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SAMMANFATTNING 

Inledning:  Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten hos mindre 

aktiebolag i Sverige. En problemdiskussion framförs om 

reformens påverkan på årsredovisningar när kvalitetssäkring 

saknas. Syftet med uppsatsen är att förstå hur avskaffandet av 

revisionsplikten hos mindre aktiebolag påverkar deras 

årsredovisning. För att underlätta arbetet har två forskningsfrågor 

formulerats. Dessa är vad avskaffandet innebär för de berörda 

företagen och vilka konsekvenser lagändringen medför.  

Metod:  För att uppnå uppsatsens syfte har en deduktiv ansats använts. 

Metoden som valdes är en kvalitativ metod och tio intervjuer 

gjordes.  

Konceptuell referensram: Kapitlet beskriver att syftet med avskaffandet av 

revisionsplikten var att minska kostnaderna för mindre 

aktiebolag. Tidigare forskning kring konsekvenser av avskaffandet 

har gjorts i andra länder. Forskningen visar att småföretagare 

saknar tillräcklig kunskap inom redovisning och att bortvalet av 

revisor sänder ut negativa signaler till företagens intressenter.  

Empiri:  I empirin sammanställs de tio intervjuer som utfördes med 

småföretagare i Sverige. Resultatet visar att samtliga är positiva till 

reformen och att kostnaderna har minskat. De uppger dock att 

risken för fel föreligger hos andra mindre företag. Två av 

respondenterna är redovisningskonsulter som påstår att fel 

uppstår i de företag där ägaren saknar tillräcklig kunskap.  

Analys: Syftet med avskaffandet av revisionsplikten var att minska 

kostnader för mindre aktiebolag vilket samtliga respondenter 

uppger att det medfört. Däremot säger både teorin och 

respondenterna med ekonomisk kunskap att felen ökat och att 

kvalitén minskat i årsredovisningar för mindre aktiebolag.  

Slutsats:  Den slutsats som kan dras är att reformen uppfyller sitt syfte, 

men att konsekvensen blir lägre kvalité på årsredovisningarna. 

 

  



ABSRACT 

Introduction: The mandatory audit for small companies in Sweden was 

abolished November 1, 2010. A problem discussion is raised 

about the impact of the reform on the financial statements when 

quality control is missing. The purpose of this study is to 

understand how the abolition of mandatory audit for small 

companies affects their annual reports. To help achieve the 

purpose, two research questions were defined. These are what the 

abolition means for the affected companies and the implications 

caused by the change of law. 

Method: To answer the purpose of the study, a deductive approach was 

used. A qualitative method was chosen and ten interviews were 

conducted. 

Conceptual framework: This chapter describes that the purpose of 

eliminating the mandatory audit was to reduce costs for small 

companies. Previous research of the consequences has been done 

in other countries. This research shows that small business 

owners lack sufficient knowledge in accounting and that the 

elimination of the audit sends out negative signals to company 

stakeholders. 

Empiricism: The empirical evidence consists of ten interviews conducted 

with small business owners in Sweden. The results show that all 

the respondents are in favor of the reform, and that the costs 

were reduced. The respondents stated, however, that the risk of 

error is present in other small companies. Two of the 

respondents are accountants and they state that errors occur if 

the owner lacks sufficient knowledge. 

Analysis: The purpose of the abolition of mandatory audit was to reduce 

costs for small companies, which all respondents confirm to be 

achieved by stating that the costs have been reduced. However, 

both the theory and the respondents with an economic 

background state that there is an increase in errors and a decrease 

in quality in the annual reports of small companies. 



Conclusion: The conclusion of the study is that the reform has achieved its 

purpose, but the consequence is quality decrease in annual 

reports.  
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1. INLEDNING 

Kapitlet introducerar ämnet och följs av en problemdiskussion. Därefter presenteras 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor. 

1.1. Bakgrund 

Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ska svenska aktiebolag upprätta en årsredovisning 

där de redovisar ekonomisk information som lagen kräver. Informationen 

utgörs av resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse 

(SOU 2008:32). Större aktiebolag omfattas av mer komplexa regler än mindre 

aktiebolag. De måste bland annat inkludera en kassaflödesanalys i 

årsredovisningen. För mindre bolag vill lagstiftaren förenkla arbetet med 

årsredovisningen (SFS 1995:1554). Anledningen till att lagen tvingar alla 

aktiebolag att upprätta en årsredovisning är att intressenter årligen ska förses 

med aktuell och relevant information för att kunna ta bra beslut och göra 

framtida prognoser rörande företaget (Hodge & Pronk 2006 ; Öhman 2004). 

Revision innebär att granska och göra en bedömning av företags 

årsredovisning, förvaltning och bokföring. Bedömningen resulterar i en 

revisionsberättelse som fastställer om företagsledningen har följt de lagar och 

rekommendationer som finns. Ett krav för att offentliggöra en färdig 

årsredovisning är att en revisionsberättelse finns med (Far 2005). Revision har 

en betydande roll för samtliga intressenter då den säkerställer kvalitén i den 

redovisade informationen (Collin & Tagesson 2003). Det finns olika teorier 

som förklarar behovet av revision. En av dessa är informationshypotesen, som 

menar att intressenter vill ha tillförlitligt beslutsunderlag. Revisorn bidrar till 

riskreduktion och förbättrar företagsledningens beslut genom granskning. Det 

leder till ökad säkerhet hos intressenter. En annan förklaring till behovet av 

revision är försäkringshypotesen. Revisorn ska enligt denna hypotes säkerställa 

att företags redovisningsinformation inte är vilseledande och att dåliga beslut 

inte döljs genom bristande redovisning (Jennergren et al. 2008). 

Fram till år 2010 var det lagstadgad revisionsplikt i Sverige för samtliga 

aktiebolag (SFS 2005:551). Efter påtryckningar från EU valde regeringen att 

utreda om det i fortsättningen även skulle gälla för de minsta bolagen 

(Svanström 2008). Tvingande revision medförde att företag inte kunde välja 

vilken revisionstjänst de var i behov av. Oavsett storleken på företag var dessa 

tvungna att anpassa sig efter lagen och ha revision, vilket även omfattade 

företag som var inaktiva (SOU 2008:32). Enligt Regeringskansliet (2010) 
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kunde mindre aktiebolags kostnader för administration kopplas ihop med 

kravet på revision. För att minska dessa kostnader genomfördes lagändringen 

och den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten. Enligt ABL 9 kap. 1 § 

(SFS 2005:551) är gränsvärdena för vad som avgör huruvida ett aktiebolag är 

belagt med revisionsplikt följande: 

 Medeltalet anställda har uppgått till mer än 3 under de senaste två åren 

 Balansomslutningen har uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor per år 

under de senaste två åren 

 Nettoomsättningen har uppgått till mer än 3 miljoner kronor per år 

under de senaste två åren 

För att ett aktiebolag ska anses som ett mindre bolag och ha möjlighet att välja 

bort revision får inte mer än ett av dessa kriterier uppfyllas enligt ABL 9 kap. 1 

§ 2-3 st. (Prop.2009/10:204). De bolag som efter reformen fick valet att avsäga 

sig revision kunde inte direkt välja bort sin revisor, utan fick vänta tills 

räkenskapsåret 2010 var slut. Det innebär att samtliga aktiebolag har en 

revisionsberättelse för år 2010 (Regeringskansliet 2010). Hur påverkas 

redovisningsinformationen hos mindre aktiebolag som väljer att inte bli 

kontrollerade av en revisor? I skrivande stund har det gått fyra år sedan lagen 

trädde i kraft och det går nu att börja se konsekvenserna. 

Uppsatsen formas av tidigare forskning som till stor del är baserad på 

undersökningar utförda i övriga Europa. Collis är en av de forskare som har 

skrivit flertal artiklar i ämnet och hon har bland annat undersökt vilka som 

väljer att behålla revision, fördelar med revision och avskaffandets påverkan på 

mindre aktiebolag i Storbritannien och Danmark. Clatworthy och Peel (2013) 

och Tauringana och Clarke (2000) är forskare som också gjort omfattande 

studier inom området. Då det är få vetenskapliga artiklar som baseras på 

forskning inom Sverige har även andra källor använts. Bolagsverket är en av 

dessa. De får in oreviderade årsredovisningar sedan 2011 och tillhandahåller 

aktuell information som har använts i uppsatsen. Även lagar och propositioner 

har tagits del av eftersom de ger specifik information gällande Sverige.  
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1.2. Problemdiskussion 

Motiven till att företag väljer bort revision är många. Det finns mycket 

forskning kring för- och nackdelar med revision. Statistik visar vilken nytta 

företagsledare bedömer att revision har för företag. Det anses att de största 

fördelarna är att få ett godkännande av att bokföring och redovisning 

stämmer, öka legitimiteten och påvisa säkerhet gentemot kreditgivare (Collis 

2003). Enligt Olson et al. (2004) väljer mindre bolag revision på grund av 

bristande kompetens kring upprättande av årsredovisning.  

Det har tidigare nämnts att anledningen till avskaffandet av revisionsplikten 

var att minska kostnaderna (Prop. 2009/10:204). Thorell och Norberg (2005) 

menar att revision i mindre aktiebolag ofta är en belastning för företagen. Det 

beror på att revision inte har ett tillräckligt högt värde i förhållande till sin 

kostnad och att detta kan bidra till försämrad konkurrenskraft (Thorell & 

Nyberg 2005). Däremot beräknas företag som väljer bort revision öka sin 

användning av redovisningstjänster och kommer därför inte att minska sina 

kostnader (Collis 2003). Det finns heller inte tillräckliga studier som styrker att 

kostnaderna hos mindre aktiebolag som valt bort revision har minskat (Collis 

et al. 2004).  

I en undersökning som utfördes i Hong Kong tillfrågades små företag samt 

små revisionsbyråer om sina åsikter angående avskaffande av revisionsplikt. 

Resultatet av studien visar att respondenterna anser att revisionens fördelar 

överstiger den kostnadsminskning som borttagandet av revisionsplikten 

innebär och ser därför inget behov av det (Chung & Narasimhan 2001).  

UC har tagit fram statistik som visar de tre branscher i Sverige där bortval av 

revision är störst. Statistiken presenterar andelen företag inom respektive 

bransch, där byggbranschen har den högsta. Där har 50 procent av mindre 

aktiebolag valt bort revision. På andra plats kommer information och 

kommunikation där 49 procent har valt bort det. Den tredje branschen är 

detaljhandeln med 47 procent som valt att avsäga sig från revision (UC 2013). 

Nordström (2012) som är chefsjurist på Bolagsverket säger att kvalitén på 

årsredovisningar har minskat sedan den nya lagen trädde i kraft i november 

2010. Ett exempel är handskrivna årsredovisningar med uppställningar som 

inte är lagenliga. 

Bolagsverket har sammanställt antalet fel under de senaste fyra åren. Denna 

sammanställning tar inte hänsyn till om rapporterna har blivit reviderade eller 
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inte, utan baseras endast på brister (Bolagsverket 2014). I figur 1 ses en ökning 

för varje år. Enligt Danielsson (2013) ses en koppling på Bolagsverket mellan 

avsaknad av revision och ökade brister i redovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Andel fel. Y-axeln visar hur stor andel i procent av årsredovisningar som innehåller 

fel och x-axeln visar respektive år.  År 2010 innehöll sex procent av samtliga inskickade 

årsredovisningar fel och år 2013 hade andelen ökat till drygt nio procent.  

Oavsett motiv för att välja bort revision innebär det en risk för att det uppstår 

fel. Sedan 2010 har bristerna i årsredovisningarna ökat med nästan fyra 

procentenheter, vilket framgår av figur 1. Frågan är om det beror på reformen 

eller andra bakomliggande omständigheter. För att komma närmare ett svar 

ska förståelse nås om vilken inverkan den nya lagen har på mindre aktiebolags 

årsredovisningar. Ämnet valdes eftersom detta påverkar många företag och 

intressenter, och för att kunna bryta den oroväckande trenden behöver 

konsekvenserna klargöras.  
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1.3. Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för hur avskaffandet av 

revisionsplikten hos mindre aktiebolag påverkar deras årsredovisning. 

1.4. Forskningsfrågor 

 Vad innebär avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag? 

 Vilka konsekvenser har avskaffandet på mindre aktiebolags 

årsredovisning? 

  



8 

2. METOD 

Följande kapitel presenterar vilken metod som används. Tillvägagångssätt och källkritik 

avslutar kapitlet där det redogörs för hur studien utfördes.     

Den metod som används i en undersökning kan ses som ett instrument för att 

uppnå syftet och besvara forskningsfrågorna. Vid val av metod bör hänsyn tas 

till vilken information som efterfrågas för att undvika metodvalsfel. De 

metoder som finns har olika tillvägagångssätt för att samla in och tolka data 

(Larsen 2009).  

2.1. Kvalitativ metod 

I en kvalitativ metod ska primärdata inhämtas vilket sker via intervjuer, 

individuella eller i grupp, och observationer. Vid en intervju ska personen som 

utför den och respondenten resonera kring ett bestämt tema (Jacobsen 2002). 

Individuella intervjuer är lämpliga vid intresse av respondenters åsikter och 

tolkningar (Jacobsen 2012).  Det är lättare att göra en muntlig intervju när svar 

önskas på komplicerade frågor (Andersson 1988). Under samtalet 

dokumenterar intervjuaren vad som sägs skriftligt eller med hjälp av 

inspelning. Underlaget som intervjuaren får ska sedan bearbetas och 

analyseras. En intervju kan vara öppen eller strukturerad. Vid en öppen 

intervju används en lista med teman som stöd för den som intervjuar. Denna 

metod kan dock leda till att informationen blir komplex och kan vara svår att 

sammanställa. Med strukturerad metod menas att intervjuaren har 

förutbestämda frågor som används under hela intervjun. Vid val av struktur 

ska inte en av dessa väljas, utan en nivå mellan de två (Jacobsen 2012).   

För att få fram den empiri som behövdes för att besvara forskningsfrågorna 

har en kvalitativ metod använts. Den valdes eftersom empirin består av 

företagares uppfattningar och åsikter rörande årsredovisningar och behovet av 

revision. Enligt Larsen (2009) är en kvalitativ metod att föredra när en större 

volym information önskas av färre enheter. Genom detta är det lättare att 

ställa följdfrågor och risken för tolkningsfel minimeras då tillfälle finns att 

fråga om något är oklart. Som Jacobsen (2012) rekommenderar användes en 

halvstrukturerad form för att avgränsa intervjun men ändå ha möjlighet att 

ställa följdfrågor. 
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2.2. Urvalsprocess 

Under urvalsprocessen användes en hemsida på Internet för att hitta aktuella 

företagare att intervjua. Det gick att begränsa sökalternativen till en specifik 

bolagsform, storlek på omsättning, bransch och län (UC Allabolag 2014). 

Gränsvärdena för vad som räknas som ett mindre aktiebolag användes, som i 

detta fall var storlek på omsättning och specifik bolagsform. Sedan 

begränsades urvalet ytterligare beroende på företagens balansomslutning och 

antal anställda. För att få en större spridning och korrekt bild av problemet 

valdes företag från hela Sverige. De företag som passade in i sökprofilen 

ringdes upp och blev tillfrågade om de valt bort revision. Det resulterade i en 

del bortfall då många valt att behålla revision i sitt företag. Med de företag som 

valde att ställa upp i en intervju avtalades en passande tid. Eftersom företagen 

hade stor geografisk spridning var telefonintervjuer lämpligast. Andersson 

(1988) skriver att en telefonintervju är mer anonym vilket var till uppsatsens 

fördel eftersom frågorna till stor del handlade om vad som är svårt vid 

upprättande av en årsredovisning, vilket kan vara ett känsligt område. Antal 

företagare som intervjuades var tio. För att se på problemet ur olika synvinklar 

och få en bättre uppfattning om verkligheten intervjuades både personer som 

arbetade med redovisning eller hade ekonomiutbildning och personer med 

annan bakgrund.  

2.3. Datainsamling och intervjuer 

För att uppnå det önskade resultatet med intervjuerna planerades frågorna 

utifrån uppsatsens syfte. Härigenom blev svaren mer relevanta för uppsatsens 

innehåll och det gick att knyta an till den teori som beskrivits. Detta gör det 

möjligt att få fram en slutlig analys som är förankrad i syftet. Ejvegård (2009) 

rekommenderar att den som ska genomföra en intervju bör vara förberedd så 

att ingen viktig information går förlorad. Inför varje intervju gjordes en 

presentation av uppsatsen och dess syfte. Respondenterna fick information 

om att intervjun beräknades ta mellan 30 och 40 minuter, vilket majoriteten av 

intervjuerna gjorde. De blev även informerade om att all medverkan var 

anonym. Intervjuerna följde en halvstrukturerad form och inleddes med att de 

medverkande fick berätta om sig själva för att komma igång och sedan 

fortsatte diskussionen med frågor. Frågorna formulerades så att de inte var 

ledande. På så vis gavs respondenterna möjlighet att svara utifrån sin egen 

erfarenhet för att inte få en uppfattning om vad som kunde tyckas vara rätt 

och fel svar. Deltagarna hade även möjlighet att själva ta upp något som de 
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önskade tillägga i slutet av varje intervju. Det visade sig vara effektivt då 

många ville förklara och argumentera för sin åsikt längre fram i intervjun.  

Varje intervju spelades in på mobiltelefon och inspelningen användes för att 

underlätta sammanställningen av data. Genom att inte behöva skriva ner 

deltagarnas svar under intervjun var det lättare att föra en aktiv diskussion. 

Varje respondent informerades om att intervjun skulle spelas in för att senare 

raderas.  

2.4. Källkritik 

Enligt Andersson (1988) är det viktigt att skapa en god kontakt med den som 

intervjuas och att frågorna anpassas till de svar som ges. Detta är nödvändigt 

för att rätt följdfrågor ska kunna ställas och att respondenten förstår frågornas 

betydelse. De frågor som ställs och på vilket sätt de framställs avgör alltså hur 

respondenten kommer att svara (Andersson 1988). Ett annat problem som 

kan uppstå vid intervjuer om ett känsligt ämne är att många väljer att avstå av 

olika skäl. Det kan vara att en person inte vill uttrycka åsikter om något som 

kan hänföras till honom eller henne. Att tillåta någon att vara anonym kan 

alltså öka chansen för fler medverkande (Jacobsen 2002). Det var tidigare 

tänkt att antalet respondenter skulle uppgå till cirka 25. Trots att alla tillfrågade 

erbjöds att vara anonyma var det ett stort antal som tackade nej till att ställa 

upp i en intervju. Det gjorde att antalet intervjuer inte blev så många som 

planerat. 

När frågor ställs om hur en person upplever att något är öppnar det upp för 

subjektiva bedömningar. Det går inte att vara helt objektiv när det kommer till 

forskningsarbete, men det är något att sträva efter. Alla människor har egna 

erfarenheter som speglar deras bild av verkligheten. Det är därför viktigt med 

olika perspektiv på en och samma företeelse från skilda parter. Detta minskar 

risken att få en skev bild av problemet (Larsen 2009). Med det i åtanke valdes 

både företagare med och utan ekonomisk kunskap för att uppnå bättre 

resultat. I efterhand reflekterades över om studien hade fått högre 

tillförlitlighet om externa parter också intervjuats då risken finns att 

småföretagare inte vill säga att det uppstår fel eller inte är medvetna om det. 

Henricson (2012) påpekar att det kan vara svårt att bedöma om studien blev 

tillräckligt stor. Om den inte är det kan det vara vilseledande att dra generella 

slutsatser. När resultat presenteras till följd av forskning finns det alltid en viss 
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osäkerhet som måste beaktas (Larsen 2009). Eftersom antalet intervjuer endast 

var tio är det tveksamt om det går att dra en korrekt slutsats. 

2.5. Arbetsfördelning 

Uppsatsens alla delar har skrivits och bearbetats gemensamt med lika stor 

arbetsbörda.   
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3. KONCEPTUELL REFERENSRAM 

I det här kapitlet redogörs den teori och andra väsentliga källor som kan förklara 

forskningsfrågorna.  

3.1. Reformens innebörd 

Beslutet om avskaffad revisionsplikt är inte unikt för Sverige. I vissa länder 

inom EU har det aldrig funnits krav på revision för mindre aktiebolag och 

många andra länder har valt bort det (Thorell & Norberg 2005). Det är EUs 

fjärde bolagsdirektiv som tillåter länder inom unionen att frångå kravet på 

revision hos företag som understiger de bestämda gränsvärdena. Gränsvärdena 

baseras på företagets omsättning, balansomslutning och antal anställda (Collis 

2010). I direktivet finns en rekommenderad storlek på dessa värden som är en 

omsättning på 7,3 miljoner euro, en balansomslutning på 3,65 miljoner euro 

och 50 anställda. I jämförelse med Sveriges angivna gränsvärden kan det 

konstateras att definitionen för vad som klassas som ett mindre aktiebolag är 

betydligt lägre här (Thorell & Norberg 2005). Det är möjligt eftersom 

lagstiftningen i EU går med på att medlemsländer till viss grad får anpassa 

dessa gränsvärden och därigenom bestämma vilka företag som undantas från 

revisionsplikt (Svanström 2008). 

Inför den nya reformen tog ECON fram en rapport på uppdrag av FAR SRS. 

Syftet var att undersöka och lyfta fram konsekvenser av frivillig revision som 

presenteras som både för- och nackdelar. Sammanfattningsvis framkommer 

det att den stora frågan handlar om att resurser ska omfördelas från de 

berörda företagen till intressenter. De visar att utgifter för revision som 

aktiebolag sparar leder till en bättre välfärd, men att allmänhetens kostnader 

blir större när ökad kontroll krävs av dem som har intresse i mindre aktiebolag 

(ECON 2007).  

Med nya lagar följer nya regler och bestämmelser. Bolagsverket förklarar vad 

som gäller om ett företag vill välja bort revision. För att kunna avstå från 

revision krävs ett beslut på bolagsstämman vilket inkluderar aktieägare i 

avgörandet. Om stämman fastställer bortval av revision ska en ändring ske i 

bolagsordningen så att det framgår att företaget inte har någon revisor. Dock 

finns det undantag där det krävs ett revisorsintyg (Bolagsverket 2012). 
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År 2009 tog justitiedepartementet fram ett förslag till proposition om att 

avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Avsikten var att minska 

kostnaderna för de berörda bolagen och ge möjlighet att välja bort tjänster 

som de inte ansåg sig behöva (Prop. 2009/10:204). Förslaget godkändes och 

den 1 november 2010 inskränktes revisionsplikten hos mindre aktiebolag (SFS 

2010:834). År 2012 var drygt 417 000 aktiebolag registrerade hos Bolagsverket. 

Av dem hade 114 000 bolag valt bort revision, vilket motsvarar cirka 27 

procent. Enligt Bolagsverket valde 65 procent av nystartade aktiebolag att inte 

ha revision efter reformen (Bolagsverket 2012). 

3.2. Reformens nackdelar 

Företag sänder ut olika signaler beroende på valet att behålla sin revisor. De 

som väljer att fortsätta med revision visar att de vill bli granskade vilket ökar 

deras tillförlitlighet (Lennox & Pittman 2011). Hope et al. (2011) instämmer 

och menar att årsredovisningar upplevs ha högre kvalité om de är granskade. 

Bortval av revision uppfattas negativt då kvalitetssäkring saknas. 

Konsekvenserna av borttagandet av revisionsplikten är alltså positivt för 

företag som väljer att behålla revisor då de utmärks (Lennon & Pittman 2011). 

En undersökning gjord av Collis (2010) i Danmark och Storbritannien visar att 

företag drar fördel av revision vid förhandling med leverantörer och 

kreditinstitut. Ett exempel är att företag som väljer revision får lägre ränta 

(Blackwell et al. 1998). Det bekräftas även av en studie utförd av Kim et al. 

(2011). Det kan på så sätt uppstå problem för företag med oreviderade 

årsredovisningar att få bra lånevillkor eller möjlighet att få kredit. Kreditinstitut 

kan begära att kunders årsredovisning ska vara granskad för att utlåning ska 

vara aktuell (Seow 2001). 

3.2.1. Informationsasymmetri 

I alla företag finns informationsasymmetri mellan ett företags ledning och dess 

intressenter. Det innebär att ena parten har mer information än den andra.  

Ledningen som förvaltar företaget är mer involverad i den dagliga 

verksamheten och har därför lättare att få fram relevant och korrekt 

information än intressenter som inte har lika stor inblick i företaget. Denna 

skillnad i tillgång till information benämns informationsasymmetri 

(Subranamiam 2006).  

Informationsgapet mellan intressenter och företagsledning skulle kunna 

förklara att det uppstår fel när en årsredovisning upprättas. Intressenter såsom 
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Bolagsverket har inte lika stor insikt i hur ledningen förstår och tolkar de 

redovisningsregler som finns. Bokföringsnämnden som ger ut BFNAR kan 

inte med säkerhet veta om de används på ett korrekt sätt. Enligt Ang et al. 

(2000) saknar ägare till små företag ofta förmåga att upprätta en årsredovisning 

och har svårt att förstå de ekonomiska rapporterna. Svensson (2003) skriver 

att det är ett problem om ägare inte förstår företagets siffror.  

3.2.1. Agentteori 

Agentteorin beskrivs som ett omfattande förhållande bestående av avtal 

mellan principal och agent. Principalen är intressenter som tillhandahåller 

företaget ekonomiska resurser, till exempel aktieägare, och agenten utgörs av 

chefer som använder de givna resurserna (Adams 1994). Deras relation bygger 

på att principalen ger agenten ansvar att handla i principalens ställe (Jensen & 

Meckling 1976). Teorin förutsätter att agenten har mer information om 

företaget vilket leder till informationsasymmetri till principalens nackdel. 

Principalens förmåga att övervaka om agenten handlar i principalens intresse 

försämras. Båda parter agerar alltid efter att maximera sin egen förmögenhet 

och kommer därför förespråka avtal som gynnar dem mest. Agenten kommer, 

om tillfälle ges, arbeta mot principalens intresse om det skulle leda till 

förmåner för agenten. Detta problem kallas moral hazard (Adams 1994). För att 

minimera risken för snedvridet avtal kan en extern part granska företagets 

räkenskaper (Dunn 1996).  

Enligt Collis et al. (2004) behöver inte agenten och principalen ses som chef 

och ägare utan kan spegla företagets intressenter, till exempel kan en principal 

vara kreditinstitut. I uppsatsen kommer företagsägare till mindre aktiebolag 

definieras som agent och företags intressenter som principal. Deras relation 

består av avtal och kontrakt som i detta fall motsvaras av normer och lagar 

gällande upprättande av årsredovisning. Revisionsplikten var en sådan lag men 

togs bort i november 2010 och enligt Clatworthy och Peel (2013) kommer det 

att leda till att risken för fel dubbleras. Chow (1982) skriver att den 

huvudsakliga anledningen till att företag väljer att använda revision är att 

reducera risken för konflikter mellan intressenter.  

3.3. Förutsättning för upprättande av årsredovisning 

Collis (2003) redogör för vilka fördelar som revision medför enligt olika 

företagsledare. De aktiebolag som fortfarande väljer att ha kvar revision låter 

alltså fördelarna väga över kostnaderna. I studien framkommer det att chefer 
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med akademisk utbildning är mer benägna att investera i revision vilket kan 

bero på mer kunskap om revisionens nytta och hur komplex en årsredovisning 

är (Collis 2003).  

I en annan studie undersöker Collis (2010) om bortvalet av revisor påverkas av 

ett företags omsättning.  Undersökningens respondenter är mindre bolag i 

Danmark och Storbritannien. Studien innefattar även skälen till valet i 

respektive land och om dessa skiljer sig åt. Resultatet av undersökningen är att 

omsättning inte är den enda bidragande faktorn, utan att det är en av många. 

Forskning utförd av Tauringana och Clarke (2000) visar på något annat och 

menar att företag med hög omsättning har mer positiv syn på revision och är 

mer benägna att investera i tjänsten än företag med lägre omsättning. 

Anledningen är att antalet transaktioner ökar med högre omsättning vilket 

ökar risken för fel i bokföring. 

3.4. Risken för fel i årsredovisningen 

För att förebygga fel hos nya företag skrev Skatteverket ett pressmeddelande i 

samband med lagändringen om att de skulle lägga stora satsningar på att 

förhindra uppkomsten av fel. För att uppnå målet fick Skatteverket rätt att 

kräva av företag att skicka in vissa uppgifter kontinuerligt under ett 

beskattningsår. Detta för att minska risken för skattefel när företag har 

möjlighet att inte få sin årsredovisning reviderad. Genom att skicka in 

uppgifter till Skatteverket kan felaktigheter upptäckas och åtgärdas. Mindre 

företag saknar ofta tid och kunskap för att göra en korrekt årsredovisning och 

detta är ett sätt att inte låta den nya lagen orsaka ökade brister i 

årsredovisningar. Företag ska även i sin deklaration fylla i om de har valt en 

revisor samt om de får redovisningshjälp av en konsult (Skatteverket 2010). 

Clatworthy och Peel (2013) skriver i en artikel att det är ungefär dubbelt så 

stor risk att mindre företag ger ut bristande årsredovisningar om 

informationen inte har blivit reviderad. Motivet för artikeln var att studera 

kopplingen mellan revision och mängden fel i privata företags årsredovisning i 

Storbritannien. De menar att kvalitén är sämre i privata företag än i noterade. 

Enligt Ball och Shivakumar (2005) kan en anledning vara att 

redovisningsinformation från mindre företag inte är lika efterfrågad.   

3.5. Kvalitetspåverkan 

För att avgöra om företags årsredovisningar är av god kvalité måste begreppet 

definieras. Många har försökt att hitta en allmän definition men misslyckats 
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eftersom det är svårt att hitta en beskrivning som går att tillämpa i alla 

situationer. Istället bör kvalité definieras utifrån det givna sammanhanget 

(Reeves & Bednar 1994). I rapporten kommer kvalité innebära att 

årsredovisningar uppfyller alla kriterier i IASBs föreställningsram och följer de 

tre huvudprinciper som beskrivs i ÅRL. 

3.5.1. IASBs föreställningsram 

År 1973 bildades IASC av normgivande organ från nio länder i världsdelarna: 

Europa, Nordamerika, Oceanien och Asien (Nobes & Parker 2006). IASC 

expanderade och år 2001 ombildades organisationen och fick namnet IASB 

(Whittington 2005). Organisationen ger ut IFRS och IAS (Marton et al. 2013). 

Orsaken till att dessa standarder ges ut är att det finns ett behov av 

internationella redovisningsprinciper som underlättar för intressenter att 

jämföra ekonomiska rapporter mellan olika år eller mellan företag i olika 

länder (Whittington 2005).  

IASB har tagit fram en föreställningsram som beskriver generella egenskaper 

som redovisning bör ha för att vara till nytta för intressenterna. Dessa kallas 

kvalitativa egenskaper. De kvalitativa egenskaperna består av grundläggande 

kvalitativa egenskaper och förstärkande kvalitativa egenskaper (Svensson 

2003). Ramen har som ändamål att ge intressenter en bra presentation av 

företags räkenskaper för att beslut ska kunna tas (Marton et al. 2013). 

De grundläggande kvalitativa egenskaperna består av relevans och korrekt 

återgivande. Relevans ska göra det möjligt för användare att bättre uppfylla 

sina mål genom redovisningsinformation. För att redovisningen ska vara 

korrekt återgivande ska en transaktion eller annan händelse redovisas på rätt 

sätt. Därför måste en fullständig beskrivning ges som innehåller all nödvändig 

information för att en händelse ska förstås. För att den redovisade 

informationen ska vara korrekt återgivande bör den även vara neutral, alltså 

varken förvrängd eller manipulerad. En årsredovisning ska även vara fri från 

fel, vilket innebär en korrekt och komplett beskrivning av företagets händelser 

(Marton et al. 2013). 

För att en årsredovisning ska uppnå god kvalité ska även de förstärkande 

kvalitativa egenskaperna uppfyllas. Dessa består av jämförbarhet, 

verifierbarhet, tidsaspekt och förståelse. Informationen är mer användbar om 

den går att jämföra mellan olika år eller olika företag. Det är viktigt att företag 

använder samma redovisningsmetoder för att jämförelsen ska bli riktig. 
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Verifierbarhet innebär att informationen som redovisas ska vara tillräcklig för 

att samtliga läsare ska nå samma slutsats. För att informationen ska ha värde 

för intressenter måste den presenteras vid rätt tidpunkt och på ett tydligt sätt 

för att skapa förståelse (Marton et al. 2013). 

3.5.2. God redovisningssed, överskådlighet och rättvisande bild 

ÅRL 2 kap 2-3§ (SFS 1995:1554) beskriver de tre huvudprinciperna som ska 

följas vid upprättande av en årsredovisning. God redovisningssed är en av 

dem, tillsammans med överskådlighet och rättvisande bild. Överskådlighet 

innebär att varje del av en årsredovisning ska kunna läsas tillsammans och att 

en utomstående person ska kunna förstå vad som sägs. Med rättvisande bild 

menas att företag ska presentera redovisningsinformation som ger rätt bild av 

den ekonomiska ställningen och resultatet genom balansräkning, 

resultaträkning och noter. 

Bokföringsnämnden ger ut allmänna råd som går under beteckningen 

BFNAR. De beskriver hur BFL och ÅRL ska användas. Myndigheten har som 

uppdrag att utveckla god redovisningssed (Bokföringsnämnden 2014).  Enligt 

BFL 4 kap 2§ (SFS 1999:1078) ska god redovisningssed följas av samtliga 

bokföringsskyldiga.  God redovisningssed definieras som ”en faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga” (Prop. 1975:104). I praktiken innebär det att 

bokföringsskyldiga ska följa praxis i den bransch företaget verkar utöver de 

lagar som finns. 
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4. EMPIRI 

Empirikapitlet är en sammanställning av studiens resultat. Undersökningen består av tio 

intervjuer.  

4.1. Datasammanställning 

För att kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor och slutligen uppnå syftet 

har en undersökning gjorts. För att erhålla svar från olika synvinklar har tio 

intervjuer gjorts där två av respondenterna arbetar med redovisning och 

resterande är ägare i mindre aktiebolag. Vi har sammanställt den information 

som anses relevant från respondenterna med inflikande av citat. Varje företag 

har tilldelats ett nummer mellan ett och tio då alla respondenter är anonyma.  

4.1.1. Reformens innebörd 

Till att börja med fick respondenterna svara på vad deras uppfattning är om 

den nya reformen. Alla tillfrågade anser att det är ett bra och efterlängtat 

beslut. Några som minskat på sin verksamhet ser det som en stor lättnad. 

Eftersom respondenterna är verksamma i mindre aktiebolag påpekar vissa att 

kostnaden för revision är för stor i förhållande till deras omsättning, vilket gör 

den nya lagen befogad. Företag 4 säger att ”Beslutet är väldigt bra, revision tog upp 

en stor del av budgeten”. De som arbetar med redovisning tycker att det är 

onödigt med en tvingande lag för något de kan göra själva. Däremot är en av 

dem tveksam till gränsvärdena för vilka som får välja att avstå från revision.  

Anledningarna till att respondenterna valt bort revision är snarlika. Det största 

skälet är som tidigare nämnt kostnaden. De företag som minskat sin 

verksamhet tycker att det inte finns tillräckligt mycket material som behöver 

granskas. En respondent säger att företaget är vilande och att det endast blir 

några få transaktioner per månad. Tidigare var hon tvungen att betala fullt för 

revision men efter lagändringen har situationen förbättrats avsevärt. Företag 1 

menar: ”Det är väldigt dyrt att vara företagare, så när man hittar ett sätt att spara pengar 

så gör man ju det”. Respondenterna med bakgrund eller arbetsuppgifter inom 

ekonomi uppger att anledningen till bortvalet är att de är tillräckligt insatta i 

bokföringen för att kunna upprätta en korrekt årsredovisning.  

Fördelarna med att välja bort revision uppges vara de förväntade, nämligen att 

spara pengar. De flesta säger att är det är den mest uppskattade effekten då det 

har förbättrat företagets ekonomiska ställning. Företag 5 svarar: ”Positiv effekt? 

10 000 kr billigare”. En respondent berättar att när omsättningen tillät 
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revisionskostnaden var det inget problem, men när omsättningen minskade 

blev det svårare. Den största fördelen med avskaffandet är att möjlighet finns 

att kunna arbeta mindre vid behov. En annan säger att det är en lättnad att inte 

vara i en beroendeställning till en revisor.  

Vidare fick respondenterna svara på om användandet av redovisningstjänster 

har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten. På denna fråga är alla 

förutom en överens. De har inte förändrat sin konsumtion av 

redovisningstjänster efter borttagandet. En av de tillfrågade menar att hon har 

minskat sitt användande efter reformen.  

4.1.2. Reformens nackdelar 

Vid frågan om respondenterna upplever några negativa effekter varierade 

svaren i större utsträckning i jämförelse med upplevelserna om de positiva 

effekterna. Några säger att de inte märker av några negativa effekter. För 

somliga var det förvånande eftersom de hade räknat med att det skulle bli 

svårare. För andra var det väntat, speciellt för dem som har kompetens inom 

ekonomiområdet. De tror att personer som inte har kunskap eller intresse 

istället anlitar redovisningstjänster. Det är bara en respondent som tycker att 

bortvalet faktiskt har en nackdel. Det beror på att denne inte längre har någon 

att fråga och diskutera svårigheter med. Tidigare fanns revisorn att vända sig 

till, men nu krävs andra lösningar för att reda ut problem.  En av de tillfrågade 

upplever själv inte några nackdelar, men resonerar kring när avsaknad av 

revision skulle kunna visa sig som något negativt. ”Det negativa som jag skulle tro 

är om jag skulle behöva låna pengar, då skulle banken säkert kräva att årsredovisningen är 

reviderad och godkänd” (Företag 1). 

En respondent anser att systemet är strängt och borde ha mer undantagsregler, 

som vid sjukdom eller föräldraledighet. ”Jag skulle lämna in deklarationen men jag 

blev akut sjuk och det var bara jag som hade tillgång till företaget, alltså kunde ingen annan 

gå in och göra det. Och då fick jag straffavgift” (Företag 1). 

De nya reglerna gör att företagare känner sig rädda för att göra fel om de 

försöker att upprätta en årsredovisning själva, säger en respondent. Enligt den 

tillfrågade finns det ingen acceptans för misstag i samhället för dem som driver 

företag. Om något blir fel så blir du klassad som någon som försöker lura 

systemet vars avsikt endast är att tjäna någonting på det. Det är tillräckligt för 

att människor inte vågar lita på sin egen förmåga och leder till att få väljer att 

själva göra sin årsredovisning eller vissa delar av den.  
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4.1.3. Förutsättning för upprättande av årsredovisning 

Personer som driver företag är en stor målgrupp för all information som ges 

ut angående hur en årsredovisning ska upprättas. För att ta reda på om den 

uppfattas som tillräcklig fick respondenterna berätta om sina årsikter kring 

informationen. Tre stycken har ingen åsikt om den då de helt enkelt väljer att 

inte läsa informationen. En större del av deltagarna tycker att informationen är 

bra och att det finns mycket att välja mellan. En säger att problemet istället 

ligger i ett bristande intresse att läsa och lära sig hos vissa som driver företag. 

En person instämmer i att den tillgängliga informationen är bra, trots att 

denne inte själv aktivt läser den. Istället ringer personen och frågar om hjälp 

vid problem vilket fungerar minst lika bra. Endast en person tycker att den 

information som finns bör förbättras. ”Informationen borde förbättras faktiskt, just 

därför att vi nu har rättigheten att göra en årsredovisning själv utan att få den granskad. 

Då borde kanske Skatteverket ge lite bättre anvisningar” (Företag 6). 

De flesta har uppfattningen att informationen som finns är tillräckligt bra. 

Dessa åsikter avspeglas i svaren på följande fråga om de tycker att något 

behöver förändras för att fler ska kunna upprätta en årsredovisning. Alla utom 

två tycker inte att något behöver förändras i dagsläget. Resterande två anser att 

Bolagsverket eller Skatteverket bör utforma en mall som är lätt att använda vid 

upprättande av årsredovisningen. Redovisningskonsult 9 anser: ”Man bör 

utforma ett enkelt verktyg som är lätt att fylla i, precis som deklarationen. Det vore lättare 

om det fanns en sådan standard”. 

Respondenterna tillfrågades vem som sköter arbetet med upprättandet av 

årsredovisningen idag och hur involverade de är i de finansiella rapporterna. 

De fick även svara på följdfrågor om hur det fungerar. Majoriteten av de 

tillfrågade upprättar årsredovisningen själv för att spara pengar och har ett 

intresse av att se hur det går för företaget. De som använder sig av 

redovisningstjänster uppger att de inte alls är intresserade av de finansiella 

rapporterna och litar fullständigt på att årsredovisningen upprättas på ett 

korrekt sätt men att de ber en god vän att läsa igenom rapporterna. Företag 3 

svarar ”Ja, vad ska jag säga? Jag skriver på papper. Jag har ingen aning om det där, jag 

litar på min redovisningskonsult fullt ut”. 

Alla respondenter anser att deras nuvarande situation fungerar bra. De har 

köpt in väl fungerande program som underlättar. Många uppger att 

årsredovisningen ser likadan ut varje år. ”Redovisning är lätt som en plätt. Visst tar 

det tid men har man väl gjort det en gång så är det enklare nästa gång” (Företag 1). 
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4.1.4. Risken för fel i årsredovisningen 

Vad som upplevs som svårt eller problematiskt vid upprättande av en 

årsredovisning diskuterades. Det som uppfattas som svårt är att få fram ett 

rättvisande resultat med upplupna intäkter och kostnader med mera. En av de 

tillfrågade anger att han trodde det skulle slarvas mer men att det inte blev så. 

Han försöker ändå göra rätt då risken finns att kontrollanter granskar 

företagets årsredovisning.  Det är också svårt att veta att det blir rätt och att ha 

bra självförtroende i det som görs. Företag 8 säger ”Då är det väl att man gör fel 

överhuvudtaget, då får man göra om allt och det kan vara väldigt besvärligt att backa och 

göra om”. 

Ingen av de tillfrågade anser att risken för fel föreligger vid upprättande av sina 

egna årsredovisningar. Men vid frågan om vad andra företagare kan göra för 

fel gavs varierade svar. Reavinstbeskattningar och aktuell skatt är krångligt och 

att veta vad som ska tillhöra räkenskapsåret. Även användning av 

bokslutsdispositioner upplevs som svårt. Företag 6 resonerar kring frågan och 

svarar ”Ja, det är svårt att veta att man gör rätt med skatter, momsredovisning, och rena 

bokföringsfrågor. Men avskrivningar är nog ganska knepigt också”. 

När redovisningskonsulterna tillfrågades vad de upplever småföretagare gör 

mest fel på, var svaret inte detsamma. De upplever att många gör fel på att 

kategorisera intäkter och kostnader under rätt post. Men även allvarligare fel 

hittas. Ibland är det felaktigheter som uppenbart inte är misstag, det kan röra 

sig om privata kostnader i bolaget. ”Det är lätt att bli brottsling när det inte är någon 

som tittar och ingen märker” (Redovisningskonsult 10). 

4.1.5. Kvalitetspåverkan 

För att ta reda på om kvalitén på årsredovisningarna har förändrats frågade vi 

respondenterna. Ungefär hälften anser att kvalitén inte påverkats av 

borttagandet men de resterande är inte lika övertygade. De flesta märker ingen 

skillnad på sin egen årsredovisning men företag 6 säger: ”Nej, det kan inte jag 

märka, men årsredovisningarna blir säkert sämre överlag”. 

En respondent som är tveksam till om kvalitén har förändrats säger att det är 

svårt att avgöra på grund av tidigare erfarenheter med olika revisorer. En del 

revisorer som personen haft var väldigt noggranna och andra mindre 

noggranna.  
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Förut hade man ju en revisor som gick igenom allt, och om 

jag tänker efter på mina gamla firmor, så fick man ofta 

tillbaka papper där man fick göra om grejer. Men det 

berodde på vilken revisor jag hade, vissa tyckte allt var bra 

och andra var jättepetiga med allting. (Företag 3) 

En ägare och en redovisningskonsult är oroliga över att ingen ska granska 

mindre aktiebolag framöver. Företag 6 säger ”Jag är lite rädd för att det är många 

som slarvar och tycker att det borde finnas någon kontrollfunktion”. Det bör även finnas 

mer information om stickprover så att företagare känner ett ansvar att 

redovisningen blir rätt. 
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5. ANALYS 

Analysen består av en sammankoppling mellan den konceptuella referensramen och empirin.  

5.1. Reformens innebörd 

Beslutet att avskaffa revisionsplikten har redan har skett i flera andra 

medlemsländer i EU (Thorell & Norberg 2005). I vår studie uppgav alla 

tillfrågade att det var ett bra beslut som många väntat länge på. Gränsvärdena 

som avgör om ett aktiebolag får välja bort revision har valts av Sverige 

eftersom länder i EU själva får bestämma huruvida de vill följa de 

rekommenderade värdena eller anpassa dem efter egen önskan (Svanström 

2008). En respondent som har ekonomiutbildning är dock tveksam till om 

gränserna i Sverige ligger på en optimal nivå.  

Motivet till lagändringen var att minska kostnaderna för mindre aktiebolag och 

ge dem möjlighet att välja bort revision om de inte anser att det är nödvändigt 

(Prop. 2009/10:204). Innan reformen var alla aktiebolag tvungna att ha en 

revisor oavsett omständigheterna. Det medförde att även företag som för 

tillfället inte var aktiva var tvingade att betala för att få årsredovisningen 

granskad (SOU 2008:32). En del av respondenterna har minskat sin 

verksamhet och upplever att det underlättat mycket att ha möjlighet att välja 

bort revision och de stora kostnaderna som medföljer. En uppgav att hon 

endast har några få transaktioner i månaden. Respondenten tycker att det är 

alldeles för lite material som behöver granskas för att en påtvingad revision ska 

vara rättfärdig. Thorell och Norberg (2005) anser att revision i mindre 

aktiebolag inte tillför tillräckligt mycket nytta och istället blir en belastning. Det 

minskar mindre aktiebolags möjlighet att konkurrera på rättvisa grunder. 

Företag 4 tycker att revision tidigare tog upp en stor del av budgeten och 

verkade till företagets nackdel, vilket bekräftar Thorell och Norbergs (2005) 

uppfattning. Regeringskansliet (2010) uppger att det går att koppla ihop 

mindre aktiebolags administrativa kostnader med kostnaden för revision. 

Många av respondenternas åsikter är densamma då de tycker att kostnaden för 

revision är för stor om den jämförs med respektive bolags omsättning. I 

rapporten från ECON (2007) framgår det att den största förväntade fördelen 

med avskaffandet blir att välfärden ökar när aktiebolagen sparar pengar. Alla 

respondenter upplever att reformen har uppfyllt syftet då de anger att de 

positiva effekter som följt lagändringen är att kostnaderna har minskat 

avsevärt. Enligt företag 1 är det kostsamt att driva företag och att varje tillfälle 

tas om det går att spara pengar.  
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Reformen genomfördes för att minska kostnaderna för mindre aktiebolag 

(Prop. 2009/10:204).  Collis (2003) påstår att aktiebolag utan revisionsplikt 

inte kommer minska sina kostnader eftersom deras behov av 

redovisningstjänster istället ökar. Under intervjun svarade respondenterna på 

om deras användning av redovisningstjänster har förändrats efter avskaffandet 

av revisionsplikten. För nio av tio småföretagare har användningen inte 

förändrats efter borttagandet och en uppger att konsumtionen av 

redovisningstjänster har minskat efter borttagandet. Uppsatsens empiri 

motsäger teorin då ingen av småföretagarna har ökat sin användning.  

5.2. Reformens nackdelar 

Kring frågan om eventuella nackdelar med avskaffandet resonerar en 

respondent i vilken situation det kan uppfattas som negativt att inte ha en 

revisor som granskar företags räkenskaper. Enligt företag 1 är det när ett 

företag är i behov av lån då kreditinstitut kanske kräver att årsredovisningen är 

granskad. Det bekräftas av Seow (2011) som menar att redovisning kan 

behöva granskas för att det ska finnas möjlighet till lån. Om ett företag väljer 

att inte få sin årsredovisning reviderad kan det uppstå problem. Studier av 

Collis (2010), Blackwell et al. (1998) och Kim et al. (2011) styrker detta genom 

forskning inom området. Resultaten av studierna visar att företag som har 

revision drar nytta av det genom att erhålla lägre ränta. Ett skäl till att villkoren 

förbättras genom revision är att företag sänder ut olika signaler beroende på 

om de väljer att bli granskad eller inte. De som aktivt väljer att nyttja revision 

ökar sin tillförlitlighet (Lennox & Pittman 2011). Hope et al. (2011) instämmer 

och anser att en årsredovisning som inte blir reviderad uppfattas ha lägre 

kvalité då kvalitetsförsäkran saknas. 

En annan orsak till att företag ges bättre lånevillkor vid granskning kan 

förklaras genom agentteorin. Agentteorin definieras som ett förhållande 

mellan principal och agent (Adams 1994). Detta förhållande kontrolleras av 

avtal för att agenten ska agera i principalens intresse (Jensen & Meckling 

1976). Enligt teorin råder det informationsasymmetri mellan parterna och 

agenten har mer information än principalen. Teorin förespråkar även att varje 

part alltid tar beslut för att maximera sin egen nytta. Om möjlighet finns 

kommer agenten att agera mot principalens intresse. När detta uppstår kallas 

det för moral hazard (Adams 1994). Enligt Collis et al. (2004) kan principalen 

ses som en intressent till företaget som i det här fallet är ett kreditinstitut. 

Informationsasymmetrin mellan principal och agent är då tillförlitligheten i ett 
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företags årsredovisning. Anledningen till att ett kreditinstitut kräver att företag 

låter redovisningen bli granskad är att informationsasymmetrin ska minskas. 

Det överensstämmer med studier utförda av Dunn (1996) som påpekar att 

granskning av en extern part minskar risken för felaktigt avtal. Om ett företag 

inte låter räkenskaperna bli reviderade kan inte intressenter veta med säkerhet 

om informationen stämmer, eftersom agenten enligt teorin kommer att arbeta 

för att maximera sin egen nytta. Det skulle kunna vara genom att modifiera 

företagets siffror för att få förmånligare villkor. Genom att få ett godkännande 

av en revisor minskar kreditinstituts risk vid beviljande av ett lån.  

5.3. Förutsättning för upprättande av årsredovisning 

En respondent anser att kostnaden för revision inte är ett problem när 

omsättningen är tillräckligt stor. Det bekräftas av tidigare forskning gjord av 

Tauringana och Clarke (2000) som menar att företag med hög omsättning är 

mer benägna att välja revision och ser fördelarna med det. Anledningen är att 

en ökad omsättning medför ökade transaktioner och genom det en större risk 

för att det uppstår fel. En studie gjord av Collis (2010) visar däremot 

motsatsen och pekar på att endast omsättningen inte är en avgörande faktor 

vid val av revision. Storleken på omsättning är bara en av flera faktorer som 

ligger bakom valet.  

I en annan studie av Collis (2003) framgår det att chefer som har akademisk 

utbildning i större utsträckning väljer revision i sitt företag, då de vet mer om 

den nytta som det medför. Tre av respondenterna i vår studie har utbildning 

inom ekonomi och deras inställning till revision är inte densamma som i Collis 

(2003) undersökning. Vid intervjun påpekar de att tvingande revision är 

onödigt eftersom de upplever sig ha tillräcklig kunskap i ämnet och att revision 

inte krävs för deras del. Dessa respondenter anser att årsredovisningen blir 

korrekt upprättad trots avsaknad av granskning. Enligt respondenterna med 

utbildning så vänder sig personer utan kunskap eller intresse till 

redovisningstjänster för att säkerställa att årsredovisningen blir rätt.  

Två av respondenterna är oroliga över att företagare utan redovisningshjälp 

kommer slarva mer med redovisning då det inte finns någon kontrollfunktion. 

När den nya lagen gick igenom informerade Skatteverket om att de skulle 

försöka förebygga fel i årsredovisningar i god tid hos företag som nyligen 

startas. En åtgärd är att företag ska uppge i sin deklaration om revision 

och/eller redovisningstjänster har använts. De uppger även att mindre företag 

ofta saknar tid och tillräcklig kompetens för att upprätta en korrekt 
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redovisning (Skatteverket 2012). Forskning utförd av Ang et al. (2000) och 

Olson et al. (2004) bekräftar också att ägare i mindre bolag oftast inte besitter 

tillräcklig kunskap. Enligt respondenterna är den information som finns 

tillgänglig bra om hur en årsredovisning ska upprättas. En respondent tycker 

att problemet är att vissa företagare inte har intresse av att lära sig hur det ska 

gå till vid ett upprättande. Det kan i vår studie bekräftas då tre av tio inte har 

någon åsikt om den information som finns eftersom de väljer att inte läsa den. 

Trots tidigare forskning som säger att ägare i mindre aktiebolag saknar 

kompetens kring området upplever nio av tio respondenter inte några negativa 

effekter efter bortvalet av revision. Däremot tycker två av respondenterna att 

det bör finnas en kontrollverksamhet för mindre företag som inte har en lika 

hög kostnad. Den ena respondenten, som arbetar som redovisningskonsult, 

tycker även att det bör finnas mer information om stickprov på 

årsredovisningar så att fler känner ett ansvar för att redovisningen blir rätt.   

5.4. Risken för fel i årsredovisningen 

Clatworthy och Peel (2013) skriver att risken för felaktiga årsredovisningar är 

dubbelt så stor vid bortval av revision. Det framkommer att kvalitén på 

årsredovisningar är lägre i privata företag än i noterade. Enligt Ball och 

Shivakumar (2005) kan det förklaras med att små privata företags 

årsredovisningar inte är lika efterfrågade som noterade aktiebolags.  Av 

empirin framgår det att det finns ett flertal svårigheter med upprättandet av en 

årsredovisning som bekräftar tidigare forskning som menar att företagare inte 

har tillräcklig kunskap. Respondenterna anser att det är svårt att redovisa 

upplupna intäkter och kostnader och att få dessa att ge en rättvisande bild av 

företagets ekonomiska situation. De upplever även svårigheter med att lita på 

sin kunskap och veta att det blir rätt. Vinstbeskattningar och 

bokslutsdispositioner uppfattas också som en komplicerad del. Trots uppgifter 

om vad som är svårt vid upprättande av en årsredovisning svarade samtliga 

respondenter nej om deras årsredovisningar kan innehålla fel.  

Bolagsverket presenterade 2014 ett diagram över antal inkomna 

årsredovisningar som innehåller fel. Diagrammet visar en ökning från sex 

procent år 2010 till drygt nio procent år 2013. Danielsson (2013) påpekar att 

Bolagsverket anser att det finns en koppling mellan ökat antal fel och 

avskaffandet av revision. Enligt majoriteten av svaren från vår studie blir det 

inte fler fel när ett företag avsäger sig revision. När redovisningskonsulterna 

tillfrågades om vad de anser om mindre aktiebolags årsredovisningar gavs 
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dock andra svar. De uppger att ägare har stora problem med att placera rätt 

intäkt eller kostnad under rätt post. Även allvarligare fel som inte är misstag 

hittas. Vissa har privata kostnader i sina årsredovisningar vilket tyder på 

skattebrott. Dessa svar styrker den framtagna informationen från 

Bolagsverket. Trots att de flesta småföretagare inte själva uppger att deras 

årsredovisning innehåller fel, så har respondenterna teorier om att andra 

mindre företag stöter på problem som kan leda till en försämring av kvalitén 

på redovisningen. Det är tveksamt om sanningen är vad som sägs eller om 

respondenterna väljer att svara vad som låter fördelaktigt för dem. Det kan 

även hända att de inte vet vilka fel som kan begås om de upprättar 

årsredovisning själva, eftersom Olson et al. (2004)  säger att ägare ofta saknar 

rätt kunskap. För att en årsredovisning ska anses vara korrekt och givande för 

företagets intressenter bör samtliga kvalitativa egenskaper i IASBs 

föreställningsram uppnås (Marton et al. 2013). En årsredovisning ska även 

uppfylla kriterier för god redovisningssed, överskådlighet och rättvisande bild 

(Prop. 1975:104 & SFS 1995:1554). Om en årsredovisning innehåller 

väsentliga fel så uppfylls till exempel inte kriteriet för fri från fel. Relevans kan 

också komma att ifrågasättas om intressenternas förmåga att uppfylla sina mål 

genom redovisningen försämras. Huvudprincipen rättvisande bild är också 

svår att uppnå om det förekommer brister. 

5.5. Kvalitetspåverkan 

Vid frågan om de upplevder att kvalitén på årsredovisningen har förändrats 

efter borttagandet ansåg hälften att den inte har det. Resterande var osäkra och 

trodde att den kunde minska överlag även om de inte hade märkt av en 

kvalitetsminskning nu. Svaret som en respondent gav kan leda till funderingar 

om det stämmer att kvalitén är densamma. Respondenten uppger att när 

revision var ett krav så fanns det ofta felaktigheter i redovisningen som 

behövde göras om. Det ger en indikation på att det faktiskt uppstår fel som 

bör åtgärdas, men som nu går obemärkta. Nordström (2012), chefsjurist på 

Bolagsverket, påstår att kvalitén har minskat efter borttagandet. Bolagsverket 

har under åren fått in handskrivna årsredovisningar, som varken 

överensstämmer med IASBs föreställningsram eller god redovisningssed 

(Bolagsverket 2012). Ett förslag från två respondenter är att Skatteverket eller 

Bolagsverket ska ta fram en standardiserad mall som är enkel att fylla i när det 

till exempel kommer till upprättande av årsredovisning. En kvalitativ egenskap 

som jämförbarhet i IASBs föreställningsram skulle då bli enklare att uppnå, 

vilket skulle underlätta för dem som saknar kunskap inom redovisning.  
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Ang et al. (2000) påpekar att ägare till mindre aktiebolag oftast saknar kunskap 

inom redovisning och därför har svårt att upprätta en årsredovisning. Det kan 

även uppstå problem när de försöker förstå finansiella rapporter. Två av 

respondenterna svarade i undersökningen att de inte är intresserade av de 

finansiella rapporterna och båda har valt att överlämna ansvaret med 

upprättandet av årsredovisningen till en redovisningskonsult. För att 

säkerställa att allt görs korrekt ombeds en god vän att läsa igenom de färdiga 

rapporterna. Svensson (2003) menar att det är ett problem om ägaren inte kan 

förstå och tolka sitt företags räkenskaper. Informationsasymmetri finns då ena 

parten har mer information än den andra parten (Subranamiam 2006). I detta 

fall anses redovisningsföretaget och ägarens gode vän ha mer information om 

hur företaget går ekonomiskt än vad ägaren har. 
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6. SLUTSATS 

Det sista kapitlet besvarar uppsatsens forskningsfrågor och syfte som presenterades i kapitel 

ett. Kapitelet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1. Vad innebär avskaffandet av revisionsplikten för mindre 
aktiebolag? 

Avskaffandet av revisionsplikten innebär att aktiebolag som klassas som 

mindre får välja att avsäga sig revision. För att anses som ett mindre aktiebolag 

krävs att kriterierna uppfylls gällande bestämda gränsvärden. Syftet med 

lagändringen var att minska kostnaderna för mindre aktiebolag (Prop. 

2009/10:204). Undersökningen som genomförts visar att alla respondenter 

anser att reformen har uppnått sitt syfte. Samtliga uppger att de sparar pengar 

och att det var ett efterlängtat beslut. Vissa instämmer med tidigare forskning 

som säger att kostnaden för revision är för stor i företag med låg omsättning 

(Tauringana & Clarke 2000). De flesta tycker att den information som finns 

tillgänglig om hur en årsredovisning upprättas är bra, vilket kan vara 

förklaringen till att många väljer att upprätta redovisningen själv. 

6.2. Vilka konsekvenser har avskaffandet på mindre aktiebolags 
årsredovisning? 

Både teori och uttalanden påstår att avskaffandet av revisionsplikten för 

mindre aktiebolag har negativa konsekvenser. Statistik presenteras om att 

antalet fel har ökat i inskickade årsredovisningar vilket tyder på en minskning 

av kvalitén. Bolagsverket anser att kvalitetsminskningen beror på den nya 

reformen (Bolagsverket 2014). Många forskare har studier som styrker att 

kvalitén försämras om revision inte används. Uppsatsens empiri ger delade 

meningar. De respondenter, som inte har utbildning inom ekonomi eller 

arbetar som redovisningskonsulter, anser att kvalitén i årsredovisningen inte 

har minskat men att risken för fel hos andra småföretagare föreligger. De 

tillfrågade med ekonomisk utbildning tycker däremot att en minskning har 

skett och att felen ökat. De fel som företagare tror och redovisningskonsulter 

anser är vanligast är inte förenliga med IASBs föreställningsram eller god 

redovisningssed. Den nya reformen kan också innebära att lånevillkor och 

lånemöjligheter försämras, då kreditinstitut kan välja att endast ge kredit till 

företag med granskade årsredovisningar (Seow 2001). 
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6.3.  Syfte 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur avskaffandet av 

revisionsplikten hos mindre aktiebolag påverkar deras årsredovisning. Den 

slutsats som kan dras av uppsatsen är att mindre aktiebolag uppskattar 

avskaffandet av revisionsplikten då den minskar deras kostnader. Dock har 

reformen negativa konsekvenser som har iakttagits. Mindre aktiebolags 

årsredovisning innehåller fler fel vilket leder till en kvalitetsminskning.  

6.4. Förslag till vidare forskning 

I en intervju anser respondent 1 att lagar och regler för småföretagare är strikta 

och att det behövs undantagsregler. Om det händer någonting privat för 

företagaren påverkas även företaget. Det skulle vara intressant att forska vidare 

om detta för att se vilka brister som finns och vad som kan förbättras för att 

företagande och privatliv ska fungera.  
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8. BILAGOR 

8.1. Bilaga 1. Intervjufrågor 

Revision 

Vad ansåg du om avskaffandet av revisionsplikten när det beslutades för 

mindre aktiebolag? 

Hur kommer det sig att du valde bort revision? 

Har ni märkt några positiva/negativa effekter?  

Vem upprättar årsredovisningen i ert företag? 

 

Extern firma 

Hur fungerar det? 

Om någon annan- har hen någon akademisk utbildning? 

Hur involverad är du i upprättande av årsredovisning? 

Brukar du hjälpa till vid upprättandet? I sådana fall med vad? 

Vilka tror du är de vanligaste felen vid upprättande av årsredovisning? 

 

Du själv 

Hur kommer det sig att du upprättar den själv? 

Hur fungerar det? 

Vad anser du är det svåraste med att upprätta en årsredovisning? 

Vad gör ni om ni stöter på problem? 

Finns det risk att det uppstår fel när ni får problem? 

Vilka tror du är de vanligaste felen vid upprättande av årsredovisning? 

 

Har användandet av redovisningstjänster förändrats, ökning eller minskning? 
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Kvalité 

Upplever du att kvalitén på årsredovisningen har förändrats efter bortvalet? 

Om kvalitetsminskning – tror du intressenterna förmåga att ta beslut rörande 

företaget påverkas? 

Förbättring 

Vad anser du med information som finns tillgänglig angående upprättande av 

årsredovisningar? 

Vad tycker du man kan göra för att förbättra informationen? 

Vad tkr du behöver förändrats för att fler ska kunna upprätta en 

årsredovisnings själv eller delar av den? 

 

Övrigt 

Är det något du vill tillägga? 

 

 



 

  


