagets räkenskaper, samt 

kostnader för en finna en lämplig och kompetent redovisningskonsult. De kostnader som 

nämns här är sådana kostnader som företaget kanske måste vidta för att reducera 

informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter, de vill säga kostnader som 

ökar kvalitén och tillförlitligheten på företagets räkenskaper. Här handlar kostnaderna 

framförallt om resurser och tid som företaget lägger ner, och som de egentligen hade kunna 

lägga ner på något annat inom den egna verksamheten. Om ett företag väljer att inte få sina 

räkenskaper reviderade och inte på något annat sätt ökar tillförlitligheten på sina räkenskaper, 

så säger Åza Zastell att det kan leda till att banken inte får rätt information för att kunna göra 

kreditbedömningar. Detta kan leda till att företaget inte beviljas något lån
87

. Om/när detta 

inträffar kan man ställa sig frågan; vad händer när företaget inte beviljas något lån? Detta 

kan det spekuleras kring. Det kan vara så att om företaget inte beviljas något lån kan de bli 

tvungen att söka sig till andra kreditinstitut, exempelvis andra banker eller andra former av 
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kreditinstitut. Även detta, att finna lämpliga och potentiella långivare, kan kosta företaget i 

form av tid och resurser. Dessutom måste man ställa sig frågan; vad skulle företaget ha 

använt dessa lånade pengar till? Om företaget exempelvis skulle ha lagt ner pengarna på att 

utöka produktionen eller investera i någon maskin eller liknande så kan det leda till att 

företaget kan förlora intäkter som skulle ha kunnat bli följden av dessa investeringsbeslut. 

 

6.2.Kontraktkostnader 

Kontraktkostnader är alla de kostnader som uppstår då parterna ska förhandla fram kontrakt
88

. 

Bara för att det uppstår informationsasymmetri och ingen utomstående granskar företagets 

räkenskaper så behöver det inte leda till att ett företag inte beviljas något lån. Åza Zastell på 

Swedbank säger att företag kan få beviljat lån så länge de uppfyller någon form av formalia, 

men det kan då vara på försämrade villkor
89

. Försämrade villkor kan betyda högre räntor, 

större amorteringar och att företagets ägare behöver gå i personlig borgen. På så vis så blir 

företagets kostnader för kontraktet som de har med banken högre än vad de hade blivit om 

företaget hade kunnat lämna den information som banken efterfrågar, men dessutom kan 

villkoren i kontraktet försämras. 

 

6.3.Kontrollkostnader 

Kontrollkostnader uppkommer då en part vill hantera risken i de fall motparten misslyckas 

med att uppfylla sin del av avtalet, exempelvis kostnader för övervakning
90

. Översiktlig 

granskning och punktinsats passar även in under denna rubrik. Anledningen till att dessa 

kostnader även kan placeras under denna kostnadsdel är på grund av att de fungerar som 

kontroll av företagets räkenskaper, men i detta fall sker kontrollen innan företaget gör affärer 

med sina intressenter, och inte efter. Med andra ord så kontrollerar exempelvis banken ett 

företags räkenskaper innan de lånar ut pengar till företaget.  

 

Vad gäller Skatteverket så säger den samhällsekonomiska teorin att det kan vara svårt för 

vissa intressenter såsom Skatteverket att kunna begära revision av företaget då det kan 

föreligga hinder för dessa att ingå avtal med företaget. Detta behöver dock inte hindra dessa 

intressenter från att få reviderad information utan de kan ju ta del av de åtgärder företaget tar 

för att behålla andra intressenter som kan kräva detta såsom banken. Dessutom så kan de på 
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andra sätt kontrollera sin relation med företaget, som i Skatteverkets fall genom kontroll. 

Exempelvis så säger Torbjörn Gustavsson på Skatteverket att om företag väljer bort att 

revidera sina räkenskaper så tror han att fler fel kommer att uppstå och detta kommer att leda 

till att Skatteverket kommer att få genomföra flera kontroller och på så vis ökar 

resursanvändningen för Skatteverket. Det är inte bara Skatteverket som kommer att få ökad 

resursanvändning utan även företagen. Detta på grund av att när fel uppstår så kommer 

Skatteverket kräva att företagen tar fram den information som de efterfrågar. I och med att 

Skatteverket eventuellt kommer att göra fler kontroller så kan sannolikheten att bli 

kontrollerad och få extra kostnader bli större än tidigare. Det är inte riktigt någon 

kontrollkostnad som företaget själv kan välja att göra, men företagen måste ändå stå för 

kostnaden som uppstår då de blir kontrollerade och det visar sig att fel har begåtts. Företaget 

får lägga ner vissa resurser för att ta fram det rätta materialet och förutom detta så kan 

företaget även drabbas av olika straffavgifter. Gustavsson var också inne på att nu när 

reglerna är ändrade så måste företagen sätta ett kryss på deklarationen ifall räkenskaperna har 

granskats av en revisor samt om räkenskaperna är upprättade av en redovisningskonsult eller 

inte.
91

 Frågan som kan ställas är hur detta kommer att användas, kommer det leda till att 

företag som kryssar i ”nej” att utsättas för fler kontroller än företag som kryssar i ”ja”, eller 

görs detta för statistikens skull för att på så sätt kunna se hur många företag som använder sig 

av en revisor respektive redovisningskonsult eller inte. Om det är så att denna information 

kommer att medföra att företaget kommer att få genomgå fler kontroller så kan även detta 

leda till ökade alternativkostnader för företaget, precis samma kostnader som företaget skulle 

få om det blev kontrollerat på grund av att fel har begåtts.  

 

I de fall företagen väljer att själva göra sin bokföring så tror Leif Eriksson på Grant Thornton 

att risken för fel kommer att var högre än om bokföringen hade gjorts av en 

redovisningskonsult. Eriksson tror att intressenter som Skatteverket och banken kan påpeka 

fel i företagens räkenskaper och känna att informationen är bristfällig vilket leder till att 

tillförlitligheten minskar och därför kan en form av utomstående kontroll krävas för att öka 

kvalitén. Om företagen lämnar in materialet för revision så drabbas de av högre kostnader, 

eftersom revisorn då måste göra ett dubbelarbete.
92

 Frågan är då om det är värt att ta risken 

och åka på dessa högre kostnader eller om företaget ska välja revision redan från början? 

Självklart sparar företaget kostnader på föregående års revision, men när de väl lämnar in 
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material för revision så måste revisorn granska både ingående som utgående balanser enligt 

regelverket. Detta kan medföra att det blir komplicerat och att det då kan ta mycket mer tid 

och resurser från revisorn, vilket gör att kostnader blir mycket högre än vad det hade blivit om 

företaget haft revision varje år. Revisorn hade vid en årlig granskning haft en mer löpande 

kontroll på företaget, istället för att behöva sätta sig in i något helt nytt. Å andra sidan finns 

det inget som säger att de blir så pass komplicerat, författarna tror nog att det skiljer sig från 

företag till företag. Det kan vara så att företag är lika stora i omsättning men att de har olika 

många transaktioner och komplexiteten kan variera oerhört mycket mellan företagens 

transaktioner. Anders Pålhed på Ernst and Young instämmer med Leif Eriksson om att företag 

kan få lägga ner dubbla kostnader då företaget kommer till en sådan situation att de kan bli 

tvungen att genomgå en granskning av sina räkenskaper i de fall företaget inte har haft 

revision tidigare 
93

. Detta med dubbelarbete och därmed kanske även dubbelkostnader kan 

gälla speciellt för de företag som är nystartade och som vid starten valde att inte ha någon 

revisor. 

 

Andra kostnader som företaget kan drabbas av när fel uppkommer vid kontroller är 

straffavgifter vid skattefel, precis som Torbjörn Gustavsson var inne på, men även andra 

former av skadestånd då företagen inte har uppfyllt kapitalbristreglerna
94

. En fråga som 

Anders Pålhed brukar ställa sig är; hur stor del av revisorarvodet är kostnader för revision 

och hur stor del är kostnader för rådgivning
95

? Detta är en fråga som är ganska svår att 

besvara men väldigt intressant eftersom en revisor inte bara granskar räkenskaperna utan 

denna kan även fungera som rådgivare. I förarbetet till lagändringen har det tagits upp att 

revisorsarvodet ligger på 15 000 kronor, men det har inte gjorts någon uppdelning på vad som 

är revision och vad som är rådgivning. 

 

När det pratas om inaktiva/vilande företag så ger revision oftast ingen nytta till företaget i 

förhållande till kostnaden
96

 och då de oftast inte har några intressenter så uppstår inget behov 

av att ingå kontrakt med dessa. I och med detta borde de därmed inte ha något behov av att 

kvalitetssäkra sin information (om de har någon) vilket borde leda till att inga 

alternativkostnader uppstår. 
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7. Slutsats 

Problembakgrunden och problemdiskussionen i denna studie resulterade i följande 

problemformulering; 

 Uppkommer några alternativkostnader för de mindre företagen som väljer bort revision? 

 I det fall alternativkostnader uppkommer, vilka är dessa kostnader? 

 

Efter att ha genomfört denna studie så kan författarna dra slutsatsen att det kan uppkomma 

alternativkostnader för de mindre företagen som väljer bort att få sina räkenskaper reviderade. 

Dessutom har författarna kunnat ge exempel på vilka dessa kostnader kan vara. 

Revisionsbyråerna som i denna studie har använts som experter på ämnet anser att det kan 

uppstå alternativkostnader för företagen på grund av att företagens intressenter kommer att 

agera annorlunda då företagets räkenskaper inte är reviderade. Kostnaderna uppstår 

framförallt i de fall då företagets intressenter anser att företagets räkenskaper inte är 

tillförlitliga, vilket leder till att företaget får kostnader i de fall de vill kvalitetssäkra sina 

räkenskaper gentemot sina intressenter. De alternativkostnader som respondenterna nämner 

här är kostnader för översiktlig granskning och punktinsats som innebär att revisorn 

kontrollerar en del av företagets räkenskaper, till exempel företagets varulager. 

 

I denna studie valde författarna att endast intervjua två av företagets alla intressenter, 

kreditinstitut och Skatteverket. Anledningen till att författarna valde dessa är på grund av att 

författarna ansåg att de kommer att påverkas mest samt att det i media har spekulerats en del 

om hur dessa kommer att påverkas. Båda intressenterna ger även upphov till andra mer 

indirekta kostnader för företaget, exempelvis kan det uppkomma olika följdkostnader för 

företaget i de fall de inte har beviljas något lån av banken. 
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8. Ytterligare forskning  

Det kan vara bra att göra en liknande undersökning fast med andra eller ytterligare 

intervjupersoner. Företagen själva är ju kanske den som påverkas mest av denna förändring 

och som har störst intresse av att veta alternativkostnaderna, men då det är så pass nytt så kan 

det vara svårt för företagen att uppskatta vilka kostnader som kan uppkomma för dem via 

andra då de kanske inte har den kunskap som krävs för att kunna uppskatta det och inte heller 

har upplevt några än så länge. 
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10.  Bilagor 

10.1. Begrepp 

 Revision och revisionsplikt: Innebär att en godkänd eller auktoriserad revisor kritiskt 

ska granska redovisningen och förvaltningen, vanligtvis i slutet på ett räkenskapsår. 
97

 

 

 Kvalificerad revisor: är en revisor som antingen är godkänd eller auktoriserad 

revisor.
98

 

 

 Godkänd revisor: Titeln utfärdas av Revisorsnämnden. Revisorn måste uppfylla ett 

antal krav som återfinns i Revisionslagen (1999:1079) 
99

 

 

 Auktoriserad revisor: För att få titulera sig auktoriserad revisor måste revisorn 

uppfylla vissa krav som återfinns i Revisionslagen (1999:1079). Revisorsnämnden 

utfärdar titeln. 
100

 

 

 Auktoriserad redovisningskonsult: ansvarar exempelvis för den löpande bokföringen, 

deklaration, bokslut samt ekonomisk planering. Titeln utfärdas av SRF (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund). Redovisningskonsulten måste uppfylla vissa krav 

för att erhålla titeln, bland annat måste dem följa etiska regler och genomgå en 

kvalitetskontroll. 
101

 

 

 Avskaffande av revisionsplikten: Tidigare gällde revisionsplikten för samtliga företag 

men efter den 1 november 2010 gäller den inte längre för mindre bolag. 
102

 

 

 God revisionssed: revisionen ska upprättas i enhet med god revisionssed. Innebär att 

revisorn ska följa praxis för kompetens, tystnadsplikt samt oberoende. 
103

 

 

 Intressent: fysisk eller juridisk person med ekonomiskt eller allmänt intresse i ett visst 

företag eller viss verksamhet. Exempelvis intressent i ett företag är en person (fysisk 

                                                           
97
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98

 Nationalencyklopedin (kvalificerad revisor), 2011-12-06, 13.55  
99

 Nationalencyklopedin (godkänd revisor), 2011-12-06, 14.00  
100

 Nationalencyklopedin (auktoriserad revisor), 2011-12-06, 14.00 
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 SRF, 2011-12-06, 13.55 
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 FAR, 2011-12-06, 13.55 
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 FAR, 2011-12-06, 14.30 
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eller juridisk) som blir påverkad av åtgärder som företaget genomför samt kan påverka 

dessa åtgärder såsom ägarna, anställda, kunder, leverantörer, stat, långivare med flera. 

104
 

 

 Revisionsberättelse: är ett dokument som sammanställs av revisorn där resultat av 

revisionen framgår. 
105

 

 

 Bolagsstämman: det högst beslutande organet i aktiebolaget. 
106

 

 

 Årsredovisning: Omfattar vanligtvis ett år och är en offentlig rapport som består av en 

balansräkning, resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse. Alla företag är 

inte tvingade att upprätta en årsredovisning men ekonomiska föreningar, aktiebolag 

samt vissa andra associationsformer som beaktas som större företag. 
107

 

 

 Mindre bolag: bolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier: 3 miljoner 

kronor i omsättning, 1,5 miljon kronor i balansomslutning eller 3 anställda. 
108

 

 

 Alternativkostnad: kostnad som uppkommer då ett mindre företag väljer ett annat 

alternativ, exempelvis kostnader som uppkommer då företaget väljer att inte ha revisor 

(egen definition). 

 

 Transaktionskostnad: kostnader som uppkommer men som inte är hänförliga till själva 

varan eller tjänsten. Exempel på sådana kostnader kan vara kostnader som uppstår vid 

ingående av ett kontrakt, övervakning och kontroll. I de fall då företaget inte har 

revision kan kostnader för framtagning av ytterligare information samt utökade 

kontroller räknas som transaktionskostnader.
109

 

 

 Agentteori: gäller endast då informationsasymmetri råder och utgångspunkten är att 

alla aktörer är rationella nyttomaximerare. I agentteorin är relationen mellan två parter 

(principalen och agenten) som ingått ett kontrakt med varandra som är det intressanta. 

                                                           
104

 Nationalencyklopedin (intressent), 2011-11-24, 13.00 
105
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107

 Nationalencyklopedin (årsredovisning), 2011-11-24, 13.00 
108

 FAR, 2011-11-08, 11.40 
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61 
 

Principalen är uppdragsgivaren medan agenten är uppdragstagaren som ska handla 

utifrån principalens intressen och inte sina egna vid beslutfattandet för principalens 

räkning. Kostnaden för övervakning, kontroll och att agenten gör arbetet får inte 

överstiga kostnaden som skulle ha uppkommit om principalen gjort det själv. 
110

 

 

 Informationsasymmetri: en part har mer information än den ändra, ojämn 

informationsfördelning. 
111

 

 

 FAR: står för Föreningen Auktoriserade Revisorer och är en branschorganisation för 

revisorer och rådgivare
112
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10.2. Intervjufrågor till Swedbank 

Undersöker de alternativkostnader som kan tänkas uppkomma för mindre företag som har 

möjlighet att välja bort revisionsplikten samt om det finns alternativ till revision, ifall 

alternativkostnaden är högre än kostnaden för revision. Mindre företag är företag som 

uppfyller minst två av följande tre kriterier: 3 miljoner kronor i omsättning, 3 anställda eller 

1,5 miljon kronor i balansomslutning.  

 

 Inledande frågor 

 Det skulle underlätta för oss om vi fick spela in intervjun, går det bra för er? 

 Går det bra om vi använder ditt namn i vår studie? 

 Vi tänkte fråga lite om din bakgrund, som exempelvis; Vilken befattning har du 

och hur länge har du haft den?  

 

 Revision 

 Vilka fördelar ser ni med mindre företag vars räkenskaper är reviderade? 

 Vilka nackdelar ser ni med mindre företag vars räkenskaper är reviderade? 

 Påverkas informationen i räkenskaperna om företaget inte är reviderad? Om ja, på 

vilket sätt?  

 Hur påverkas ni i ert arbete med kreditgivningen av detta? 

 

 

 Kostnader 

 Kommer revisionspliktens avskaffande att kräva mer tid och resurser från er sida 

för att erhålla liknande information som revisionen gav? 

 Är det möjligt att dessa kostnader på något vis kommer leda till ökade kostnader 

för de mindre företagen? 

 Anser ni att det finns ett bättre alternativ än att avskaffa revisionsplikten helt för 

mindre företag? Vilka kan dessa alternativ vara?  

 

 

Tack för Er medverkan! 
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10.3. Intervjufrågor revisionsbyrå 

Undersöker de alternativkostnader som kan tänkas uppkomma för mindre företag som har 

möjlighet att välja bort revisionsplikten samt om det finns alternativ till revision, ifall 

alternativkostnaden är högre än kostnaden för revision. Mindre företag är företag som 

uppfyller minst två av följande tre kriterier: 3 miljoner kronor i omsättning, 3 anställda eller 

1,5 miljon kronor i balansomslutning.  

 

 Inledande frågor 

 Det skulle underlätta för oss om vi fick spela in intervjun, går det bra för er? 

 Går det bra om vi använder ditt namn i vår studie? 

 Vi tänkte fråga lite om din bakgrund, som exempelvis; Vilken befattning har du 

och hur länge har du haft den?  

 

 Revisionsplikt 

 Vilka fördelar anser du att det finns med revisionsplikten för mindre företag? 

 Vilka nackdelar anser du att det finns med revisionsplikten för mindre företag? 

 

 Avskaffande av revisionsplikten 

 Påverkas informationen i räkenskaperna om företaget inte är reviderad? Om ja, på 

vilket sätt? (trovärdighet, avvikelser, kvalité) 

 

 Kostnader 

 Anser du/har du upplevt att det finns kostnader som uppstår för mindre företag på 

grund av att företagets räkenskaper inte är reviderade? Om ja, vad påverkar dessa 

kostnader i så fall?  

 

 Vad är det för sorts kostnader som uppkommer för de mindre företagen, är dessa 

direkta eller indirekta? Direkta kostnader är sådana som uppkommer direkt för 

företaget utan mellanled medan indirekta kostnader är sådana som uppkommer via 

mellanled, företagets intressenter.   
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 Anser ni att det finns ett bättre alternativ än att avskaffa revisionsplikten helt för 

mindre företag? Vilka kan dessa alternativ vara? (mildare revisionsplikt mm) 

 

 

Tack för Er medverkan! 
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10.4.  Intervjufrågor Skatteverket 

Undersöker de alternativkostnader som kan tänkas uppkomma för mindre företag som har 

möjlighet att välja bort revisionsplikten samt om det finns alternativ till revision, ifall 

alternativkostnaden är högre än kostnaden för revision. Mindre företag är företag som 

uppfyller minst två av följande tre kriterier: 3 miljoner kronor i omsättning, 3 anställda eller 

1,5 miljon kronor i balansomslutning.  

 

 Inledande frågor 

 Det skulle underlätta för oss om vi fick spela in intervjun, går det bra för er? 

 Går det bra om vi använder ditt namn i vår studie? 

 Vi tänkte fråga lite om din bakgrund, som exempelvis; Vilken befattning har du 

och hur länge har du haft den?  

 

 Revision 

 Vilka fördelar ser ni med mindre företag vars räkenskaper är reviderade? 

 Vilka nackdelar ser ni med mindre företag vars räkenskaper är reviderade? 

 Påverkas informationen i räkenskaperna om företaget inte är reviderad? Om ja, på 

vilket sätt?  

 Hur påverkas ni i ert arbete med bedömning av skatteunderlaget av detta? 

 Om ni i framtiden ser att ett företag har valt bort revision, är det större risk att det 

råkar ut för en kontroll? 

 

 Kostnader 

 Kommer revisionspliktens avskaffande att kräva mer tid och resurser från er sida 

för att erhålla liknande information som revisionen gav? 

 Är det möjligt att dessa kostnader på något vis kommer leda till ökade kostnader 

för de mindre företagen? 

 Anser ni att det finns ett bättre alternativ än att avskaffa revisionsplikten helt för 

mindre företag? Vilka kan dessa alternativ vara? (mildare revisionsplikt mm) 

 

Tack för Er medverkan!  

 


