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Förord 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Idag pågår en debatt om huruvida gränsvärdena för revisionsplikt ska höjas eller 

sänkas. FAR, enda branschorganisationen för revisorer, hävdar att revisionsplikten i de minsta 

aktiebolagen borde återinföras. Som stöd för detta har de en rapport från Riksrevisionen som 

visar att effekterna av intentionerna med avskaffandet av revisionsplikten för de minsta 

aktiebolagen i stort har uteblivit och att det istället fått negativa konsekvenser. Samtidigt 

hävdar flera bransch- och företagarorganisationer att Sverige kan hantera småföretagens 

redovisning utan att återinföra revisionsplikten och anser snarare att gränsvärdena bör höjas. 

Eftersom nästan alla Sveriges företag är småföretag med färre än tio anställda där ägare och 

ledning är samma person menar de att behovet av en oberoende kontrollfunktion som revision 

saknas. Det är tydligt att nuvarande situation inte är önskvärd. De mindre företagen har behov 

av tjänster som möjliggör att de kan utnyttja sina resurser på bästa sätt samtidigt som staten 

har behov av att säkerställa att lagar efterföljs, att skatt inte undandras och att ekonomisk 

brottslighet förhindras. Frågan kvarstår hur dessa båda behov bemöts på bästa sätt.  

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att 

identifiera hur hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som 

den är utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till 

att öka lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så 

att detta kan uppnås. 

Metod: I studien har en kvalitativ metod använts med utgångspunkt i en abduktiv 

forskningsansats. För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade 

intervjuer av åtta stycken yrkesverksamma revisorer på både större och mindre 

revisionsbyråer i Skaraborg genomförts.  

Slutsats: Studien visar att någon form av granskning/kontroll kan behövas i mindre företag 

för att hög redovisningskvalitet ska kunna upprätthållas utan revision. I de allra minsta 

företagen verkar behovet av rådgivning och fokus på att redovisningen är rätt gjord kunna 

vara mer viktig än en helt oberoende revision. Denna uppfattning är mest framträdande bland 

revisorer från mindre revisionsbyråer. Befintlig revisionsstandard resulterar i för mycket 

dokumentation och checklistebaserat fokus i de mindre företagen varvid större fokus borde 

läggas på revisorns professionella omdöme, för att revisionen ska bli kostnadseffektiv. 

Nyckelord: revision, redovisning, redovisningskvalitet, tillförlitlighet, agentteori   
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Abstract 

Background: There is an ongoing debate whether or not the thresholds for mandatory audit 

in Sweden should be increased or decreased. FAR, the only trade association for auditors 

claims that the mandatory audit for the smallest companies should be reinstated. In support of 

their positions, they have a report from the Swedish National Audit Office which shows that 

the effects of the intentions with the abolition of the mandatory audit for the smallest 

companies have failed in general, and that it instead has had negative consequences. At the 

same time, several trade associations claim that Sweden can handle the small companies 

accounting without reinstating the mandatory audit and rather that the mandatory audit 

thresholds should be increased. Since most of Sweden’s companies are small companies with 

fewer than ten employees where the owner and management is the same person, they claim 

that there is no need for an independent control function as the audit. It is clear that the current 

situation is not desirable. Small companies need services which enable them to utilize the 

resources in the best possible way, whereas the government needs to ensure that laws are 

followed, tax is not avoided and that economic crime is prevented. The question remains how 

these two needs are best addressed.         

Purpose: The purpose of this study is to describe professional auditors’ view in order to 

identify how high accounting quality can be maintained without the audit and the mandatory 

audit in its current form and still maintain the reliability of the accounting. In this way we aim 

to increase legislators’ and standard setters’ understanding on how laws and standards should 

be designed in order to achieve this. 

Method: In this study, a qualitative method based on an abductive research approach has 

been used. In order to answer the research questions of the study, semi structured interviews 

of eight professional auditors in Skaraborg, Sweden have been conducted at both smaller and 

larger audit firms.     

Conclusion: The study shows that some form of review/control may be needed in smaller 

companies in order to maintain high accounting quality without auditing. In the smallest 

companies the need for advice and focus on that the accounting is done correctly seems to be 

more important than a completely independent audit. This view is most prominent among 

auditors from smaller auditing firms. Existing auditing standard results in too much 

documentation and checklist-based focus in smaller companies, wherein greater emphasis 

should be placed on the auditor’s professional judgment in order for the audit to be cost-

efficient.   

Keywords: auditing, accounting, accounting quality, audit quality, reliability, agent theory  
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Förkortningar 

FAR Branschorganisation för bl.a. revisorer  

IAASB International Auditing and Assurance Standards Board 

IASB International Accounting Standards Board 

IESBA International Ethics standards Board for Accountants 

IFAC International Federation of Accountants 

ISA International Standards on Auditing 

POB The Professional Oversight Board 

Srf Konsulterna Branschorganisation för bl.a. auktoriserade redovisningskonsulter 

Definitioner 

Gränsvärden för större och mindre företag i Sverige 

I Sverige regleras vad som avses med större respektive mindre företag i årsredovisningslagens 

(SFS 1995:1554) första kapitel 3 §. Segmentet medelstora företag särskiljs inte, utan ett 

företag ses antingen som större eller mindre. Om ett företag inte uppfyller villkoren för att 

räknas som större, är det per definition ett mindre företag.  

Enligt årsredovisningslagen är ett företag att anse som större om det: 

1. Har överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller 

en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller 

2.  Uppfyller mer än ett av följande villkor under vart och ett av de senaste två 

räkenskapsåren:  

 

a) Medelantalet anställda uppgår till mer än 50, 

b) Balansomslutningen uppgår till mer än 40 miljoner kronor, 

c) Nettoomsättningen uppgår till mer än 80 miljoner kronor. 
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Gränsvärden för revisionsplikt i Sverige 

I Aktiebolagslagens nionde kapitel 1§ finns en huvudregel som säger att aktiebolag ska ha 

minst en revisor, (SFS 2005:551). Sedan 2010 behöver dock privata aktiebolag som inte 

uppfyller fler än ett av följande villkor för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha 

revisor:  

1. 3 anställda i medeltal, 

2. 1,5 miljoner i balansomslutning, 

3. 3 miljoner kronor i nettoomsättning.  

 
Gränsvärden för revisionsplikt enligt EU:s direktiv 

Enligt direktivet 2013/34/EU från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, får små 

företag undantas från revision förutsatt att de på balansdagen inte överskrider gränsvärdena i 

åtminstone två av följande kriterier: 

1. 4 miljoner Euro i balansomslutning. 

2. 8 miljoner Euro i nettoomsättning. 

3. 50 genomsnittligt antal anställda under räkenskapsåret. 

Medlemsstaterna får också fastställa gränsvärden som överstiger gränsvärdena i punkt 1 och 

2. Gränsvärdena får dock inte överskrida 6 miljoner Euro för balansomslutningen och 12 

miljoner Euro för nettoomsättningen.  

Större och mindre revisionsbyråer 

I denna studie definieras större revisionsbyråer som de som räknas till The Big Four-byråerna, 

d.v.s. PwC, Ernst & Young, Deloitte och KPMG. Övriga räknas som mindre.    
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne och vad som är aktuellt 

just nu. Vidare preciseras och diskuteras ämnet i kapitlets problemdiskussion. Därefter 

presenteras studiens frågeställningar och kapitlet avslutas med att presentera studiens syfte 

och avgränsningar.  

1.1 Problembakgrund 

Idag pågår en debatt om huruvida gränsvärdena för revisionsplikt ska höjas eller sänkas, 

(Neij, 2017). FAR, enda branschorganisationen för revisorer, hävdar att avskaffandet av 

revisionsplikten i de minsta aktiebolagen var ett misslyckande och menar att den borde 

återinföras (Brännström & Larsson, 2018). De menar att det finns anledning att tänka nytt om 

revisionens roll i samhället snarare än att fokusera på gränsvärden och internationella 

jämförelser. Som stöd för sina ståndpunkter har de en rapport från Riksrevisionen. 

Riksrevisionen (2017) visar i sin rapport att intentionerna med reformen, bortsett från ökad 

valfrihet och direkta kostnadsbesparingar på revisorsarvodet, vad gäller stärkt konkurrenskraft 

och ökad tillväxt uteblivit. De menar att tillväxten i de bolag som avstått från revision snarare 

minskat och att lönsamheten inte blivit bättre. Samtidigt har reformen fått flera negativa 

konsekvenser. Bolag som valt bort revision betalade mindre skatt till flöjd av lägre tillväxt, 

vilket kan ha orsakats av uteblivna råd från en revisor men också att alla intäkter inte 

redovisats. Arbetet mot ekonomisk brottslighet har också försvårats. Kvaliteten på 

årsredovisningar har också försämrats bland annat för att felsummeringar i dessa ökat.  

Berörda myndigheter har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att kompensera för reformens 

negativa konsekvenser. Med bakgrund av detta rekommenderar Riksrevisionen att regeringen 

bör verka för återinförandet av revisionsplikten i små aktiebolag. 

Resultatet av Riksrevisionens rapport kan möjligen dämpa efterfrågan på höjda gränsvärden 

för revisionsplikt, men den har snabbt bemötts av kritik från företrädare för bransch- och 

företagarorganisationer. I ett debattinlägg i Dagens Industri menar af Ugglas et al. (2018) att 

reformen 2010 var efterlängtad och innebar att dubbelarbete för redovisningskonsulter och 

revisorer togs bort. De menar också att revisionsplikt är en ineffektiv metod för att bekämpa 

brott. Vidare menar de att Riksrevisionens rekommendation om att återinföra revisionsplikten 

utgör en diskriminerande och ogrundad syn om att svenska företag skulle vara mer 

brottsbenägna än företag i andra länder. Istället hävdar de att Sverige kan hantera 

småföretagens redovisning utan att återinföra revisionsplikten. 
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Redan sedan tidigare har flera parter däribland Srf konsulterna, branschorganisation för 

auktoriserade redovisningskonsulter med flera, hävdat att gränsvärdena för revision var för 

låga från början (Sigbladh & Svensson, 2017). De anser att gränsvärdena för revisionsplikt 

bör höjas så att EU-direktiven efterföljs. Eftersom nästan alla Sveriges företag är småföretag 

med färre än tio anställda och ägare och ledning är samma person som driver verksamheten 

menar de att behovet av en oberoende kontrollfunktion som revision saknas. 

Även tidigare har problematiken med avskaffad revisionsplikt och lösningar på problemen 

diskuterats. I en rapport från Ekobrottsmyndigheten i juni 2016 konstaterades att aktiebolag 

utan revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet och det 

föreslogs att aktiebolag utan revisor istället bör anlita en auktoriserad redovisningskonsult 

som ska upprätta ett bokslutsintyg (Backeström & Lundin, 2016). Detta kritiserades av 

branschorganisationen FAR (2016), som menade att Ekobrottsmyndigheten blandade ihop 

yrkesrollerna revisor och auktoriserad redovisningskonsult. FAR menade att endast revisorn 

kan granska och lämna ett bestyrkande till tredje man och att auktoriserade 

redovisningskonsulter varken har rätt utbildning eller regelverk för att agera granskare. 

En mycket färsk idé om en lösning på problematiken kan enligt FARs generalsekreterare Dan 

Brännström vara att ta fram en alternativ företagsform, så kallad AB light, för mindre och 

okomplicerade verksamheter som inte alltid behöver revision (Hadjipetri Glantz, 2018). 

Det är tydligt att nuvarande situation inte är helt önskvärd. De mindre företagen har ett behov 

av tjänster som möjliggör att de kan utnyttja sina resurser på bästa sätt samtidigt som staten 

har ett behov av att säkerställa att lagar efterföljs, att skatt inte undandras och att ekonomisk 

brottslighet förhindras. Detta innebär praktiskt att tillräckligt hög redovisningskvalitet måste 

säkerställas på något sätt. Frågan kvarstår hur dessa båda behov bemöts på bästa sätt.  

1.2 Problemdiskussion 

Idag är cirka 70 procent av alla företag i Sverige inte tvingade att tillämpa revision 

(Carrington, 2014). Detta beror på de gränsvärden som finns. Enligt direktivet 2013/34/EU 

från Europaparlamentet och Europeiska unionens råd är bolag inte tvungna att ha en revisor 

om de inte överstiger vissa kriterier (se inledande definitioner). Syftet med direktivet var att 

minska de administrativa bördorna för små och medelstora företag i EU där kostnaderna för 

redovisning och revision ansågs som särskilt betungande. I Sverige är gränserna för undantag 

av revisionsplikt mycket lägre (SOU 2008:32). Carrington (2014) menar att motivet för att 
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mindre bolag inte tillämpar revision beror på en kostnadsbesparing för dessa bolag. Samtidigt 

menar förespråkarna av finansiell revision att den bidrar till ökad trovärdighet gentemot 

externa intressenter. Enligt Vanstraelen och Schelleman (2017) kan dock alternativa tjänster i 

vissa fall bättre tillgodose, speciellt mindre företags behov.  

Med utgångspunkt i rapporten från Riksrevisionen (2017) och de negativa konsekvenser som 

avskaffandet av revisionsplikten orsakat, kan de fördelar av vikt som revisionsplikten medför 

i små företag anses vara att revisorn kontrollerar att alla intäkter redovisas, att 

årsredovisningen upprätthåller en högre kvalitet och att arbetet mot ekonomisk brottslighet 

förenklas. Utöver detta kan revisorn tillföra råd som ökar företagens lönsamhet och tillväxt, 

vilket även konstaterats av Carey (2015) som i sin studie som genomfördes i Australien 

visade att mindre företag i intervallet 5-49 anställda drar nytta av externa revisorers 

affärsrådgivning genom ökad prestationsförmåga speciellt om affärsrådgivningen köps 

tillsammans med revision. Resultatet påverkas inte av revisionsbyråns storlek och ger 

ytterligare incitament för professionen att fortsätta främja externa revisorers expertis som 

affärsrådgivare speciellt gentemot mindre företag. 

Hope och Langli (2010) konstaterar i sin studie att något mer fundamentalt än stora risker för 

rättstvister och förlorat rykte är orsaken till att revisorer inte frångår sitt oberoende. Resultaten 

är konsekventa med att revisorer följer professionell etik och integritet när de fullföljer sina 

plikter. Med bakgrund av studien av Hope och Langli (2010) undersökte Svanström (2013) 

vidare förhållandet mellan revisionskvalitet i privata företag och revisionsbyråers 

tillhandahållande av fristående rådgivningstjänster, eller så kallade non-audit-services, (NAS), 

i Sverige. Resultaten indikerar att revisionsbyråers förenade tillhandahållande av revision och 

rådgivningstjänster, framförallt stöd avseende hur redovisningen ska upprättas inte 

nödvändigtvis resulterar i att revisorns oberoende äventyras, utan snarare att kunskap spiller 

över mellan tjänsterna som istället har en positiv effekt på revisionskvaliteten. 

Minnis och Schroff (2017) konstaterar att revision av privata företag verkar ge begränsade 

fördelar för samhället jämfört med revision av publika företag. Den huvudsakliga fördelen 

med revisionsplikt för samhället verkar vara statens försäkran om att lagar efterföljs, vilket 

majoriteten av företagen i studien inte ansåg var tillräckligt för att berättiga revisionsplikt. 

Revisionskostnader och nedlagd tid för ledningen är de faktorer som ges mest fokus i 

förhållande till revisionsplikt, samtidigt som en betydande minoritet av företagen inte 

upplevde några fördelar med revision. I en studie av Collis (2008) undersöktes små och 
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medelstora företags direktörers syn på de dåvarande kraven på redovisning och revision i 

Storbritannien. Det framgick tydligt att det rådde bred enighet (74 % av de som svarat i 

undersökningen) om att den största fördelen med extern revision var kontrollen av 

redovisningssystem och redovisningsdokumentation. 69 % av de små och medelstora 

företagen skulle vara intresserade av en mindre sträng och billigare form av försäkran än 

revisionen, framförallt bland de mindre företagen som inte låtit revidera sitt företag 2006. 

Enligt Collis (2010) är också omsättningen en faktor kring vad som påverkar vilka bolag som 

tillämpar den frivilliga revisionen, då omsättningen är av betydelse eftersom den inverkar på 

den relativa kostnaden med revisionen kontra nyttan den medför. Vanstraelen och Schelleman 

(2017) menar även att kostnader och fördelar med revision av privata företag är 

företagsspecifika, vilket innebär att revisionsplikt för alla inte verkar vara kostnadseffektivt. 

Knechel et al. (2013) menar att utformning av revisionsstandarder inte bör vara för 

komplicerade. Hänsyn ska tas till att standarder inte ska begränsa den ekonomiska nyttan och 

lönsamheten i företagen.  

Det råder delade åsikter i befintlig forskning gällande revisionsplikt för mindre bolag. Vissa 

anser att revision för mindre bolag inte är kostnadseffektivt och att bolagets omsättning ska 

vara till grund för om bolaget ska tillämpa revision eller inte (Carrington, 2014; Collis, 2008; 

Collis, 2010; Knechel et al., 2013; Vanstraelen & Schelleman, 2017). Samtidigt kan kvaliteten 

och tillförlitligheten gentemot de externa intressenterna öka genom att företag använder sig av 

revision av de finansiella rapporterna (Carrington, 2014; Vanstraelen & Schelleman, 2017). 

Vidare kan revisorn bidra med råd och synpunkter som gynnar företaget på sikt (Carey, 2015; 

Riksrevisionen, 2017; Svanström, 2013). Revision gynnar bolaget då de tar del av rådgivning 

från revisorn som ökar företagets prestationsförmåga och att revisorn kontrollerar de intäkter 

som företaget genererar (Carey, 2015; Riksrevisionen, 2017).  

Något som tas upp i såväl forskning som debatter är att mindre bolag bör tillämpa revision 

men under förenklade former som eventuellt kan grunda sig i bolagets gränsvärden 

(Carrington, 2014; Hadjipetri Glantz, 2018; Knechel et al., 2013). Utifrån den svenska 

debatten och den internationella kontexten framgår företagens krav på att slippa onödiga och 

kostsamma administrativa bördor samtidigt som det enligt Minnis och Schroff (2017) uttrycks 

ett behov av någon form av tillsyn som försäkrar staten om att lagar och regler efterföljs. För 

att detta ska vara möjligt behöver staten ett underlag som ger den möjlighet att fatta 

välgrundade beslut. Detta är avhängigt att redovisningskvaliteten är tillräckligt hög.  
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Redovisningskvalitet kan definieras som graden av användbarhet av finansiell information för 

att representera en rättvisande bild av ett företags finansiella resultat, vilken ska kunna utgöra 

ett begripligt underlag som ger intressenterna möjlighet att kunna fatta välgrundade beslut 

(Legenzova, 2016; Öhman, 2007). En hög redovisningskvalitet innebär således att 

redovisningen innehåller så pass få briser att detta kan uppnås. Redovisningskvaliteten 

påverkas av flera faktorer. Svanström (2008) menar att en viktig beståndsdel i 

revisionskvaliteten är att förbättra redovisningens kvalitet och i samband med detta förhöja 

redovisningens tillförlitlighet. Att redovisningen är tillförlitlig innebär att den avbildar den 

ekonomiska verkligheten i företaget och att informationen därmed inte får vara felaktig eller 

vinklad (Öhman, 2007). Hur redovisningskvalitet och redovisningens tillförlitlighet påverkas 

av gällande regleringar är ytterst viktigt för redovisnings- och revisionsbranschen, staten och 

samhället i stort. Staten och företagens motstridiga behov kopplat till redovisningskvaliteten 

föranleder följande frågor i nästa avsnitt. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen har följande frågeställningar formulerats: 

Hur kan hög redovisningskvalitet upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den 

är utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig? 

Vidare förväntar vi oss också kunna besvara följande frågeställning: 

Finns det några tydliga skillnader i uppfattning kring revisionsplikt och revision i mindre och 

större revisionsbyråer?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur 

hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är 

utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka 

lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att 

detta kan uppnås.  

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 

Vi har valt att undersöka svenska yrkesverksamma kvalificerade revisorers syn på hur hög 

redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är utformad 

idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. Vi undersöker hela intervallet av mindre 
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företag (se inledande definitioner). Vi har valt att inte undersöka andra parters åsikter på 

grund av de begränsningar som uppsatsens storlek innebär med avseende på tid och resurser, 

men även för att vi anser att det är revisorer som har mest insyn och förståelse för hur hög 

redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är utformad 

idag. Revisorerna har en granskande roll och borde ha större förståelse för vilka brister som 

kan förekomma i redovisningen och därmed större förståelse för vad som behövs för att 

motverka bristerna och upprätthålla en hög redovisningskvalitet. Revisorer kan tyckas vara 

partiska, för att skydda sin egen yrkesroll, men de har en insyn och förståelse som ingen 

annan part besitter, då andra parter som till exempel företagen och redovisningskonsulter inte 

har tillräcklig grund för att själva bedöma om det arbete de utfört är av tillräckligt hög 

kvalitet. Samtidigt behöver FARs åsikter som branschorganisation inte vara desamma som 

individuella yrkesverksamma revisorers åsikter eftersom de påverkas av egna erfarenheter 

medan branschorganisationen har behov att skydda sina egna intressen. 

Med yrkesverksamma kvalificerade revisorer avser vi i denna studie personer som är eller har 

varit godkända eller auktoriserade revisorer och som fortfarande arbetar med revision. 

Avseende tillförlitlighet, är det redovisningens tillförlitlighet som är fokus för denna studie. 

Med rådgivning har vi inte begränsat oss till någon specifik definition som till exempel 

revisionsnära eller fristående rådgivning utan har varit öppna för att identifiera alla behov av 

rådgivning och om det finns skäl till att ändra oberoende- och jävsregler för att tillgodose 

företagens behov. Då vi har inriktat oss på mindre företag har dock fristående rådgivning fått 

mest fokus.  

Nästan alla företag i Sverige är mindre (Sigbladh & Svensson, 2017) och därmed har alla 

revisionsbyråer mindre företag som kunder. Det kan därför vara av intresse att se om det 

föreligger skillnad i uppfattning kring revision och revisionsplikt beroende på faktorer som 

kan påverka revisorerna. En sådan faktor kan vara revisionsbyråernas storlek vilket i sin tur 

kan påverka exempelvis organisationskultur, specialisering och tillgång till resurser. Vi har 

därför valt att undersöka revisorers uppfattning på både större och mindre revisonsbyråer. Vi 

avser dock inte att analysera detta djupare på grund av de begränsningar som uppsatsens 

storlek innebär med avseende på tid och resurser. Däremot anser vi att det är enkelt att beakta 

detta i empirisinsamlingen och identifiering av eventuella skillnader kan också vara till nytta 

för framtida studier. 
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2. Referensram 

I detta kapitel förklaras revisionens uppbyggnad och god revisionssed (hur revisionen ser ut 

idag) samt två typer av rådgivning.  

2.1 Revision 

2.1.1 Revisionens uppbyggnad 

Revisionens uppbyggnad grundas i den internationella standardsamlingen för revision, vidare 

kallad ISA, som i sig styr revisionsprocessen. ISA ges ut på engelska, där IAASB är 

utgivaren. Översättning av ISA görs av FAR, men någon direkt översättning finns därmed inte 

och standarden bör tillämpas med försiktighet och enligt god revisionssed (Carrington, 2014). 

ISA är dels ett regelverk som revisorn skall följa vid upprättande av revision, men även ett 

vägledande uppslagsverk då bolag har olika revisionsprocesser. Revisionsprocessen kan se ut 

på olika sätt beroende på bolaget som ska revideras. ISA styr dock hur mycket processerna får 

skilja sig åt. Viktigt att ha i åtanke är att ISA inte är lag, utan endast en standard, vilket 

innebär att den svenska lagen alltid kommer i första hand om problematik uppstår. Enligt 

Carrington (2014) är revisionsstandarder kopplat med förändring och kunskap, vilket gör att 

standarder inte alltid är bra att fullt memorera, utan mer ha en övergripande bild av hur 

standarden är uppbyggd.  

ISA-regelverket är uppdelat i sex stycken underkategorier
1
 (FAR, 2017). Dessa nämns som: 

 200-299 Uppgifter och ansvar 

 300-499 Planering och intern kontroll 

 500-599 Revisionsbevis 

 600-699 Användning av annans arbete 

 700-799 Slutsatser och rapportering 

 800-899 Specialområden 

Om en revisor följer dessa delar i revisionen följer denne även god revisionssed (FAR, 2017). 

Dock påpekar Carrington (2014), att dessa standarder som ISA byggs på, inte går att tillämpa 

fullt ut. Kompetens och ett professionellt omdöme från revisorns sida utgör en kompletterande 

bild av den finansiella rapporten (Carrington, 2014).  

                                                 
1
 Underkategorierna i ISA-regelverket förklaras mer utförligt i bilaga 1. 
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Revisionslagen tar upp regler kring revisorns oberoende och jävssituationer, samt hur revisorn 

ska bedöma om denne är oberoende. Revisionslagen (SFS 1999:1079) 17§ har sammanfattat 

sex punkter där revisorn är i en jävssituation. Dessa punkter handlar om att; revisorn inte får 

vara ägare eller delägare i företaget som revideras, eller annat företag inom koncernen; inte 

ingå i företagsledningen; är anställd eller underordnad i företaget; är verksam i samma företag 

som denne som biträder företaget; har en släktrelaterad relation med någon som är verksam i 

företaget eller står i skuld till företaget, i form av lån (Revisionslag, SFS 1999:1079). 

Revisionslagen (SFS 1999:1079) går hand i hand med Revisorslagen (SFS 2001:883) 

(Carrington, 2014). Revisorslagen grundar sig i en så kallad analysmodell som revisorer 

själva ska gå igenom innan de utför en revision. Analysen görs före eller i början av 

granskningen, men ska upprätthållas löpande om nya uppgifter framkommer (Carrington, 

2014). 

Denna analysmodell kan enligt Revisorslagen (SFS 2001:883) sammanfattas enligt fem 

grundpunkter. Faller revisorn på någon punkt måste revisorn avsäga sig uppdraget. Revisorn 

får inte ha intresse i uppdragsgivarens verksamhet, inte lämna råd i frågor som till någon del 

omfattas av granskningsuppdraget, uppträtt som stöd för eller emot uppdragsgivarens 

ekonomiska ståndpunkt, har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller någon i 

dennes ledning, utsätts för hot eller annan påtryckning, eller om det kan föreligga annat 

förhållande som påverkar revisorns självständighet (Revisorslagen, SFS 2001:883). 

2.1.2 God revisionssed 

God revisionssed benämns i Aktiebolagslagen och tolkas tillsammans med ISA. Seden 

grundar sig i att revisorn skall vara ”professionellt skeptisk” och har under en tid verkat som 

ett mått på den finansiella rapporteringens kvalitet (FAR, 2018). Detta har utvecklats 

internationellt genom regler samt praxis inom området. Vad som menas med ”professionell 

skepticism” är att revisorn ska vara uppmärksam på de tillfällen då bolaget redovisar sina 

finansiella rapporter på ett missvisande sätt så att de revisionsbevis revisorn samlar in grundas 

på fel underlag.  

Ett exempel på vad som kan ses som ett felaktigt underlag kan vara bedrägeri, men även att 

bolaget väljer att värdera sina tillgångar på ett felaktigt sätt som avviker från verkliga värden. 

Detta ger i sin tur en felaktig bild gentemot de externa parterna som intresserar sig av bolagets 

verksamhet. 
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2.2 Rådgivning 

Det finns två typer av rådgivning: revisionsnära rådgivning och fristående rådgivning. 

I denna studie läggs egentligen inte fokus på någon specifik typ av rådgivning utan vi är 

öppna för att identifiera alla behov av rådgivning, men då det rör sig om mindre företag är 

behovet av fristående rådgivning mest framstående. 

2.2.1 Revisionsnära rådgivning 

I samband med revisorns skyldighet att fullfölja sitt revisionsuppdrag följer en skyldighet att 

lämna råd och förslag till förbättringar avseende bolagets redovisning och förvaltning. 

Normalt sett råder inga svårigheter att avgöra vad som är revision inklusive 

revisionsrådgivning respektive fristående rådgivning. Det finns dock ingen absolut gräns 

mellan de båda verksamhetsområdena och det förändras över tid (SOU 1999:43). 

2.2.2 Fristående rådgivning 

Som fristående rådgivning innefattas all rådgivning som en revisionsklient erhåller som inte 

innefattas i revisionsverksamhet. All rådgivning som inte är revisionsrådgivning ses därmed 

som fristående rådgivning (SOU 1999:43). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel förklaras centrala begrepp för studien. Studien tar huvudsaklig utgångspunkt i 

agentteorin, men vissa andra teoretiska inslag finns också. Relativt stort fokus läggs på 

begreppen revisionskvalitet, redovisningskvalitet, redovisningens tillförlitlighet och 

alternativa typer av regleringar. Dessa definieras och diskuteras med hjälp av teorier och 

tidigare studier för att tillsammans skapa en teoretisk referensram. Kapitlet avslutas med en 

analysmodell som använts för att analysera och förstå insamlad empiri. 

3.1 Agentteorin 

Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur 

hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är 

utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka 

lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att 

detta kan uppnås. 

En vanlig teori inom företagsekonomisk forskning är den så kallade agentteorin. Denna teori 

utgår från ett förhållande mellan två parter, där en av parterna är agent (exempelvis 

företagsledare) och den andra parten är principal (exempelvis aktieägare). Agenten har som 

roll att utföra uppgifter för principalens räkning, genom att principalen delegerar vad som 

agenten får göra. Vidare bygger teorin på förutsättningen att agentens handling sker 

opportunistiskt och för egen vinning. Detsamma gäller då att principalen agerar för företagets 

vinning. Genom någon form av övervakning av ledningen och andra kontrollfunktioner, 

exempelvis granskning av en revisor, kan detta bidra till att agenten agerar utifrån det bästa 

för företaget och principalen, samt företagets intressenter (Jensen & Meckling, 1976). Enligt 

Ross (1973) är exempel på agent-principalförhållande universella och i princip alla 

kontraktsförhållanden mellan arbetsgivare och anställd och mellan stat och de som styrs 

innehåller viktiga element av agentproblematiken. I denna studie kommer agent-

principalförhållandet mellan staten och företagen utgöra huvudsakligt fokus.  

Jensen och Meckling (1976) definierar agentkostnader som summan av 

övervakningskostnader för principalen, bindningskostnader för principalen och resterande 

förlust. Övervakningskostnader innebär de kostnader som principalen har för att begränsa 

agentens avvikande från principalens intressen genom att etablera lämpliga incitament genom 

att införa övervakningskostnader. Bindningskostnader innebär att principalen betalar agenten 
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för att garantera att denne inte vidtar vissa åtgärder eller på annat sätt försäkrar sig om att bli 

kompenserad om agenten vidtar åtgärder som skadar principalen. Resterande förlust innebär 

kostnader som principalen får på grund av att det ändå uppstår en del avvikelser mellan 

agentens beslut och de beslut som skulle maximera välfärden för principalen. 

Öhman (2007)  använder sig i sin avhandling av en modell för att illustrera hur revisorn står 

som kontrollfunktion mellan den redovisningsberättigade (principalen) och den 

redovisningsskyldige (agenten) och hur redovisningsinformation kvalitetssäkras. Trots att 

agentteorin inte tar hänsyn till alla nyanser av mänskligt beteende menar Öhman (2007) att 

vissa av dess utgångspunkter är av värde när relationen mellan företagsledare och ägare 

diskuteras. Agentteorin poängterar att ofullständig eller asymmetrisk information utgör ett 

problem. Den ena parten, oftast agenten, kan besitta högst relevant information som inte 

delges den andra parten och agenten kan då agera på ett sätt som principalen omöjligt kan 

kontrollera och kontraktera. Detta problem underlättas av att företagen är 

redovisningsskyldiga och måste offentliggöra utfallet av den senaste periodens händelser. I 

enlighet med agentteorin föreligger en konflikt mellan den som lämnar 

redovisningsinformation och den som tar emot den. De redovisningsskyldiga utgörs av 

uppdragstagare som är förvaltare av anförtrodda resurser och är skyldig att redovisa resultatet 

av sin förvaltning till den som är redovisningsberättigad. Redovisningsfunktionen utnyttjas av 

de redovisningsskyldiga för att ta fram, sammanställa, granska och lämna ut information till 

de som är redovisningsberättigade som sedan blir underlag för dessas beslutsfattande. 

Det väsentliga i redovisningsproblematiken utgörs av ansvarsrelationen mellan de 

redovisningsskyldiga agenterna och de redovisningsberättigade principalerna. Redovisningens 

uppgift är att generera ett tillförlitligt informationsflöde mellan redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade, som är utformat på ett lämpligt sätt och är lagom omfattande. Med 

avseende på den risk som intressenter tar är det av stor vikt att redovisningsskyldigheten 

tryggas. Samtidigt som redovisningsberättigade har viss rätt att erhålla information har 

redovisningsskyldiga viss rätt att skydda sin privata integritet och för att informationsflödet 

ska bli effektivt krävs att båda dessa behov tillgodoses och att ansvaret mellan parterna 

fastställs. Genom att ställa krav på och kontrollera redovisningens innehåll kan förhållandet 

mellan principaler och agenter jämnas ut. Revision har därför varit ett naturligt inslag i 

situationer med redovisningsansvar eftersom principalen då kan låta övervaka agenten och 

den information som företagen lämnar ut. Kontroller som utförts av en utomstående part 

skapar förutsättningar för att redovisningsinformationen ska kunna kvalitetssäkras och 
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revisionen ses därför som en verksamhet som begränsar agentens handlingsutrymme och 

därmed minskar risken för principalen (Öhman, 2007). 

Åter i sin modell lägger Öhman (2007) fokus på revisorerna, deras granskning av och 

uttalanden om redovisningsinformation och utgår ifrån de tre parter som utgör grunden för 

revisionsfunktionen, deras rättigheter och skyldigheter. Modellen riktar in sig på 

informationsflöden och kvalitetssäkring och förhållandet mellan redovisningsskyldiga, 

redovisningsberättigade och revisorer. 

Öhman (2007) poängterar även att statens företrädare intresserar sig av att företagen gör rätt 

för sig bland annat genom att betala skatter och avgifter. I vår studie är det detta agent-

principalförhållande som blir fokus där de redovisningsberättigade (principalerna) utgörs av 

staten, myndigheter, lagstiftare och standardsättare, revisionen och revisorerna blir ett verktyg 

för principalerna att utöva kontroll, och de redovisningsskyldiga (agenterna) utgörs av 

företagen.  

3.2 Alternativa typer av regleringar  

3.2.1 Enklare form av försäkran  

Det tidigare tillsynsorganet, specialiserat på övervakning av redovisning och revision i 

Storbritannien, (POB), har rekommenderat att revisionsorganen ska ta fram en 

revisionsrapport som ska överbrygga gapet mellan de företag som revideras och inte. De 

föreslår att rapporten ska innehålla en bred beskrivning av omfattningen av den professionella 

revisorns uppdrag och en positiv beskrivning av revisorns förpliktelser. Bland mindre företag, 

speciellt de som inte låtit revidera sitt företag har framgått ett intresse av en mindre sträng och 

billigare form av försäkran än revisionen. Detta indikerar en stor efterfrågan på en enklare 

form av försäkran bland företag som inte vill bli reviderade (Collis, 2008).   

Även Vanstraelen och Schelleman (2017) menar att alternativa tjänster i vissa fall bättre kan 

tillgodose, speciellt mindre företags behov. Kostnader och fördelar med revision av privata 

företag är företagsspecifika, vilket innebär att revisionsplikt för alla inte verkar vara 

kostnadseffektivt.  

3.2.2 Gränsvärden för revisionsplikt 

Minnis och Schroff (2017) konstaterar att revision av privata företag verkar ge begränsade 

fördelar för samhället jämfört med revision av publika företag. Den huvudsakliga fördelen 
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med revisionsplikt för samhället verkar vara statens försäkran om att lagar efterföljs, vilket 

majoriteten av företagen i studien inte ansåg var tillräckligt för att berättiga revisionsplikt. 

Revisionskostnader och nedlagd tid för ledningen är de faktorer som ges mest fokus i 

förhållande till revisionsplikt, samtidigt som en betydande minoritet av företagen inte 

upplevde några fördelar med revision. Collis (2010) menar även att omsättningen är en faktor 

kring vad som påverkar vilka bolag som använder den frivilliga revisionen, då omsättningen 

är av betydelse eftersom den inverkar på den relativa kostnaden med revisionen kontra nyttan 

den medför. 

3.2.3 Revisionsstandarder 

Knechel et al. (2013) menar att utformning av revisionsstandarder inte bör vara för 

komplicerade. Hänsyn ska tas till att standarder inte ska begränsa den ekonomiska nyttan och 

lönsamheten i företagen. Revisionsstandarder som är desto mer tekniskt utformade kan 

anpassas till mindre företag och skräddarsys efter företagets storlek och struktur.  Även de 

minsta bolagen vill visa att deras redovisning är tillförlitlig gentemot sina externa intressenter 

men utifrån den kostnad som revision innebär bör en enklare standard utformas för de minsta 

företagen som ger intressenterna en tillräckligt hög tillförlitlighet. 

3.3 Revisionskvalitet 

Definition revisionskvalitet 

Det finns ett flertal definitoner av vad revisionskvalitet innebär. För att göra det mer tydligt 

har vi valt att utforma en egen definition sammansatt av de två nedanstående definitionerna av 

DeAngelo (1981) och Svanström (2008): 

”Revisionskvalitet kan definieras som revisorns förmåga att upptäcka fel i 

bolagets redovisning och sannolikheten att denne sedan rapporterar felet 

under revisionen, vilket kan påverkas av revisorns oberoende.” 

En traditionell definition av revisionskvalitet kan förklaras som sannolikheten att revisorn 

upptäcker ett fel i det reviderade bolagets redovisning och sedan rapporterar felet under 

revisionen (DeAngelo, 1981).  

Enligt Svanström (2008) bygger revisionskvaliteten på begreppen oberoende och kompetens. 

Oberoende utgör en del av det större begreppet revisionskvalitet och skillnaden mellan 

begreppen utgörs av kompetens. Kompetens kan förklaras som revisorns förmåga att använda 
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sig av de revisionsmetoder som finns. Trots att revisorn är duktig på sitt arbete kan 

påtryckningar inverka, vilket påverkar revisionskvaliteten negativt (Svanström, 2008). 

Vidare visar Vanstraelen och Schelleman (2017) i sin studie att revisionen förbättrar 

kvaliteten på de finansiella rapporterna. Svanström (2008) menar att en viktig beståndsdel i 

revisionskvaliteten är att förbättra redovisningens kvalitet och i samband med detta förhöja 

redovisningens tillförlitlighet. Tidigare studier som analyserat olika faktorer och dessas 

samband med redovisningskvalitet kopplar beroende på forskningens syfte, resultaten 

antingen till revisorns oberoende eller till revisionskvalitet. Skillnaden i tolkning visar hur 

nära varandra begreppen revisionskvalitet och revisorns oberoende står i forskningen och att 

revisionskvaliteten återspeglas av redovisningskvaliteten (Svanstöm, 2008).  

Oberoende och kompetens 

Inom revisionen tas beslut som kan komma att påverka revisorns oberoende (Svanström, 

2008). Tanken med att anlita en revisor är att revisorn ska vara den tredje part som inte 

påverkar redovisningen (Bazerman et al., 1997). Vidare menar Bazerman et al. (1997) att 

oberoendet bygger på kompetensen som revisorn har. Även Zucker (1986) menar att 

oberoendet är en viktig del för att revisorns bestyrkande ska vara värdefullt och att revisorns 

kompetens och professionella omdöme är av stor vikt. Kompetensen bygger på utbildning, 

standarder, revisorns disciplin, förhållningssätt till etiska regler och kvalifikationer. Genom 

dessa byggstenar kommer en hög förtroendenivå och en hög kvalitetskontroll som anses svårt 

att uppnå för andra aktörer. Dock anses att revisorn inte är oberoende trots att kompetens 

finns, om revisorn inte har ett oberoende förhållningssätt (Arruñada, 1999). Vidare menar 

författaren att en revision som utförs av en icke oberoende revisor, kommer ge en missvisande 

bild av de finansiella rapporterna gentemot företagets intressenter. 

Att både revision och redovisningstjänster utförs av revisionsbyrån uppskattas av både klient 

och revisionsbyrå, men detta anses också kunna medföra negativa konsekvenser på revisorns 

förmåga att vilja och våga ifrågasätta klientens redovisning. Eftersom syftet med revisionen är 

att förbättra redovisningskvaliteten och redovisningens tillförlitlighet kommer positiva 

effekter för revisionsbyrå och klient i andra hand. I det fallet att revisorns oberoende verkligen 

hotas av att revisionen kombineras med rådgivning och detta resulterar i försämrad 

revisionskvalitet är tillhandahållande av rådgivningstjänster från revisionsbyrån inte lämpligt 

(Kinney et al., 2004). 
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Hope och Langli (2010) konstaterar i sin studie att något mer fundamentalt än stora risker för 

rättstvister och förlorat rykte är orsaken till att revisorer inte frångår sitt oberoende. Resultaten 

är konsekventa med att revisorer följer professionell etik och integritet när de fullföljer sina 

plikter. Svanström (2013) undersökte med bakgrund av studien av Hope och Langli (2010) 

förhållandet mellan revisionskvalitet i privata företag och revisionsbyråers tillhandahållande 

av fristående rådgivningstjänster, eller så kallade non-audit-services, (NAS), i Sverige. 

Resultaten indikerar att förenat tillhandahållande av revision och fristående 

rådgivningstjänster inte nödvändigtvis resulterar i att revisorns oberoende äventyras, utan 

snarare att kunskap spiller över mellan tjänsterna som istället har en positiv effekt på 

revisionskvaliteten. Speciellt redovisningshjälp har visats vara positivt relaterad till 

revisionskvalitet. Detta bör ses i ljuset av att revisorer har mycket kunskap om lämpliga 

tillvägagångssätt vid räkenskapsårets slut och hur klientspecifik information kan användas 

effektivt. Detta innebär att ytterligare begränsa revisionsbyråers möjligheter att tillhandahålla 

fristående rådgivningstjänster till privata företag kan ha icke önskvärda effekter på 

rapporternas och revisionens kvalitet.  

Utöver detta kan revisorn tillföra råd som ökar företagens lönsamhet och tillväxt, vilket även 

konstaterats av Carey (2015) som i sin studie visade att mindre företag i intervallet 5-49 

anställda drar nytta av externa revisorers affärsrådgivning genom ökad prestationsförmåga 

speciellt om affärsrådgivningen köps tillsammans med revision. Resultatet påverkas inte av 

revisionsbyråns storlek och ger ytterligare incitament för professionen att fortsätta främja 

externa revisorers expertis som affärsrådgivare speciellt gentemot mindre företag.  

3.4 Redovisningskvalitet 

Det finns ett flertal definitoner av vad redovisningskvalitet innebär. För att göra det mer 

tydligt har vi även här valt att utforma en egen definition med utgångspunkt från Legenzova 

(2016) och Öhman (2007): 

”Redovisningskvalitet kan definieras som graden av användbarhet av 

finansiell information för att representera en rättvisande bild av ett 

företags finansiella resultat, vilken ska kunna utgöra ett begripligt 

underlag som ger intressenterna möjlighet att kunna fatta välgrundade 

beslut.” 
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Legenzova (2016) definierar redovisningskvalitet som graden av användbarhet av finansiell 

information för att representera en rättvisande bild av ett företags finansiella resultat och 

position. Genom detta ska uppskattningen av ett företags värde och framtida resultat kunna 

förbättras. Det finns många olika sätt att mäta redovisningskvalitet på men de flesta sätt som 

använts i vetenskapliga artiklar är endast lämpliga i stora bolag som tillämpar IFRS eller US 

GAAP. Legenzova (2016) har istället tittat på hur redovisningskvalitet kan förstås i mindre 

bolag. Hon kom fram till att kvaliteten på de finansiella rapporterna är ett för smalt mått på 

redovisningskvalitet. De flesta av de intervjuade experterna i Legenzovas studie tyckte att 

redovisningskvalitet inte enbart borde definieras som kvaliteten på de finansiella rapporterna 

utan även som kvaliteten på hela processen. Några av de viktigaste metoderna för att 

upprätthålla redovisningskvalitet som identifierades var kvalificering och utbildning av 

redovisare och tillsyn av rapporteringen.  

Öhman (2007)  hävdar att relevant information innebär att den ska vara användbar för sitt 

syfte, att intressenterna ska få information som ger dem möjlighet att fatta beslut som är 

välgrundade. Redovisningen ska vara användbar som underlag både för att upprätta prognoser 

och för att kontrollera riktigheten i tidigare lämnade prognoser. De lägsta kraven på relevant 

information är därmed att redovisningen ska vara är aktuell och begriplig för en kunnig läsare. 

3.4.1 Redovisningens tillförlitlighet 

Öhman (2007) förklarar tillförlitlig information på följande sätt:  

”Med tillförlitlig information avses förmågan att avbilda den ekonomiska 

verkligheten i företaget. Informationen får således inte vara vinklad eller 

behäftad med fel.”   

Öhman (2007) menar vidare att redovisningen är tillförlitlig om informationen på ett opartiskt 

sätt visar vad den utgör sig för att visa. Redovisningen ska vara valid och återge de delar av 

verkligheten som den avser att återge. Redovisningen ska också vara verifierbar, bestå av 

information som går att kontrollera och bedöma. Vid mer subjektiva bedömningar sägs graden 

av verifierbarhet vara högre ju högre enighet som föreligger mellan oberoende granskare 

(Öhman, 2007).  

Detta överensstämmer med Maines och Wahlen (2006) som anser att tillförlitlighet är ett 

nödvändigt karaktärsdrag för att redovisningsinformation ska kunna vara användbar som 

beslutsunderlag och att tillförlitlighet representerar i vilken utsträckning information är 
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opartisk, fri från fel och korrekt återgivande. Bauer et al. (2014) menar också att tillförlitlighet 

är av stor betydelse för hur redovisningen speglas mot omgivningen och att då ett korrekt 

återgivande av de finansiella rapporterna säkerställs, i detta fall genom avstämningar av 

viktiga konton, blir redovisningen mer tillförlitligt återgiven. 

3.4.2 Kompetens 

Små och medelstora företag möter ofta problem med otillräckligt kvalificerade redovisare 

(Legenzova, 2016). Enligt Svanström (2004), bygger ett fungerande redovisningssystem på att 

det säkerställer att redovisningen går till på rätt sätt. Den viktigaste delen för att redovisningen 

ska gå till på rätt sätt är att personalen som upprättar företagets redovisning besitter tillräcklig 

kompetens och integritet. Genom hög kompetens blir det enklare att upprätta redovisningen 

och hantera brister som förekommer i den. Ett sätt att reglera så att kompetensen används på 

rätt sätt är att definiera ansvars- och behörighetsområden så att inte viktiga frågor kring 

redovisningen inte behandlas. 

3.4.3 Rådgivning 

I denna studie läggs egentligen inte fokus på någon specifik typ av rådgivning utan vi är 

öppna för att identifiera alla behov av rådgivning, men då det rör sig om mindre företag är 

behovet av fristående rådgivning mest framstående och det är primärt det som behandlas i 

detta avsnitt. 

Det finns forskare som menar att revisionsbyråns tillhandhållande av fristående 

rådgivningstjänster kan ge förbättrad redovisningskvalitet (Arruñada, 1999; Kinney et al., 

2004). Framförallt mindre företag antas dessutom kunna öka sin kompetens genom 

rådgivning från revisionsbyrån, vilket bland annat kan bidra till ökad förmåga att upprätta 

redovisningshandlingar och ökad kunskap om hur redovisning och skatt ska hanteras så att 

gällande lagar och redovisningsprinciper efterföljs. Dessa faktorer bidrar således till en ökad 

redovisningskvalitet (Svanström, 2004). De små företagen saknar oftast ekonomisk kunskap i 

till exempel frågor avseende redovisning (Horwitz & Kolodny, 1982) och det är därför viktigt 

att de egna kunskaperna kompletteras och testas i samråd med till exempel redovisningsbyråer 

och revisorer (Svanström, 2008). Motiven till extern rådgivning är varierande, men omfattar 

behov av specialistkunskap, hjälp för att lösa akuta problem, behov av att fylla 

kunskapsluckor och att oberoende bedöma interna förhållanden (Hill & Neeley 1991; Clark 

1995). Revisionsbyråns roll som rådgivare i mindre företag anses därmed generellt önskvärd 
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eftersom företagens egna begränsade resurser kan kompletteras i olika ekonomiska och 

juridiska frågor (Svanström, 2008).  

3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Under ovanstående avsnitt har de fyra områdena alternativa typer av regleringar, 

revisionskvalitet, redovisningskvalitet och tillförlitlighet presenterats, definierats och 

diskuterats. Därutöver har vi presenterat agentteorin. Dessa begrepp kommer tillsammans 

med agentteorin användas för att analysera det empiriska materialet. Under alternativa typer 

av regleringar har tidigare studier som undersökt efterfrågan på enklare former av 

försäkran/andra tjänster än revision, faktorer som styr vilka som väljer revision och 

utformning av revisionsstandarder presenterats. Under revisionskvalitet har en definition om 

vad det innebär definierats utifrån tidigare definitioner och studier och därutöver har 

ytterligare studier som behandlar olika aspekter av revisionskvalitet presenterats. Under 

redovisningskvalitet har också en definition om vad det innebär formulerats utifrån tidigare 

studier och vidare har olika aspekter som påverkar redovisningskvaliteten presenterats utifrån 

tidigare studier. Under redovisningens tillförlitlighet, vilket är studiens mest centrala begrepp, 

har begreppet definierats med en definition från en tidigare studie och därutöver har denna 

stärkts med hjälp av ytterligare studier. 

3.6 Analysmodell 

För att på ett enklare sätt illustrera hur studiens mest centrala begrepp och teorier kommer 

användas för att analysera det empiriska materialet har en analysmodell skapats. Genom 

denna modell kommer vi utreda de forskningsfrågor vi ställt och därmed återkoppla till 

studiens syfte, vilket är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur hög 

redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är utformad 

idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka lagstiftares 

och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att detta kan 

uppnås. Nedan förklaras modellens beståndsdelar och hur dessa kopplas samman. 

Syftet med studien, förklarat med andra ord, är att öka lagstiftares och standardsättares 

förståelse för hur lagar och standarder ska utformas för att säkerställa att företagen lämnar 

ifrån sig tillförlitlig redovisning. Vi har därför valt att använda agentteorin som teoretiskt 

perspektiv. Agentteorin behandlar informationsasymmetrin mellan olika parter. Den ena 

parten, kallad agent besitter mer information än den andra parten, kallad principal. För att 

kunna försäkra sig om att agenten agerar i principalens intressen behöver principalen på något 
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sätt utöva kontroll och utjämna denna informationsasymmetri. I vår studie ligger fokus på 

företagen och staten. Som förklarat av Öhman (2007) är företagen så kallat 

redovisningsskyldiga, de är skyldiga att offentliggöra resultatet av den senaste periodens 

händelser till vissa parter som är så kallat redovisningsberättigade, där staten utgör en av 

dessa parter. Agent respektive principal benämns därför redovisningsskyldiga och 

redovisningsberättigade i vår modell. För att utöva kontroll på vilken information som 

företagen lämnar ifrån sig har staten olika medel att tillgå, däribland kan de reglera i vilken 

mån redovisningen måste granskas av en utomstående part som exempelvis en revisor, eller 

vilken mån myndigheterna själva kontrollerar företagens redovisning. Därutöver utgör 

standarder, däribland revisionsstandarder ett indirekt verktyg för kontroll, de styr hur 

yrkesutövande revisorer ska utföra revisionen av företagen. Dessa regleringar inryms i 

begreppet alternativa typer av regleringar.  

Den befintliga och mest tydliga kontrollfunktion som finns är revisorn. Den verksamhet som 

revisorn utövar påverkar redovisningskvaliteten, vilken i dessa fall är avhängig 

revisionskvaliteten, i vilken mån revisorn har förmåga att upptäcka fel och sannolikheten att 

denne rapporterar det. Detta påverkas i sin tur av revisorns oberoende och kompetens. I de fall 

det inte finns någon revisor, om det rör sig om de minsta bolagen där revisionsplikt inte 

föreligger eller om revisionsplikten för större bolag regleras bort påverkas 

redovisningskvaliteten inte längre av revisionskvaliteten eftersom den inte finns då ingen 

revision utförs. Redovisningskvaliteten påverkas då direkt endast av befintliga regleringar och 

kompetensen hos den som utför redovisningen och kvaliteten på rådgivningen som denne 

erhåller. Redovisningskvaliteten påverkar direkt redovisningens tillförlitlighet. Är 

redovisningskvaliteten låg blir tillförlitligheten också låg. Redovisningskvaliteten och 

tillförlitligheten styr i sin tur hur användbar informationen blir för de redovisningsberättigade 

som erhåller informationen. Redovisningens tillförlitlighet utgör huvudfokus i studien, men 

eftersom den i så stor grad byggs och påverkas av de andra begreppen har inga empiriska 

frågor ställts direkt om redovisningens tillförlitlighet. Teoretiskt har främst en definition för 

vad redovisningens tillförlitlighet innebär använts.  

Analysmodellen har använts som stöd under analysprocessen. De faktorer som undersökts är 

hur olika typer av regleringar direkt eller indirekt påverkar redovisningskvaliteten. Det 

samlade resultatet av hur dessa påverkat redovisningskvaliteten styr hur tillförlitlig 

redovisningen blir.  
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Figur 1, analysmodell 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras och motiveras studiens metodval. Vidare förklaras hur empiri 

samlas in och behandlas. Därefter förklaras hur studieobjekt valts och hur 

informationssökning gått till. Kapitlet avslutas med källkritik och reflektioner kring vald 

metod. 

4.1 Val av ämne 

Att vi valt studera vad som påverkar redovisningskvaliteteten och redovisningens 

tillförlitlighet i de fall revision i dess nuvarande form inte finns, har sitt ursprung i den 

pågående debatten (Hadjipetri Glantz, 2018) om vilka som ska omfattas av revisionsplikt. 

Redovisningskvalitet och redovisningens tillförlitlighet och hur de påverkas av gällande 

regleringar är ytterst viktiga faktorer för redovisnings- och revisionsbranschen, staten och 

samhället i stort.  

4.2 Val av metod 

Metod är enligt Lind (2014) av stor vikt i en vetenskaplig undersökning för att kunna koppla 

samman studiens frågeställningar med det teoretiska och empiriska material som används. 

Metoden lägger grunden för att arbetet ska kunna utföras på ett systematiskt och genomtänkt 

sätt. Syftet med vår studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur 

hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är 

utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka 

lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att 

detta kan uppnås. Vanligtvis utgår forskning från en deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. I 

och med att vi har valt att undersöka vad yrkesverksamma revisorer har för åsikter kring detta 

i relation till agentteorin och vissa andra teoretiska begrepp, har vi valt att använda oss av en 

abduktiv ansats som enligt Alvehus (2013) innebär en växelverkan mellan empirisk och 

teoretisk reflektion. Detta innebär att vi kontinuerligt behövt återkomma till både teori och 

empiri och i den mån det behövts, modifiera och utveckla teorikapitlet.  

Alvehus (2013) förklarar att en persons tankar kring ämnet nås mer djupgående vid personliga 

intervjuer. Frågorna kring hur hög redovisningskvalitet kan upprätthållas är breda och 

komplexa och kräver utförliga, utvecklade svar för att öka förståelsen och identifiera vilka 

faktorer som är av betydelse för att bibehålla hög redovisningskvalitet och tillförlitlighet utan 

revision och revisionsplikt som den är utformad idag och det är i sådana fall enligt Bryman 
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och Bell (2013) lämpligt att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod i form av 

semistrukturerade besöksintervjuer. Den kvalitativa studien bygger på fokus vid insamling av 

data genom användandet av ord snarare än mängden av insamlade data. De kvalitativa 

studierna grundar sig i intervjupersonens egna tankar och dennes synsätt kring ämnet. Genom 

att utföra en semistrukturerad intervju har vi beaktat de teman vi behandlar i vår studie och 

låtit intervjupersonen tala fritt utifrån de frågor som ställts. Genom att låta intervjun gå åt 

olika riktningar, inom ramen för de frågor vi valt att undersöka, har vi kunnat avgöra vad som 

intervjupersonen ansett vara mer eller mindre viktigt kring ämnet och enklare kunnat ställa 

följdfrågor. 

4.3 Undersökningsmetod 

I undersökningen har personliga besöksintervjuer och telefonintervjuer använts som kvalitativ 

undersökningsmetod. Genom detta val möjliggörs flexibilitet och fysisk kontakt (Bryman & 

Bell, 2013), vilket det personliga mötet innebär. Vi har valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Denna grad av strukturering innebär enligt Alvehus (2013) att intervjuaren ges 

möjligheten att ställa öppna frågor eller presentera bredare teman som samtalet kan kretsas 

kring. Intervjupersonen ges därmed möjligheten att ge djupare svar, gentemot en strukturerad 

intervju, samtidigt som samtalet kan ledas i större omfattning än i en ostrukturerad intervju. 

Vi har valt att grunda intervjufrågorna utifrån begrepp som vi byggt på tidigare studier kring 

ämnet som sammanställts i den teoretiska referensramen. Begreppen som utgjort fokus för 

frågorna är alternativa typer av regleringar, revisionskvalitet, redovisningskvalitet och 

redovisningens tillförlitlighet. Indelningen efter dessa begrepp har vi använt oss av genom 

både teorikapitlet, empirikapitlet och analyskapitlet, dels för att förenkla förståelsen för 

läsaren men också för att förenkla analysarbetet. Vi har därför arbetat fram ett frågeformulär 

med frågor indelat efter dessa begrepp, se bilaga 2. Då de andra begreppen i stort bygger upp 

och påverkar redovisningens tillförlitlighet har dock inga direkta frågor om detta ställts utan 

vi har istället inrymt det i de andra begreppen i både empirikapitlet och analyskapitlet.  

Innan mötet med intervjupersonerna skickades de frågor vi valt att ställa, samt en kort 

introducerande text så att intervjupersonen kunde förbereda sig samt skapa sig en uppfattning 

om ämnet. För vår egen del hade vi ett annat dokument vid mötet med personen, där det även 

fanns vissa inledande frågor gällande personens yrkesmässiga bakgrund. Då vi även valt att 

behandla intervjun anonymt i vår sammanställning för att får så ärliga svar (Miller, Singer & 

Von Thurn, 1995) som möjligt gavs information om detta till respektive intervjuperson innan 
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det fysiska mötet. Intervjuerna har spelats in. Intervjupersonerna informerades om 

inspelningen före intervjun och ingen av dem har haft invändningar mot detta, då vi dessutom 

garanterat de som efterfrågat det att inspelningen skulle raderas efter kursens slut. 

Anledningen till att spela in respektive intervjuperson var för att enkelt kunna sammanställa 

vad de svarat, vilket vi ansåg skulle vara svårt genom att anteckna vilket dessutom skulle ha 

påverkat kvaliteten på intervjun. Inspelningen gav även möjlighet att ställa löpande 

följdfrågor utifrån vårt förberedda frågeformulär. 

4.4 Urvalsmetodik och val av studieobjekt 

En viktig del i förberedelserna inför intervjuerna var att hitta lämpliga intervjupersoner för 

studiens syfte, alltså rätt studieobjekt. Tidigt i studien identifierades att ett flertal parter såsom 

företagare, myndigheter, redovisningskonsulter och revisorer kan ha åsikter i frågan, vilket 

bland annat indikerats av pågående debatter. Däremot har vi valt att inte undersöka andra 

parters åsikter än revisorers på grund av de begränsningar som uppsatsens storlek innebär med 

avseende på tid och resurser, men även för att vi anser att det är de som har mest insyn och 

förståelse för hur hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt 

som den är utformad idag eftersom de har en granskande roll och därmed borde ha större 

förståelse för vilka brister som kan förekomma i redovisningen (för ytterligare motivering se 

avsnitt 1.5). Vi har därför valt att intervjua kvalificerade yrkesverksamma revisorer, det vill 

säga de som är eller har varit antingen godkänd eller auktoriserad revisor. Frågorna i det 

frågeformulär som vi arbetat fram för att samla in information för att kunna besvara 

forskningsfrågorna behandlar de faktorer som vi identifierat kan påverka redovisningens 

tillförlitlighet.  

Målsättningen med undersökningen var att genomföra åtta stycken intervjuer där vi valt att 

intervjua lika många revisorer på större som mindre revisionsbyråer. Som definierats 

inledande i studien ses större revisionsbyråer som de som räknas till The Big Four-byråerna, 

övriga ses som mindre revisionsbyråer. Anledningen till att vi valt revisorer på både större 

och mindre revisionsbyråer beror på att vi vill kunna se huruvida revisionsbyråns storlek har 

inverkan på revisorers uppfattning om studiens frågeställningar (för ytterligare motivering se 

avsnitt 1.5). Vid val av revisionsbyråer att kontakta valdes byråer i närheten av vår studieort 

Skövde, med vilka vi haft kontakt med sedan tidigare. Tanken var att genomföra åtta stycken 

intervjuer, två på varje revisionsbyrå, två större, samt två mindre revisionsbyråer. På grund av 

tidsbrist hos en av de mindre revisionsbyråerna fick vi ta tre mindre revisionsbyråer med en 
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revisor istället för två på två av byråerna, varav den ena revisorn inte längre är godkänd 

revisor på grund av att hen valt att inte förnya sitt godkännande på grund att hen är 

pensionerad, men hen har varit revisor i 20 år och är fortfarande yrkesverksam. På grund av 

tidsbrist hos en av revisorerna samt att denne var mycket på resande fot hade hen inte 

möjlighet att delta i en besöksintervju varvid vi fick genomföra en telefonintervju istället. 

Intervjuerna utfördes på revisionsbyråer i Falköping, Skövde och Vara. En timma avsattes för 

varje intervju, för utförlig presentation av intervjuernas längd med mera se avsnitt 5.1.  

4.5 Analysmetod 

I samband med våra intervjuer har ljudinspelningar gjorts för att på ett mer tillförlitligt sätt 

kunna återkoppla till våra intervjupersoners svar. Efter att ljudinspelningar har gjorts har 

dessa transkriberats i ett särskilt dokument där vi skrivit exakt det som intervjupersonerna 

svarat under intervjun. Efter att transkriberingen var klar har ett nytt dokuments skapats i form 

av en tabell där vi styckeindelat intervjupersonernas svar efter varje ämnesområde för att 

enklare kunna sammanställa vår empiri och för att underlätta för vår analys. Därefter har varje 

intervjuperson sammanfattats under respektive del. Slutligen har likheter, skillnader och 

alternativa infallsvinklar för intervjupersonerna sammanställts för respektive område. 

Områdena i den teoretiska referensramen består av revisionskvalitet, redovisningskvalitet, 

redovisningens tillförlitlighet, samt alternativa typer av regleringar. Inom respektive del har vi 

även försökt dela upp intervjupersonernas svar efter de mindre begrepp som området bygger 

upp. Tanken med att gå tillväga på detta sätt har varit att enklare kunna koppla empiri och 

teori i vår analys, då intervjupersonerna många gånger gav svar som kunde tolkas på fler 

områden som i viss mån var svåra att placera på endast ett område. De teoretiska begrepp som 

vi byggt på tidigare studier, samt agentteorin har sedan använts för att tolka de empiriska 

resultaten i analyskapitlet. 

4.6 Informationssökning 

Utöver insamling av empiri från intervjuer har tidigare forskning på området använts för att 

bilda en uppfattning om studieområdet inför genomförandet av intervjuerna samt för att få en 

djupare förståelse i analysen. Då vi som författare av denna rapport har erfarenheter i 

revisionsbranschen kändes detta som ett relevant ämne att studera då det dagligen berör vårt 

arbete. Genom att ha tagit del av pågående, samt äldre debatter kring revision för de mindre 

bolagen, beslutade vi att syftet med studien var att se hur revisorer anser att gränsvärdena för 

revisionsplikt bör vara utformade för mindre bolag. Genom lite eftertanke och 
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informationssökande kring ämnet genom att söka på ord som, audit exemption, auditor 

independence, mandatory audit, NAS (non-audit-services), kom vi fram till att ämnesvalet var 

för smalt och att nya och relevanta fakta kring ämnet inte var beforskat. Vi beslöt oss då 

istället för att ändra vår frågeställning så att fokus sätts på hur revisorer anser att hög 

redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är utformad 

idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. Då studiens syfte förändrats har 

tillkommande sökord använts, såsom accounting quality, audit quality och reliability. 

Informationssökningar har skett genom databaser på Högskolan i Skövde: Emerald, FAR 

Online, Google Scholar samt Worldcat Discovery. De källor vi använt oss av är 

förhandsgranskade vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Vi har även använt källor i 

form av tidskrifter som Balans, samt utlåtanden från myndigheter. Gällande våra källor 

hämtade via Google Scholar har eftersökning gjorts till en början genom Worldcat Discovery 

där vi markerat att källan ska vara förhandsgranskad. Om den artikel vi sökt sedan inte funnits 

tillgänglig som fulltext på Worldcat Discovery, har Google Scholar använts för att finna den 

källa vi sökt.  

4.7 Metodreflektion 

Begrepp som används i kvalitativa undersökningar är exempelvis tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet vid säkerställande av att empiriinsamlingen utförs 

på ett trovärdigt sätt (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att bygga vår metodreflektion på 

dessa begrepp.  

4.7.1 Tillförlitlighet 

Innebörden av tillförlitlighet i den kvalitativa studien är enligt Bryman och Bell (2013) att den 

sociala verkligheten speglas på ett tillförlitligt sätt. Om det finns flera beskrivningar av den 

sociala verkligheten är det trovärdigheten i beskrivningen och analysen av resultaten som 

avgör hur accepterad den blir av andra (Bryman & Bell, 2013). 

De aspekter vi tagit hänsyn till i vår studie, är att inledande inte ställa för många direkta 

frågor. Direkta frågor kan enligt Bryman och Bell (2013) styra intervjupersonen för mycket 

om de ställs för tidigt, vilket därmed oavsiktligt kan leda till en missvisande bild av 

intervjupersonens uppfattning vilket på så vis skapar en lägre trovärdighet åt studien. 

Utformningen av våra frågor har byggts så att frågorna inte direkt berör känsliga ämnen. Att 

utforma sådana frågor kan enligt Bryman och Bell (2013) resultera i att våra intervjupersoner 

väljer att svara otydligt, eventuellt inte vilja lämna respons alls kring frågan eller på andra sätt 
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påverka intervjuns fortsättning negativt. Då frågorna varit genomtänkta innan intervjuerna har 

vi kunnat erhålla ett mer trovärdigt underlag att grunda vår studie på. 

4.7.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) bygger kvalitativa studier på djupet i intervjupersonernas svar. 

Genom användandet av intervjupersonernas svar, baserat på deras egna upplevelser, kan detta 

påverka överförbarheten till andra sociala kontexter negativt. Det är då viktigt att tydliggöra 

att undersökningen är kopplad till ett specifikt ämne och inte hela revisionsbranschen 

(Bryman & Bell, 2013). I vårt fall handlar studien om redovisning och revision för mindre 

bolag. Då vi valt att intervjua auktoriserade och godkända revisorer kommer endast deras 

åsikter och kunskap att ha en påverkan på valt ämne. Vi har därmed uttryckt oss begränsat i 

våra slutsatser då vår empiri inte kan utgöra grunden för hela redovisnings- och 

revisionsbranschens uppfattning.  

4.7.3 Pålitlighet och verifierbarhet 

Pålitlighet är enligt Bryman och Bell (2013) ett säkerställande av fullständigheten i alla faser i 

forskningsprocessen. För att säkerställa detta kan en utomstående part låtas granska arbetet 

under processens gång. Granskningen görs då på samtliga delar i forskningsarbetet, 

exempelvis att syftet och problemdiskussionen fyller sin funktion till den tidigare forskning 

som finns. Detta har gjorts genom respons från vår handledare. Ytterligare en viktig del som 

påverkar pålitligheten positivt är att vi som författare av arbetet inte låtit våra egna tankar och 

värderingar medvetet påverka utgången i rapporten. Då varje intervjuperson har olika 

bakgrund, samt yrkesbakgrund kan detta leda till att frågorna tolkas på olika sätt, vilket i vissa 

fall framkommit då svar överlappat varandra på olika områden då de teoretiska begreppen 

kopplats samman med empirin. Våra frågor har därför utformats på ett sådant sätt att 

kopplingar ändå kunnat göras på en likartad nivå för respektive intervjuperson trots deras 

individuella infallsvinklar. 

4.8 Metod- och källkritik 

I en företagsekonomisk undersökning blir ett antal etiska frågor aktuella. De etiska principer 

som brukar göras gällande i bland annat svensk forskning avser ofta ett informationskrav, 

konfidentialitets- och anonymitetskrav, nyttjandekrav och falska förspeglingar. 

Informationskravet innebär att alla personer i undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte. Konfidentialitets- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om 

undersökningspersonerna ska behandlas högst konfidentiellt. Nyttjandekravet innebär att den 
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information som samlas in om enskilda individer endast får användas för studiens ändamål. 

Falska förspeglingar innebär att undersökningspersonerna inte ska ges falsk eller vilseledande 

information om undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Avseende informationskravet har vi 

inte presenterat den exakta formuleringen på studiens exakta syfte utan en mer allmän 

formulering om vad vi haft för avsikt att undersöka. Den exakta syftesformuleringen har vi 

fått omarbeta ett flertal gånger efter att intervjuerna genomförts, men vad vi haft för avsikt att 

undersöka har inte förändrats, varvid intervjupersonerna faktiskt erhållit korrekt information 

om studien. Vad gäller anonymitets- och konfidentialitetskravet, har intervjuerna behandlats 

helt konfidentiellt. Gällande nyttjandekravet har insamlad information om intervjupersonerna 

endast använts för studiens ändamål och vid kursens slut har inspelade intervjuer raderats. 

Vad gäller falska förspeglingar har ingen vilseledande information förmedlats 

intervjupersonerna.  

På grund av tidsbrist har någon deltagarvalidering inte gjorts. Syftet med deltagarvalidering, 

även kallat respondentvalidering, är att bekräfta att intervjupersonerna uppfattats på ett 

korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta görs genom att en redogörelse lämnas kring det 

som sammanställts utifrån intervjun som intervjupersonerna får godkänna. En positiv effekt 

av att använda deltagarvalidering är att intervjupersonerna kan känna sig mer delaktiga genom 

hela förloppet. Deltagarvalideringen skulle kunna ha stärkt studiens trovärdighet, men vår 

uppfattning är att den inte i någon väsentlig omfattning skulle ha ändrat tolkningen av 

intervjupersonernas svar. 

Revisionsbyråerna och intervjupersonerna har inte valts ut slumpmässigt eller oberoende. 

Intervjupersonerna har också i ganska stor mån valts ut av revisionsbyråerna. Anledningen till 

detta är att vi haft kontakt med respektive byrå sedan innan, vilket underlättat studien 

tidsmässigt. Detta har eventuellt kunnat påverka studiens slutliga resultat, men då detta varit i 

åtanke vid upprättande av frågeformulär har samtliga frågor ställts så att informanten kunnat 

besvara frågorna opartiskt. I vår studie har även kravet varit att intervjupersonerna ska vara, 

eller har varit, auktoriserade eller godkända revisorer. Detta medvetna val har tillfört att 

studien blivit mer tillförlitlig, då det finns en hög yrkesmässighet. Valet av att intervjua lika 

många revisorer på större respektive mindre byråer var medvetet för att kunna se om det 

föreligger skillnader beroende på revisionsbyråns storlek. Då frågeformuläret upprättades 

byggde denna på vår teoretiska referensram. I och med detta behövde frågor ställas kring alla 

delar varvid vissa områden var mer teoretiska och ansågs troligtvis därför som lite svåra att 

besvara av vissa revisorer. Intervjupersonerna var dock något förberedda, då de mottagit 
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frågeformuläret innan intervjun, vilket gjorde att svaren vi fick trots allt var välutvecklade och 

genomtänkta. Att de fått frågeformuläret i förväg kan dock tänkas påverka svaren eftersom 

revisorerna givits tid att tänka ut svar som de kanske tror förväntas av dem snarare än vad de 

faktiskt tycker. Detta har dock inte upplevts som något problem då intervjun dessutom 

behandlats konfidentiellt.   
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras det insamlade materialet från intervjuerna. Resultaten presenteras 

tematiserat efter beståndsdelarna i analysmodellen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av de viktigaste empiriska resultaten. 

5.1 Presentation av intervjupersoner 

Empiri har insamlats genom djupintervjuer med åtta olika intervjupersoner på fem olika 

revisionsbyråer. Av de som intervjuats är fem auktoriserade revisorer, två godkända revisorer 

och en före detta godkänd revisor som fortfarande är yrkesverksam men inte längre är 

påskrivande revisor eftersom hen inte förnyat sin titel på grund av att hen är pensionerad. 

Intervjuerna har genomförts i Skövde, Falköping och Vara. Alla intervjuer har varit 

besöksintervjuer förutom en som istället genomförts som telefonintervju. Anledningen till att 

en telefonintervju genomförts berodde på tidsbrist hos revisorn samt att denne var mycket på 

resande fot och därmed inte hade möjlighet att delta i en besöksintervju. Fyra av revisorerna 

är verksamma på större revisionsbyråerbyråer och fyra på mindre byråer (se inledande 

definitioner). Vid inbokning av intervjuerna efterfrågades inget annat än att 

intervjupersonerna skulle vara revisorer. När intervjuerna bokades förklarades också att 

intervjun skulle vara anonym och en timma avsattes. Intervjuerna blev ungefär en timma, 

vissa längre eller kortare. Detta har inte inneburit någon större skillnad innehållsmässigt utan 

har snarare berott på hur utförliga eller kortfattade svar som givits samt om intervjupersonerna 

svävat iväg för mycket i diskussioner som inte kunnat hänföras till studiens syfte. Av 

revisorerna från de större byråerna har tre av dem enbart arbetat på större byråer och en har 

även arbetat några år på en mindre byrå. Av revisorerna från de mindre byråerna har revisor 

D7 och E8 enbart erfarenhet från en mindre byrå, C6 har viss erfarenhet från större byråer. 

Byrån revisor C5 arbetar på var ägd av en större byrå i två år.  

Beteckning Storlek Titel Intervju Intervjulängd 

A1 Större Auktoriserad revisor Besöksintervju 01:02:20 

A2 Större Auktoriserad revisor Besöksintervju 00:46:33 

B3 Större Auktoriserad revisor Besöksintervju 00:57:19 

B4 Större Auktoriserad revisor Besöksintervju 01:03:04 

C5 Mindre Godkänd revisor Besöksintervju 01:09:49 

C6 Mindre Godkänd revisor Besöksintervju 01:37:12 

D7 Mindre Auktoriserad revisor Telefonintervju 00:50:52 

E8 Mindre Godkänd revisor (pensionerad) Besöksintervju 00:33:01 
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5.2 Alternativa typer av regleringar 

5.2.1 Enklare form av försäkran 

5.2.1.1 Tillsyn av myndigheter 

Samtliga revisorer anser att den tillsyn som myndigheter utövar i de företag som inte har 

revision är otillräcklig. Risken för både medvetna och omedvetna fel ökar och det finns 

tvivelaktiga branscher som kan göra vad de vill utan insyn. 

Revisor A1, B4, C6, D7 och E8 anser att myndigheternas granskning är otillräcklig och att 

deras kontroller är för dåliga och inte leder till några konsekvenser för dem som inte sköter 

sig vilket i sin tur inte ger några incitament för företagarna att se till att göra rätt. Revisor D7 

belyser att detta incitament funnits om Bolagsverket rapporterat uppenbara felaktigheter till 

Skatteverket som resulterat i att de gör nedslag i den verksamheten.  

5.2.1.2 Annan typ av granskning 

Revisor B3, B4, C6, D7 och E8 anser att företag behöver mer granskning desto större 

intressentgrupp företaget har och beror på många parametrar, såsom bransch, ägarstruktur, 

organisation, risker i övrigt samt andra intressenter, snarare än storleken på bolaget. Det finns 

dock redan många bolag med upp till tio miljoner i omsättning där revisorerna får göra väldigt 

mycket utan att det finns så många intressenter som faktiskt bryr sig.  

Revisor A2 påpekar att det inte regleras vem som gör vad och om revisionsplikten slopas 

ytterligare borde kanske större krav ställas på att de auktoriserade redovisningskonsulterna tar 

mer ansvar, att de skriver på med sitt namn att det arbete de gjort är väsentligen korrekt. De 

som har egen personal som sköter redovisningen borde kanske ha en auktoriserad 

redovisningskonsult eller revisor.  

Revisor B4 tycker möjligen att det ska finnas två titlar, en auktoriserad revisor men även en 

ytterligare certifiering för bolag som omsätter en viss summa. Revisorn nämner att de har 

något som kallas översiktlig granskning, vilket inte är en fullskalig granskning där flöde och 

balans- och resultatposter granskas detaljerat. Detta skulle kunna vara en variant för de 

mindre bolagen. Revisorn tror dock att helheten lätt missas och det finns risk att väsentliga fel 

inte upptäcks. 

Revisor C5 menar att då revisorn ger råd kring exempelvis årsredovisningen, ska 

utgångspunkten vara att det blir rätt. I detta hänseende kan mindre bolag klara sig med mindre 
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revision. Revisorn tycker att så som revisionen ser ut idag har mindre bolag vissa behov av 

den eftersom revisorerna ser saker från andra vinklar och perspektiv som en 

redovisningskonsult kan missa. Det är dock mycket dokumentation och revisorn har alltid 

varit för att hitta en lättare version för mindre företag. Revisorn tror att granskning i mindre 

företag skulle kunna göras enklare genom att revisorn bara antecknar hur hen tänker och går 

tillväga, för att sedan dra någon slutsats kring det. Genom att använda program och göra 

samma sak varje år blir dokumentationen inte värd någonting. Vill revisorn minnas någonting 

och gå tillbaka till det arbete som gjorts är det de egna anteckningarna som hen går tillbaka 

till.  

Samtliga revisorer hävdar att det kan finnas stora brister i redovisningen bland de företag som 

inte har revision och att någon kontroll kanske behövs. Dessa företags incitament till att ha 

ordning och reda är små och de vill betala så lite skatt som möjligt. 

5.2.1.3 Alternativa aktiebolagsformer 

Revisor A1, A2, B3, B4 C5 och C6 ser ingen större mening med att röra om i 

aktiebolagslagen och införa en ny bolagsform utan anser att det är bättre att ha kvar 

aktiebolagslagen som den är. Det mesta i lagen är ganska enkelt och det är svårt att skala bort 

så mycket då det mesta ändå behövs.  

Revisor D7 menar att det är fullt naturligt att inte ha någon revision när företagen själv ändå 

har ansvaret. Revisorn anser dock att det är tandlöst att införa en bolagsform utan varken 

revisionsplikt eller personligt ansvar och menar att någon ansvarsdel måste vara knuten till 

den nya bolagsformen. En sådan bolagsform skulle vara perfekt för all ekonomisk 

brottslighet, inget ansvar och ingen kontroll.  

5.2.2 Gränsvärden för revisionsplikt 

Revisor A1, A2, B3, B4 och D7 anser att gränsvärdena för revision är ganska bra som de är.   

De allra minsta företagen upp till den nuvarande gränsen för revisionsplikt behöver inte 

revision. Det kan förvisso förekomma mer fel i redovisningen bland de företag som inte har 

revision, men samtidigt måste gränsen läggas någonstans och då är den nuvarande gränsen 

ganska lagom. Revisor B4 och C5 tycker att gränsvärdena för revision är ganska bra som de 

är men att de är lite låga och skulle kunna höjas, uppåt fem till tio miljoner i omsättning. 

Revisor C6 och E8 anser att det är svårt med gränser för revisionsplikt, att det är bättre att inte 

ha några gränser och att det ska vara helt efterfrågestyrt och styras av kraven från 

utomstående aktörer.  
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Samtliga revisorer anser att det är svårt att dela upp gränser för revisionsplikt efter olika 

branscher då det blir invecklat med flera olika gränser och svårt att avgöra vilken bransch som 

företaget tillhör. 

Revisor A2, C5 och E8 kan tänka sig att revisorn skulle kunna få göra mer i de mindre 

företagen, så att det ändå går att lita på siffrorna, det blir billigare för företaget istället för att 

två olika ska göra jobbet. Revisor E8 anser att gränsen för detta kanske borde ligga där 

gränsen för revisionsplikt ligger idag, revisor A2 kan tänka sig att gränsen kan gå uppåt 10 

miljoner kronor i omsättning och revisor C5 anger inga specifika gränser. 

5.2.3 Revisionsstandarder  

Samtliga revisorer anser att det i den befintliga revisionsstandarden blir för mycket 

dokumentation och checklistebaserat fokus i de mindre företagen. Revisor A1 och B3 påpekar 

att problematiken ligger i hur mycket av dokumentationen som är viktig och vad som kan tas 

bort och att det vid förenklingar av revision är viktigt att den produkt som kommer fram inte 

får vara så vag att förtroendet brister och uppdelningen av standarder måste vara tydlig för 

marknaden. Revisor D7 anser att revisionsmetodiken inte är utformad för de minsta bolagen 

eftersom flera av de nivåer för intern kontroll som revisionsmetodiken förutsätter och bygger 

på inte finns i de mindre bolagen. Enligt revisor A2 är revisionen idag väldigt stor och inte 

applicerbar på alla bolag, det är mycket formalia som blir tungt i många bolag då de får betala 

för något som de inte ser mervärde i bara för att det inte är så kostnadseffektivt och bör därför 

anpassas till de mindre bolagen för att det annars blir tidsförödande. 

Revisor C5 önskar att medarbetarna kunde få välja ut mer efter eget huvud och inte ta så 

mycket hänsyn till och dokumentera så mycket som står i revisionsprogrammen, utan fokus 

ska ligga på det som ska göras.  

”Det måste ju vara meningen att man ska gå förbi stora delar eftersom 

ISA ska tillämpas på väsentliga områden ändå. Men jag vet inte om mitt 

synsätt stämmer överens med vad kvalitetskontrollanten tycker längre.”, 

revisor C5. 

Samtliga revisorer anser att en enklare standard skulle kunna vara bra i mindre företag om den 

läggs på en bra nivå så att mervärdet för kunden kvarstår, att kostnaden och 

dokumentationskraven minskas samtidigt som en kvalitetsstämpel finns kvar.  
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D7 betonar att om revisorn följer regelboken slaviskt i mindre bolag ”skjuter man lite över 

målet. Då är det upp till den enskilde revisorn att kunna ta en avstickare ifrån regelboken där 

regelboken och verkligheten inte stämmer överens”. Dock kan den revisorn anses vara farligt 

ute eftersom denne inte gjort exakt det som ska göras. Detta kan ses som en jobbig balansgång 

för revisorer, att veta att detta ska göras, samtidigt som det kanske är fel. Att ha ett alternativt 

metodpaket att luta sig mot hade varit uppskattat. Det kan leda till att det dokumenteras 

mindre och att revisorerna inte behöver känna det betungande dokumentationskravet. 

Revisor A1 menar att revisorn ska känna sig säker på det som skrivs under, men samtidigt ska 

det inte övergranskas, då kunden vill hålla en viss prisnivå. Genom en lightversion blir 

granskningen kanske mindre, men då de flesta är fostrade till att lägga till dokument och inte 

ta bort dokument tror hen att revisorerna ändå kommer göra mer än vad som behövs enligt en 

förenklad standard för att känna sig säkra när de skriver på revisionsberättelsen. Möjligen kan 

standarden förenkla men de stora byråernas approach är att revision är revision.  

Revisor C6 och E8 anser att standarden inte behöver ändras eller att det behövs en förenklad 

standard utan att det istället skulle vara bättre att ta bort revisionsplikten. Revisor E8 menar 

att det kanske blir krångligt för revisorerna att anpassa och att det är bättre att hålla sig till den 

standard som finns. Revisor C6 anser också att standarden som finns är väl anpassad eftersom 

revisorn ska jobba efter väsentliga belopp.  

5.3 Revisionskvalitet 

Revisor A1, A2, D7 och E8 påpekar att revisorer idag får göra mycket genom så kallade 

kombiuppdrag där samma revisionsbyrå gör både bokslut och sedan reviderar inom ramen för 

gränsvärdena för större företag och därmed anser revisor A1, A2 och D7 att oberoendet inte är 

något större problem. Genom dessa menar revisorerna att de kan dra nytta av det arbete som 

genomförts på ett annat sätt än med de revisioner som inte är kombiuppdrag och revisorn får 

en bättre relation med och större kännedom om kunden.  

Revisor A1, B3 och C6 tycker att befintliga oberoende- och jävsregler är bra. Med ett annat 

regelverk menar revisor A1 och B3 att mer skulle kunna tillåtas i de mindre företagen, men 

inte som det ser ut idag. Det får aldrig gå så långt att revisorn gör bokningarna eller fattar 

beslut, men till exempel att revisorn får upprätta årshandlingen. 

Revisor A2, B4 och D7 anser att befintliga oberoende- och jävsregler är ganska bra. Revisor 

B4 och D7 tycker dock inte att det går vara revisor i vänners bolag medan revisor A2 tycker 
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att det går bra om revisorn är rakryggad och relationen är sådan att revisorn klarar att säga 

ifrån i skarpa situationer. Revisor B4 och D7 påpekar vidare att revisionskvaliteten inte 

behöver påverkas av oberoendet, då detta är kopplat till den enskilde revisorn. Revisor A2 och 

D7 menar att en oberoende revisor som inte står upp för sin sak kan orsaka låg 

revisionskvalitet medan en beroende revisor som står på sig i jobbiga situationer kan orsaka 

hög revisionskvalitet.  

Trots att revisor A2 tycker att befintliga oberoende- och jävsregler är ganska bra anser hen att 

större fokus skulle kunna läggas på att redovisningen blir rätt, än att redovisning och revision 

ska delas. Kraven för oberoende skulle möjligen kunna sänkas för mindre företag med högsta 

gräns på tio miljoner kronor i omsättning, men revisor A2 betonar att revisorn till slut 

granskar sitt eget arbete om kraven sänks för lågt. Att sänka kraven för oberoende anses dock 

vara en bättre lösning än att ta bort revisionsplikten till fullo. Revisorn tar ändå ansvar för det 

denne har gjort. Detta är viktigare för intressenterna då det finns någon utomstående part som 

granskat detta. 

Revisor C5 och E8 tycker att revisorer ska få göra lite mer än att bara upprätta revisionen och 

att det inte gör så mycket att upprätta både bokslut och revision, speciellt inte om någon annan 

revisor sedan skriver på. Oberoendet är inte en så stor del, då varje person ska ha den 

integriteten att allt blir rätt. Vidare menar revisor C5 att i de fall en revisor inte bryr sig spelar 

det ingen roll om hen är oberoende eller inte för troligen kommer hen skriva under uppdraget 

i alla fall.  

”Alltså branschen vill ju skilja väldigt mellan revision och det vi kallar 

redovisning. Jag har aldrig känt mig hemma i det om jag ska vara riktigt 

ärlig, utan jag tycker att varje person ska ha den integriteten, att det är 

rätt.”, revisor C5.  

Revisor B3 menar att det inte blir något problem med rådgivning och oberoende så länge det 

finns en kompetent person på plats. Besitter personen inte kompetensen blir det ändå en 

dialog som till slut gör att revisorn bokför. Revisor C5 påpekar att vissa ser revisorn som en 

polisroll istället för att göra nytta för kunden och anser att långvariga relationer förstör 

oberoendet och att revisorn ska dokumentera då denne haft en kund länge vilket revisorn ser 

som negativt och inte tycker behövs.  
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Revisor A1, A2, C5, D7 och E8 menar att mycket grundar sig i professionellt omdöme hos 

revisorn. Istället för att följa regelverket till punkt och pricka ska det gå att lita på revisorns 

bedömning, att hen får välja ut mer efter eget huvud och anpassa revisionen desto mer efter 

företagets förutsättningar. Revisor A2, C5, C6, D7 och E8 anser att det i en ny enklare 

standard är viktigt att lyfta fram vikten av detta för att tillförlitligheten inte ska brista. 

Samtidigt påpekar revisor A1, B3, och B4 att det är viktigt att dokumentationen ändå är 

tillräcklig så att andra kan dra samma slutsats med det underlag som använts. Revisor A1, C5 

och D7 riktar kritik kring att det i kvalitetskontroller är stort checklistebaserat fokus, revisorn 

ska istället titta på det enskilda bolaget och vilka risker som finns, med hjälp av de checklistor 

och program som finns, men inte utifrån dem. Genom att endast utgå från checklistor skulle 

en dator kunna användas för att utföra arbetet vilket dock skulle leda till dåliga resultat. 

Genom att lägga fokus och upprätta revisionen som Revisorsinspektionen vill hamnar fokus 

fel. Det är viktigt att fånga kundens personlighet för att kunna bedöma om något hos bolaget 

inte står rätt till.  

”Det är den här magkänslan när man sitter i fikarummet ute hos kunden. Den är viktig. Eller 

den här anställde som viker undan med blicken, ja ni vet de här bitarna som inte en dator kan 

upptäcka och som man inte kan upptäcka bakom en dataskärm med en checklista utan det är 

atmosfären i stora drag, och vilka skämt kunden drar om hur man kan kringgå skatt eller 

liknande, det föranleder ju också att man får titta på enskilda saker. Så att, vad ska man säga, 

att man inte ska nedvärdera revisionsyrket till någon som bara sitter och utför en checklista. 

Då tar man ju bort tillförlitligheten och tror jag också intresset för yrket till slut. Medan, ja 

man ska få mer fria händer och frihet under ansvar kan man väl säga egentligen. Då tror jag 

att yrket blir livskraftigt och att man får tänka själv, det är det som är det viktigaste. Med den 

utbildningsbakgrunden bygger det på det.”, revisor D7. 

5.4 Redovisningskvalitet  

5.4.1 Redovisningens tillförlitlighet 

Samtliga revisorer menar att redovisningen blir mer användbar genom att revisorerna 

säkerställer att tillgångar och skulder är rätt värderade. Revisor A2 menar att detta görs genom 

att fler ögon ser över redovisningen och för att revisorn har ett visst ansvar för att den är 

väsentligen korrekt. Revisor C5 anser att användbarheten ökar genom att revisorn identifierar 

vad som behöver förbättras i redovisningen. Revisor D7 menar att redovisningen blir mer 
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användbar genom att årsredovisningen rättas efter revisorns synpunkter och revisor E8 hävdar 

att användbarheten ökar genom att det kontrolleras att posterna är rätt klassificerade.  

5.4.2 Kompetens 

Samtliga revisorer anser att det har stor betydelse för redovisningskvaliteten vem som 

upprättar redovisning, bokslut och årsredovisning, kunskap spelar större roll än titeln. Revisor 

A2, B3, B4 och E8 menar att felaktigheterna brukar bli mindre om en redovisningsbyrå som 

har intern kontroll och utbildning sköter redovisningen. Vidare menar de att kvaliteten bland 

redovisningskonsulterna varierar mycket eftersom de inte är fullt så reglerade som 

revisorerna, en del kan helt sakna utbildning. Revisor B4 påpekar även att kompetensen bland 

de auktoriserade redovisningskonsulterna inte kan säkerställas eftersom de första som blev det 

inte behövde skriva prov.  

Revisor B3, D7 och E8 påpekar att det blir olika fokus vid revision beroende på vem som 

upprättat bokslut och redovisning och det ger en lägre risknivå i revisionen om en duktig 

konsult eller företagare upprättat det och vice versa. Då företagen ofta är återkommande 

kunder hos revisionsbyrån upptäcks var fokus bör läggas. Att göra granskningen i flera år ger 

erfarenhet som är av nytta.  

Revisor B3 menar att fortbildning hos företag som sköter redovisningen själva är viktigt 

eftersom de sällan fångar upp nyheter i regelverk. Att redovisningen går till på rätt sätt beror 

på integriteten hos människor menar revisor C5 och att ett annat sätt är att anpassa rutiner 

efter förmågan hos den som ska jobba med den. Vidare menar revisor C5 och C6 att personen 

som sköter redovisningen får bytas ut om det inte fungerar och allt är fel. I företag med eget 

kontor bör revisorn föra en dialog om vem som gör vad och hur flödet i systemet går till och 

försöka identifiera brister och svagheter, om dessa lett till några felaktigheter menar revisor 

D7. Revisor C6 hävdar att informationssystem kan göras värdelösa om saker klumpas ihop. 

För att revisionen ska vara tillförlitlig måste informationen vara tillförlitlig. Revisorn 

utvärderar informationsassymmetrin och det bygger på att redovisningen är bra. 

5.4.3 Rådgivning 

Samtliga revisorer agerar bollplank med de mindre företagen och anser att det är viktigt att de 

har en bra och öppen relation med kunden och detta är än viktigare om företagen inte har 

någon annan att vända sig till för råd. Det är viktigt att kunderna vågar fråga när de är osäkra. 

Revisor B4 och D7 menar vidare att rådgivning i ett tidigt läge gör att det blir mer rätt längre 
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fram vilket har betydelse för ökad redovisningskvalitet. Ofta är det ett samspel med kunden 

och en diskussion kring hur olika poster ska hanteras. Många frågor kan lösas på vägen innan 

årsredovisningen är klar vilket minimerar risken för fel.  

Samtliga revisorer menar att ju mindre företaget är desto större behov har det av rådgivning 

då de har mindre resurser för att själva kunna besitta kompetensen. En del bolag som ligger 

strax under gränsvärdena för större företag kan behöva viss rådgivning men har bra 

administrativ- och ekonomipersonal alternativt inhyrd personal som kan det mesta och har 

inte så stort behov av det. Andra företag har ingen egen personal alls och där blir revisorn 

nyttig i ett redovisningsperspektiv så att företaget lämnar ifrån sig korrekta siffror. Behovet av 

rådgivning från revisorn beror också på hur mycket konsultation och kvaliteten på 

konsultationen företagen får från andra personer.  

Samtliga revisorer anser att mindre företag generellt sett behöver hjälp kring finansiell 

rapportering. Revisor A2, B4 och C5 menar att företag är i behov av hjälp i 

bokslutsprocessen. Vidare betonar revisor A2, B3, C5, D7 och E8 att företag behöver hjälp 

med att upprätta årsredovisningen. Därutöver hävdar revisor C6, D7 och E8 att företagen just 

behöver hjälp med klassificering av posterna i årsredovisningen.  

Samtliga revisorer medger att det förekommer felaktigheter i mindre företags redovisning, 

varvid de vanligaste felen revisorerna nämner är periodisering av intäkter och kostnader 

(revisor A2, B3, C5, C6 och E8), skatter och avgifter (revisor A1, A2 och B4). Revisor C5 

betonar att de största felaktigheterna uppstår när företagen inte kan överhuvudtaget och då är 

det ofta avstämningar som är fel. Revisor D7 påpekar att ett vanligt fel som upptäcks vid 

revision och oftast föranleder en ändring av årsredovisningen är beräkningen av löneskatt. 

Några stora felaktigheter med väsentliga belopp som skiljer ut sig från andra finns inte. Har 

företagen försökt själva är det oftast utformningen av årsredovisningen som är fel. 

5.5 Sammanfattning empiri 

Alternativa typer av regleringar 

Samtliga revisorer anser att den tillsyn som myndigheter utövar i de företag som inte har 

revision är otillräcklig. Eftersom myndigheternas kontroller är otillräckliga ger det inga 

incitament för företagarna att se till att göra rätt. Övervägande del av revisorerna ser ingen 

större mening med att ändra i aktiebolagslagen och införa en ny bolagsform utan anser att det 

är bättre att ha kvar aktiebolagslagen som den är.  
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Majoriteten av revisorerna anser att behovet av granskning ökar desto större intressentgrupp 

företaget har. Det finns dock redan många bolag med upp till tio miljoner i omsättning där 

revisorerna får göra väldigt mycket utan att det finns så många intressenter som faktiskt bryr 

sig.  

Samtliga revisorer hävdar att det kan finnas stora brister i redovisningen bland de företag som 

inte har revision och att någon kontroll kanske behövs då dessa företags incitament till att ha 

ordning och reda är små och de vill betala så lite skatt som möjligt. Majoriteten av revisorerna 

anser samtidigt att gränsvärdena för revisionsplikt är ganska bra som de är och att företagen 

upp till den nuvarande gränsen för revisionsplikt inte behöver revision. Knappt hälften av 

revisorerna kan tänka sig att revisorn skulle kunna få göra mer i de mindre företagen, så att 

det ändå går att lita på siffrorna.  

Samtliga revisorer anser att det i den befintliga revisionsstandarden blir för mycket 

dokumentation och checklistebaserat fokus i de mindre företagen och de får betala för något 

som de inte ser mervärde i. En enklare standard skulle kunna vara bra i mindre företag om den 

läggs på en bra nivå så att mervärdet för kunden kvarstår, att kostnaden och 

dokumentationskraven minskas samtidigt som en kvalitetsstämpel finns kvar. Om revisorn 

idag följer regelboken slaviskt i mindre bolag hamnar fokus fel och att ha ett alternativt 

metodpaket att luta sig mot hade varit uppskattat.  

Revisionskvalitet 

Knappt hälften av revisorerna tycker att befintliga oberoende- och jävsregler är bra. Med ett 

annat regelverk skulle möjligen mer kunna tillåtas i de mindre företagen, men inte som det ser 

ut idag. Vidare anser några av revisorerna att revisionskvaliteten inte behöver påverkas av 

oberoendet eftersom den är kopplad till den enskilde revisorn. Några av revisorerna tycker att 

större fokus skulle kunna läggas på att redovisningen blir rätt, än att redovisning och revision 

ska delas. Att sänka kraven för oberoende och låta revisorerna göra mer än att bara upprätta 

revisionen anses vara en bättre lösning än att ta bort revisionsplikten till fullo, revisorn tar 

ändå ansvar för det denne har gjort.  

Majoriteten av revisorerna menar att mycket grundar sig i professionellt omdöme hos revisorn 

och vikten av detta borde lyftas fram. Istället för att följa regelverket till punkt och pricka ska 

det gå att lita på revisorns bedömning, att revisionen kan anpassas desto mer efter företagets 
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förutsättningar. Knappt hälften av revisorerna riktar tydlig kritik kring att det i 

kvalitetskontroller är för stort checklistebaserat fokus. 

Redovisningskvalitet 

Samtliga revisorer menar att redovisningen blir mer användbar genom att revisorerna 

säkerställer att tillgångar och skulder är rätt värderade genom att fler ögon ser över 

redovisningen samtidigt som revisorn har ett visst ansvar för att den är väsentligen korrekt. 

Det har stor betydelse för redovisningskvaliteten vem som upprättar redovisningen, och det 

ger en lägre risknivå i revisionen om en duktig konsult eller företagare upprättat det och vice 

versa. Samtliga revisorer agerar rådgivare gentemot de mindre företagen och anser att det är 

viktigt att de har en bra och öppen relation med kunden. Många frågor kan lösas på vägen 

vilket ökar redovisningskvaliteten och minimerar risken för fel.  

Samtliga revisorer menar att ju mindre företaget är desto större behov har det av rådgivning 

då de har mindre resurser för att själva kunna besitta kompetensen och i dessa fall kan 

revisorn bli nyttig i ett redovisningsperspektiv så att företaget lämnar ifrån sig korrekta siffror. 

Behovet av rådgivning från revisorn beror också på hur mycket konsultation och kvaliteten på 

konsultationen företagen får från andra personer. Revisorerna anser att mindre företag 

generellt sett behöver hjälp kring finansiell rapportering, däribland bokslutsprocessen, 

upprätta årsredovisningen och klassificering av posterna i årsredovisningen. Samtliga 

revisorer medger att det förekommer felaktigheter i mindre företags redovisning, varvid de 

vanligaste felen revisorerna nämner är periodisering av intäkter och kostnader, skatter och 

avgifter. 
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6. Analys 

I detta kapitel kommer insamlad empiri analyseras och förklaras med teorier och studier från 

den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen har använts för att visa ett 

perspektiv på hur empirin kan tolkas, förstås och förklaras. Analysen har delats in efter 

analysmodellens tre mest centrala begrepp; alternativa typer av regleringar, revisionskvalitet 

och redovisningskvalitet. I kapitlets slut finns också en sammanfattning av analysen. 

Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur 

hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är 

utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka 

lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att 

detta kan uppnås. I detta kapitel presenteras först begreppet alternativa typer av regleringar 

och hur dessa kan påverka redovisningens tillförlitlighet och därefter följer vidare en 

diskussion kring hur revisionskvaliteten och redovisningskvaliteten påverkas av de alternativa 

typerna av regleringar och även hur redovisningskvaliteten påverkas av revisionskvaliteten.  

6.1 Alternativa typer av regleringar 

Begreppet alternativa typer av regleringar i den teoretiska referensramen innehåller till stor 

del en genomgång av tidigare studier som undersökt efterfrågan på andra regleringar av 

revision och revisionsstandarder och vad som styr vilka som frivilligt använder sig av 

revision. I följande avsnitt kommer olika typer av regleringars direkta påverkan på 

redovisningskvaliteten och revisionskvaliteten i de fall någon form av revision finns, 

diskuteras.  

6.1.1 Enklare form av försäkran 

6.1.1.1 Tillsyn av myndigheter 

Samtliga revisorer menar att revision av mindre företag verkar ge begränsade fördelar och att 

den huvudsakliga fördelen med revisionsplikt för samhället verkar vara statens försäkran om 

att lagar efterföljs, vilket stärks av Minnis och Schroff (2017). Samtidigt anser revisorerna att 

den tillsyn som myndigheter utövar i de företag som inte har revision är otillräcklig. Revisor 

A1, B4, C6, D7 och E8 anser att myndigheternas gransking är otillräcklig och att deras 

kontroller är för dåliga och inte leder till några konsekvenser för dem som inte sköter sig. 

Detta ger i sin tur inte några incitament för företagarna att se till att göra rätt, vilket kan 

grunda sig i att agentkostnaderna i detta fall blir otillräckliga (Jensen & Meckling, 1976). 



   

 

51 

 

Revisorernas ståndpunkt med utgångspunkt i agentteorin stärks av Jensen och Meckling 

(1976) och Öhman (2007) eftersom staten behöver använda sig av någon kontrollfunktion för 

att kunna utöva kontroll över de redovisningsskyldiga. I de fall någon revisionsplikt inte 

föreligger är den enda kontrollfunktion som staten har att tillgå, myndigheternas egen tillsyn 

av att företagen följer de lagar som finns.  

6.1.1.2 Annan typ av granskning 

Revisor B3, B4, C6, D7 och E8 anser att företag behöver mer granskning desto större 

intressentgrupp företaget har och beror på många parametrar, såsom bransch, ägarstruktur, 

organisation, risker i övrigt samt andra intressenter, snarare än storleken på bolaget. Dessa 

faktorer har även inverkan på svårigheten för staten att bibehålla kontroll utifrån ett agent- 

perspektiv (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007), då faktorerna är diversifierade och 

svåra att övervaka. Revisorerna menar dock att det finns många bolag med upp till tio 

miljoner i omsättning där revisorerna får göra väldigt mycket utan att det finns så många 

intressenter som faktiskt bryr sig, vilket stärks av Minnis och Schroff (2017) som menar att en 

betydande minoritet av företagen i deras studie inte upplevde några fördelar med revision. 

Revisor C5 menar att utgångspunkten ska vara att det blir rätt och i detta avseende kan mindre 

bolag klara sig med mindre revision. Samtidigt har mindre bolag vissa behov av revision 

eftersom revisorerna ser saker från andra perspektiv som en redovisningskonsult kan missa. 

Genom revisorns kompetens och andra infallsvinklar fungerar revisorn som en 

kontrollfunktion vilket kan ha en positiv effekt på företagens redovisning och därmed indirekt 

vara ett sätt för staten att utöva kontroll (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007). Revisor 

C5s ståndpunkt stärks också av Collis (2008) som menar att det finns indikationer på en stor 

efterfrågan bland mindre företag, speciellt de som inte låtit revidera sitt företag, av en mindre 

sträng och billigare form av försäkran än revisionen och även Vanstraelen och Schelleman 

(2017) menar att alternativa tjänster i vissa fall bättre kan tillgodose, speciellt mindre företags 

behov. Kostnader och fördelar med revision av privata företag är företagsspecifika. Vidare 

anser revisor B4 att det möjligen ska finnas två typer av revisorer, en auktoriserad revisor men 

även ytterligare en certifiering för bolag som omsätter en viss summa. Revisorn nämner att 

någon form av översiktlig granskning skulle kunna vara en variant av granskning för mindre 

bolag, men hen tror dock att helheten lätt missas då det finnas risk att väsentliga fel inte 

upptäcks. Även detta stärks av Collis (2008) och Vanstraelen och Schelleman (2017).  
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Revisor A2 påpekar att de auktoriserade redovisningskonsulterna borde ta mer ansvar, att de 

skriver på med sitt namn att det arbete de gjort är väsentligen korrekt, om revisionsplikten 

slopas ytterligare. Detta stärker, sett ur ett agent-perspektiv att någon annan form av 

kontrollfunktion (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) kan behövas för att staten ska 

bibehålla kontroll vid lättnad av revisionsplikten.  

Samtliga revisorer hävdar att det kan finnas stora brister i redovisningen bland de företag som 

inte har revision och att någon kontroll kanske behövs då dessa företags incitament till att ha 

ordning och reda är små och de vill betala så lite skatt som möjligt. Detta stärks av 

Vanstraelen och Schelleman (2017) som menar att alternativa tjänster i vissa fall bättre kan 

tillgodose, speciellt mindre företags behov. Sett ur ett agentperspektiv kan alternativa tjänster 

som lagstiftas eller på annat sätt regleras vara bättre än ingen revision alls då någon kontroll 

och incitamentsstruktur (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) ändå föreligger. 

6.1.1.3 Alternativa aktiebolagsformer 

Minnis och Schroff (2017) konstaterar att revision av privata företag verkar ge begränsade 

fördelar för samhället jämfört med revision av publika företag och i kontrast till detta har 

föreslagits en förenklad aktiebolagsform utan revision, men Revisor A1, A2, B3, B4, C5 och 

C6 ser ingen större mening med att röra om i aktiebolagslagen och införa en ny bolagsform 

och anser att det är bättre att ha kvar aktiebolagslagen som den är. Det mesta i lagen är ändå 

ganska enkelt och det är svårt att skala bort så mycket då det mesta ändå behövs. Vidare 

påpekar revisor D7 att det är meningslöst att införa en bolagsform utan varken revisionsplikt 

eller personligt ansvar och menar att någon ansvarsdel måste vara knuten till den nya 

bolagsformen annars skulle den vara perfekt för all ekonomisk brottslighet, inget ansvar och 

ingen kontroll. Revisorernas svar är också förståeligt sett ur ett agent-perspektiv då en sådan 

bolagsform minimerar utrymmet för staten att utöva kontroll, då det finns få 

incitamentsstrukturer och kontrollfunktioner (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) som 

kan användas.  

6.1.2 Gränsvärden för revisionsplikt 

Revisor A1, A2, B3, B4 och D7 anser att gränsvärdena för revision är ganska bra som de är 

och att de allra minsta företagen upp till den nuvarande gränsen för revisionsplikt inte behöver 

revision. Det kan förvisso förekomma mer fel i redovisningen bland de företag som inte har 

revision, men samtidigt måste gränsen läggas någonstans och då är den nuvarande gränsen 

ganska lagom. Detta kan motsatsvis tolkas som att revisionen för företagen över dessa gränser 
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är kostnadseffektiv, eller åtminstone mer kostnadseffektiv. Revisorernas ståndpunkter stärks 

av Vanstraelen och Schelleman (2017)  som menar att kostnader och fördelar med revision av 

privata företag är företagsspecifika, vilket innebär att revisionsplikt för alla inte verkar vara 

kostnadseffektivt. Även Minnis och Schroff (2017) konstaterar att revision av privata företag 

verkar ge begränsade fördelar för samhället jämfört med revision av publika företag. Den 

huvudsakliga fördelen med revisionsplikt för samhället verkar vara statens försäkran om att 

lagar efterföljs. En betydande minoritet av företagen upplevde inte några fördelar med 

revision och enligt Collis (2010) är omsättningen av betydelse eftersom den inverkar på den 

relativa kostnaden med revisionen kontra nyttan den medför.  

Vid vilken gräns som revisionen blir kostnadseffektiv är alla revisorer dock inte helt eniga 

om. Revisor B4 och C5 tycker att gränserna skulle kunna höjas uppåt tio miljoner kronor i 

omsättning. Revisor C6 och E8 anser det är bättre att inte ha några gränser och att det ska vara 

helt efterfrågestyrt och styras av kraven från utomstående aktörer. Detta kan kopplas till 

Vanstraelen och Schelleman (2017) som menar att kostnader och fördelar med revision är 

företagsspecifika och att revision inte är kostnadseffektivt för alla. Sett ur ett agentperspektiv 

är detta resonemang av högsta relevans i fråga om agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976), 

kostnad kontra nytta. Minnis och Schroff (2017) konstaterar att den huvudsakliga nyttan med 

revisionsplikt för samhället just är statens försäkran om att lagar efterföljs, men samtidigt 

måste det ställas i kontrast med de agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976) som krävs för 

att utöva denna kontroll. 

Samtliga revisorer anser att det är svårt att dela upp gränser för revisionsplikt efter olika 

branscher då det blir invecklat med flera olika gränser och svårt att avgöra vilken bransch som 

företaget tillhör. Detta överensstämmer inte med vad som kan framtolkas ur resonemanget av 

Vanstraelen och Schelleman (2017) om att kostnader och fördelar med revision är 

företagsspecifika och att revision inte är kostnadseffektivt för alla vilket vidare kan kopplas 

till att revisionsplikten skulle kunna utformas efter mer riskfyllda branscher vilket också 

skulle vara positivt ur agentperspektivet där agentkostnaderna (Jensen & Meckling, 1976) för 

utövandet av kontroll skulle minska. Detta beror troligtvis på de praktiska svårigheter som en 

sådan uppdelning skulle innebära.  

Revisor A2, C5 och E8 kan tänka sig att revisorn skulle kunna få göra mer i de mindre 

företagen, så att det ändå går att lita på siffrorna, det blir billigare för företaget istället för att 

två olika ska göra jobbet. Detta kan ses i enlighet med Vanstraelen och Schelleman (2017) 
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som menar att alternativa tjänster i vissa fall bättre kan tillgodose, speciellt mindre företags 

behov och att revisionsplikt för alla inte verkar vara kostnadseffektivt. Detta skulle kunna 

vara en alternativ tjänst som blir mer kostnadseffektiv då revisorns kompetens utnyttjas på ett 

effektivare sätt.  Även detta kan ses som ett sätt att minimera agentkostnaderna (Jensen & 

Meckling, 1976) då revisorerna utnyttjas på ett effektivare sätt i de mindre företagen. 

6.1.3 Revisionsstandarder  

Samtliga revisorer anser att det i den befintliga revisionsstandarden blir för mycket 

dokumentation och checklistebaserat fokus i de mindre företagen och revisor D7 påpekar att 

revisionsmetodiken inte är utformad för de minsta bolagen. Samtliga revisorer anser att en 

enklare standard skulle kunna vara bra i mindre företag om den läggs på en bra nivå så att 

mervärdet för kunden kvarstår, att kostnaden och dokumentationskraven minskas samtidigt 

som en kvalitetsstämpel finns kvar. Revisor D7 utvecklar att om revisorn följer regelboken 

slaviskt i mindre bolag läggs fokus fel och det blir upp till den enskilde revisorn att frångå 

regelboken då den inte stämmer överens med verkligheten. Den revisorn anses dock vara 

farligt ute eftersom denne inte gjort exakt det som ska göras vilket kan ses som en jobbig 

balansgång för revisorer. Att ha ett alternativt metodpaket att luta sig mot hade varit 

uppskattat. Detta stärks av Knechel et al. (2013) som menar att utformning av 

revisionsstandarder inte bör vara för komplicerade och att hänsyn ska tas till att standarder 

inte ska begränsa den ekonomiska nyttan och lönsamheten i företagen. Revisionsstandarder 

som är desto mer tekniskt utformade kan anpassas till mindre företag och skräddarsys efter 

företagets storlek och struktur, vilket även Vanstraelen och Schelleman (2017) menar då 

kostnader och fördelar med revision av privata företag är företagsspecifika. Enligt Knechel et 

al. (2013) vill även de minsta bolagen visa att deras redovisning är tillförlitlig, men utifrån 

den kostnad som revision innebär bör en enklare standard utformas för de minsta företagen. 

Revisor C6 och E8 anser dock att standarden inte behöver ändras eller att det behövs en 

förenklad standard utan att det istället skulle vara bättre att ta bort revisionsplikten.  

Genom standarder och harmonisering av hur saker ska göras kan utövande av kontroll 

förenklas. Genom kostnadseffektiviseringar som en förenklad standard kan innebära kan fler 

företag komma att välja revision frivilligt. På så sätt kan de kontrollfunktioner och 

incitamentsstrukturer (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) som staten har att tillgå bättre 

användas för att utöva kontroll och säkerställa att företagen betalar rätt skatt och efterföljer 

lagar.  
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6.2 Revisionskvalitet 

Begreppet revisionskvalitet i den teoretiska referensramen innehåller först en definition om 

vad revisionskvalitet innebär och därefter en genomgång av tidigare studier som undersökt 

vad som påverkar revisionskvalitet. I följande avsnitt kommer olika faktorers påverkan på 

revisionskvaliteten diskuteras. Definitionen och källorna till den har använts för att klarlägga 

vad revisionskvalitet innebär och kommer därför inte vidare analyseras. 

Revisor A1, B3 och C6 tycker att befintliga oberoende- och jävsregler är bra. Kinney et al. 

(2004) påpekar att både revision och redovisningstjänster som utförs av revisionsbyrån 

uppskattas av både klient och revisionsbyrå, men detta kan påverka revisorns förmåga att vilja 

och våga ifrågasätta klientens redovisning negativt. Detta styrks också av Zucker (1986) som 

menar att oberoendet är en viktig del för att revisorns bestyrkande ska vara värdefullt och att 

revisorns kompetens och professionella omdöme är av stor vikt. Detta kan tolkas utgöra en 

viktig del i ökad revisionskvalitet som enligt vår definition byggd på Svanström (2008) och 

DeAngelo (1981) innebär att revisionskvalitet utgörs av revisorns förmåga att upptäcka fel i 

bolagets redovisning och sannolikheten att denne sedan rapporterar felet under revisionen, 

vilket kan påverkas av revisorns oberoende. Då syftet med revisionen är att förbättra 

redovisningskvalitet och tillförlitlighet kommer positiva effekter för revisionsbyrå och klient i 

andra hand (Kinney et al., 2004). Revisor B3 menar att det inte blir något problem med 

rådgivning och oberoende så länge det finns en kompetent person på plats. Besitter personen 

inte kompetensen blir det ändå en dialog som till slut gör att revisorn bokför vilket kan 

kopplas till Kinney et al. (2004) som menar att rådgivning inte är lämpligt om revisorns 

oberoende och revisionskvaliteten verkligen hotas av att revisionen kombineras med 

rådgivning. 

Revisor A1, A2, D7 och E8 påpekar att revisorer idag får göra mycket genom så kallade 

kombiuppdrag inom ramen för gränsvärdena för större företag och därmed anser revisor A1, 

A2 och D7 att oberoendet inte är något större problem. Genom kombiuppdragen menar 

revisorerna att de kan dra nytta av det arbete som genomförts på ett annat sätt än med de 

revisioner som inte är kombiuppdrag och revisorn får en bättre relation med och större 

kännedom om kunden. Detta kan tolkas som att revisionsbyrån är med i stor del av processen 

och vet hur den fungerar och har tillgång till mer information vilket underlättar och 

effektiviserar revisionen. Detta stärks av resultaten i Svanström (2013) som indikerar att 

rådgivning inte behöver äventyra revisorns oberoende utan snarare att kunskap spiller över 
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mellan tjänsterna vilket har en positiv effekt på revisionskvaliteten. Detta stärks även av 

Carey (2015) som i sin studie visade att mindre företag drar nytta av externa revisorers 

affärsrådgivning genom ökad prestationsförmåga speciellt om affärsrådgivningen köps 

tillsammans med revision. 

Revisor A2, B4 och D7 anser att befintliga oberoende- och jävsregler är ganska bra. Revisor 

B4 och D7 påpekar vidare att revisionskvaliteten inte behöver påverkas av oberoendet, då 

detta är kopplat till den enskilde revisorn. Revisor A2 och D7 menar att en oberoende revisor 

som inte står upp för sin sak kan orsaka låg revisionskvalitet medan en beroende revisor som 

står på sig i jobbiga situationer kan orsaka hög revisionskvalitet. Revisor C5 menar att 

oberoendet inte är en så stor del, då varje person ska ha den integriteten att allt blir rätt och i 

de fall en revisor inte bryr sig spelar det ingen roll om hen är oberoende eller inte för troligen 

kommer hen skriva under uppdraget i alla fall. Revisor C5 stärks av Hope och Langli (2010) 

som konstaterar att något mer fundamentalt än stora risker för rättstvister och förlorat rykte är 

orsaken till att revisorer inte frångår sitt oberoende. Revisor C5 menar dock att oberoendet i 

sig inte är så viktigt utan mer att hen har tillräcklig integritet för att redovisningen ska bli rätt 

vilket lägger betoningen än mer på att revisorer följer professionell etik och integritet när de 

fullföljer sina plikter, vilket överensstämmer med slutsatsen i Hope och Langli (2010). 

Revisorn anses inte oberoende trots att kompetens finns, om revisorn inte har ett oberoende 

förhållningssätt (Arruñada, 1999). Detta kan tolkas som att även om en revisor är helt 

oberoende i strikt bemärkelse, att hen inte har några vänskapsrelationer eller är ekonomiskt 

beroende av klienten blir revisorn ändå inte oberoende om hen inte kan stå emot 

påtryckningar från klienten eller om revisorn ändå rentutav tar klientens sida i alla frågor, 

vilket stärker vad revisor A2, B4, C5 och D7 menar. Vidare menar Arruñada (1999) att en 

revision som utförs av en icke oberoende revisor, kommer ge en missvisande bild av de 

finansiella rapporterna gentemot företagets intressenter, men om hen är beroende men ändå 

har ett oberoende förhållningssätt kan det i enlighet med vad revisor A2, B4, C5 och D7 säger 

ändå leda till en hög revisionskvalitet och därmed en rättvisande bild av de finansiella 

rapporterna.  

Trots att revisor A2 tycker att befintliga oberoende- och jävsregler är ganska bra anser hen att 

större fokus skulle kunna läggas på att redovisningen blir rätt, än att redovisning och revision 

ska delas. Även revisor C5 och E8 tycker att revisorer ska få göra lite mer än att bara upprätta 

revisionen och att det inte gör så mycket att upprätta både bokslut och revision, speciellt inte 

om någon annan revisor sedan skriver på. Detta överensstämmer med Svanström (2013) som 
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menar att revisorer har mycket kunskap om lämpliga tillvägagångssätt vid räkenskapsårets 

slut och hur klientspecifik information kan användas effektivt. Detta innebär att ytterligare 

begränsning av revisorers rådgivning kan ha icke önskvärda effekter på rapporternas och 

revisionens kvalitet. Detta stärks även av Carey (2015) som i sin studie visade att mindre 

företag drar nytta av externa revisorers affärsrådgivning, vilket ger ytterligare incitament för 

professionen att fortsätta främja externa revisorers expertis som affärsrådgivare speciellt 

gentemot mindre företag. Revisor A2 menar att kraven för oberoende möjligen skulle kunna 

sänkas för mindre företag med högsta gräns på tio miljoner kronor i omsättning, men betonar 

samtidigt att revisorn till slut granskar sitt eget arbete om kraven sänks för lågt. Att sänka 

kraven för oberoende anses dock vara en bättre lösning än att ta bort revisionsplikten till fullo.  

Revisorn tar ändå ansvar för det denne har gjort. Detta är viktigare för intressenterna då det 

finns någon utomstående part som granskat detta vilket stärks av Watts och Zimmerman 

(1978) som menar att det ska finnas en efterfrågan från intressenter för att revisionsen ska 

vara användbar. Bazerman et al. (1997) menar vidare att tanken med att anlita en revisor är att 

hen ska vara den tredje part som inte påverkar redovisningen. Detta är något som revisorerna 

A2, C5 och E8 delvis menar, att en ytterligare part ska säkerställa att redovisningen är rätt. De 

menar dock att det är viktigare att redovisningen blir rätt än att de inte påverkar den. Revisor 

C5 påpekar att vissa ser revisorn som en polisroll istället för att göra nytta för kunden vilket 

hen tycker är fel.  

I och med en ökad revisionskvalitet (förmåga och sannolikhet att revisorn upptäcker och 

rapporterar fel under revisionen), kan statens kontroll (Jensen & Meckling, 1979; Öhman, 

2007) över att företagen gör rätt för sig stärkas. Revisionskvaliteten kan ökas genom kunskap 

som spiller över från kombiuppdrag och ökat handlingsutrymme för revisorn om oberoende- 

och jävsreglerna lättas samt att mer fokus läggs på revisorns professionella omdöme. 

Revisor A1, A2, C5, D7 och E8 menar att mycket grundar sig i professionellt omdöme hos 

revisorn. Istället för att följa regelverket till punkt och pricka ska det gå att lita på revisorns 

bedömning. Revisor A2, C5, C6, D7 och E8 anser att det i en ny enklare standard är viktigt att 

lyfta fram vikten av detta för att tillförlitligheten inte ska brista. Detta stärks av Zucker (1986) 

som menar att revisorns kompetens och professionella omdöme är av stor vikt. Kompetensen 

bygger på utbildning, standarder, revisorns disciplin, förhållningssätt till etiska regler och 

kvalifikationer. Samtidigt påpekar revisor A1, B3, och B4 att det är viktigt att 

dokumentationen ändå är tillräcklig så att andra kan dra samma slutsats med det underlag som 

använts. Revisor A1, C5 och D7 riktar kritik kring att det i kvalitetskontroller är stort 
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checklistebaserat fokus. Revisorn ska istället bedöma vilka risker som finns, med hjälp av de 

checklistor och program som finns, men inte utifrån dem. Det är viktigt att fånga kundens 

personlighet för att kunna bedöma om något hos bolaget inte står rätt till.  

Genom att lägga fokus på revisorns professionella omdöme kan standarder och även 

revisionen i sig möjligen göras enklare och mer kostnadseffektiv i de mindre företagen. Detta 

kan bidra till att revisionen blir mer använd i mindre företag och kan därmed stärka statens 

möjlighet att säkerställa att skatt betalas och lagar efterföljs genom den kontrollfunktion 

(Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) som revisionen då utgör.  

6.3 Redovisningskvalitet 

Begreppet redovisningskvalitet i den teoretiska referensramen innehåller först en definition 

om vad redovisningskvalitet innebär, en definition på redovisningens tillförlitlighet och 

därefter en genomgång av tidigare studier som undersökt vad som påverkar 

redovisningskvaliteten. I följande avsnitt kommer olika faktorers påverkan på 

redovisningskvaliteten diskuteras.  

6.3.1 Redovisningens tillförlitlighet 

Samtliga revisorer menar att redovisningen blir mer användbar genom att revisorerna 

säkerställer att tillgångar och skulder är rätt värderade, vilket överensstämmer med Legenzova 

(2016), Öhman (2007), Maines och Wahlen (2006) och Bauer et al. (2014). De definierar 

redovisningskvalitet och redovisningens tillförlitlighet som graden av användbarhet av 

finansiell information för att representera en rättvisande bild av ett företags finansiella 

resultat, vilken ska kunna utgöra ett begripligt underlag som ger intressenterna möjlighet att 

kunna fatta välgrundade beslut och att tillförlitlig information avser förmågan att avbilda den 

ekonomiska verkligheten i företaget och informationen får därför inte vara vinklad eller 

felaktig. Vidare menar revisor A2 att detta görs genom att fler ögon ser över redovisningen 

och för att revisorn har ett visst ansvar för att den är väsentligen korrekt. Revisor C5, D7 och 

E8 anser att användbarheten ökar genom att revisorn identifierar vad som behöver förbättras i 

redovisningen.  

För att de redovisningsberättigade (Öhman, 2007), i denna studie framförallt staten, ska kunna 

utöva effektiv kontroll (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) krävs ett tillförlitligt 

beslutsunderlag bland annat för att kunna beskatta de redovisningsskyldiga på ett korrekt sätt, 

vilket i sin tur kräver en hög redovisningskvalitet. 
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6.3.2 Kompetens 

Enligt Legenzova (2016) möter små och medelstora företag ofta problem med otillräckligt 

kvalificerade redovisare, vilket samtliga revisorer instämmer i då de anser att det har stor 

betydelse för redovisningskvaliteten vem som upprättar redovisningen. Revisor A2, B3, B4 

och E8 menar att felaktigheterna brukar bli mindre om en redovisningsbyrå som har intern 

kontroll och utbildning sköter redovisningen. Kvaliteten bland redovisningskonsulterna 

varierar mycket eftersom de inte är fullt så reglerade som revisorerna, en del kan helt sakna 

utbildning. Revisor C5 och C6 menar att personen som sköter redovisningen får bytas ut om 

det inte fungerar och allt är fel och revisor B3 menar att fortbildning hos företag som sköter 

redovisningen själva är viktigt eftersom de sällan fångar upp nyheter i regelverk. Den 

viktigaste delen för att redovisningen går till på rätt sätt menar Svanström (2004) är att 

personalen som upprättar företagets redovisning besitter tillräcklig kompetens och integritet. 

Vikten av kompetensen stärker revisor B3, D7 och E8 som påpekar att det blir olika fokus vid 

revision beroende på vem som upprättat bokslut och redovisning och det ger en lägre risknivå 

i revisionen om en duktig konsult eller företagare upprättat det och vice versa. Vikten av 

integriteten stärker revisor C5.  

Genom hög kompetens blir det enligt Svanström (2004) enklare att upprätta redovisningen 

och hantera brister som förekommer i den och kompetensen kan regleras genom att definiera 

ansvars- och behörighetsområden så att den används på rätt sätt och viktiga frågor kring 

redovisningen behandlas. Detta styrker indirekt revisor C5s ståndpunkt om att kvaliteten i 

redovisningen kan säkerställas genom att anpassa rutiner efter förmågan hos den som ska 

jobba med den. Svanström (2004) stärker direkt revisor D7 som anser att revisorn bör föra en 

dialog med företag med eget kontor om vem som gör vad och hur flödet i systemet går till för 

att kunna identifiera brister och svagheter. Ett fungerande redovisningssystem bygger enligt 

Svanström (2004) på att det säkerställer att redovisningen går till på rätt sätt. Detta styrker 

revisor C6 som hävdar att informationssystem kan göras värdelösa om saker klumpas ihop 

och för att revisionen ska vara tillförlitlig vid utvärdering av informationsassymmetrin bygger 

detta på att redovisningen är bra. 

För att den redovisningsberättigade (Öhman, 2007), staten, ska kunna utöva effektiv kontroll 

(Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) kan det krävas ett tillförlitligt beslutsunderlag, 

vilket i sin tur kräver en hög redovisningskvalitet. För detta kan det krävas att en hög 

kompetens bland de som är delaktiga i att ta fram redovisningen säkerställs, så att den inte är 

vinklad och behäftad med fel. 
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6.3.3 Rådgivning 

Framförallt mindre företag antas kunna öka sin kompetens genom rådgivning från 

revisionsbyrån, vilket bland annat kan bidra till ökad kunskap om hur redovisning och skatt 

ska hanteras (Svanström, 2004) vilket stärker samtliga revisorer som menar att de agerar 

bollplank med de mindre företagen och anser att det är viktigt att de har en bra och öppen 

relation med kunden och detta är än viktigare om företagen inte har någon annan att vända sig 

till för råd. Det är viktigt att kunderna vågar fråga när de är osäkra. Revisor B4 och D7 menar 

vidare att rådgivning i ett tidigt läge gör att det blir mer rätt längre fram vilket har betydelse 

för ökad redovisningskvalitet. Frågor kan lösas på vägen vilket minimerar risken för fel. Detta 

stärks också av forskare som menar att revisionsbyråns tillhandhållande av 

rådgivningstjänster kan ge förbättrad redovisningskvalitet (Arruñada, 1999; Kinney et al., 

2004; Svanström, 2004). Revisionsbyråns roll som rådgivare i mindre företag anses generellt 

önskvärd eftersom företagens egna begränsade resurser kan kompletteras i olika ekonomiska 

och juridiska frågor (Svanström, 2008), vilket stärker samtliga revisorer som menar att ju 

mindre företaget är desto större behov har det av rådgivning då de har mindre resurser för att 

själva kunna besitta kompetensen. 

Horwitz och Kolodny (1982) och Svanström (2008) menar att de små företagen oftast saknar 

ekonomisk kunskap i frågor avseende redovisning och det är därför viktigt att de egna 

kunskaperna kompletteras och testas i samråd med redovisningsbyråer och revisorer. Detta 

stärker samtliga revisorer som menar att vissa företag inte har någon egen personal alls och 

där blir revisorn nyttig i ett redovisningsperspektiv så att företaget lämnar ifrån sig korrekta 

siffror. Behovet av rådgivning från revisorn beror också på hur mycket konsultation och 

kvaliteten på konsultationen företagen får från andra personer, vilket vidare stärks av 

Svanström (2008) med avseende på att kunskaperna kompletteras och testas i samråd med 

redovisningsbyråer. 

Samtliga revisorer anser att mindre företag generellt sett behöver hjälp kring finansiell 

rapportering. Hill och Neeley (1991) och Clark (1995) hävdar att motiven till extern 

rådgivning är varierande, men omfattar behov av att fylla kunskapsluckor och att oberoende 

bedöma interna förhållanden. Detta stärker samtliga revisorer som menar att företag behöver 

hjälp i bokslutsprocessen, upprättandet av årsredovisningen och även i redovisningen då det 

ofta förekommer felaktigheter i form av periodisering av intäkter och kostnader (revisor A2, 

B3, C5, C6 och E8), skatter och avgifter (revisor A1, A2 och B4), avstämningar (revisor C5) 

och beräkning av löneskatt (revisor D7).  
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För att den redovisningsberättigade (Öhman, 2007), staten, ska kunna utöva effektiv kontroll 

(Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) kan det krävas ett tillförlitligt beslutsunderlag, 

vilket i sin tur kan kräva en hög redovisningskvalitet. I de fall kompetens saknas hos mindre 

företag kan extern rådgivning krävas för att redovisningen inte ska bli vinklad och behäftad 

med fel. 

6.4 Sammanfattning analys 

Alternativa typer av regleringar 

Utifrån analysmodellen kan sägas att alternativa typer av regleringar har en påverkan på 

redovisningskvaliteten, revisionskvaliteten och statens möjlighet att utöva kontroll på 

företagen. De alternativa typerna av regleringarna påverkar dessa eftersom de styr vilken 

kontroll som utövas, vad som revisorer, redovisningskonsulter och företag måste följa. 

Tidigare studier visar att kostnader och fördelar med revision är företagsspecifika, revision 

verkar ge begränsade fördelar för samhället och omsättningen inverkar på den relativa 

kostnaden med revisionen kontra nyttan den medför. Att revisionen ger begränsade fördelar 

för de mindre företagen stärker mer än hälften av revisorerna som anser att de allra minsta 

företagen upp till den nuvarande gränsen för revisionsplikt inte behöver revision. Revisorerna 

menar dock att många mindre bolag har få intressenter som faktiskt bryr sig. Nyttan med 

revisionsplikt måste ställas i kontrast med de agentkostnader som krävs för att utöva denna 

kontroll. Samtliga revisorer hävdar dock att någon kontroll kanske behövs då mindre företags 

incitament till att ha ordning och reda är små. Enbart tillsyn av myndigheter anses av samtliga 

intervjuade revisorer vara otillräcklig och inte ge tillräckliga incitament för företagen att göra 

rätt för sig, vilket kan grunda sig i att agentkostnaderna i detta fall blir otillräckliga. De flesta 

revisorerna ser heller ingen nytta med att införa en ny bolagsform. 

Det finns tidigare studier som indikerar en efterfrågan på en billigare form av försäkran än 

revisionen och andra tjänster som bättre tillgodoser mindre företags behov. Några av 

revisorerna menar att utgångspunkten ska vara att det blir rätt och att det därmed behövs 

mindre revision, att andra former av kontrollfunktioner kan fungera istället, till exempel två 

olika typer av revisorer eller att auktoriserade redovisningskonsulter tar mer ansvar.  Knappt 

hälften av revisorerna kan tänka sig att revisorn skulle kunna få göra mer i de mindre 

företagen, så att det ändå går att lita på siffrorna. Detta skulle direkt kunna påverka 

revisionskvaliteten genom ändrade oberoende- och jävsregler och i sin tur 
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redovisningskvaliteten genom att utnyttjandet av revisorns kompetens förbättrar 

redovisningen. Detta skulle kunna vara en alternativ tjänst som blir mer kostnadseffektiv då 

revisorns kompetens utnyttjas på ett effektivare sätt och kan även ses som ett sätt att minimera 

agentkostnaderna. 

I tidigare studier har framkommit att utformning av revisionsstandarder inte bör vara för 

komplicerade och inte begränsa den ekonomiska nyttan och lönsamheten i företagen. Detta 

stärker samtliga revisorer som anser att det i den befintliga revisionsstandarden blir för 

mycket dokumentation och checklistebaserat fokus i de mindre företagen. Genom 

kostnadseffektiviseringar som en förenklad standard kan innebära kan fler företag komma att 

välja revision frivilligt, vilket kan stärka de kontrollfunktioner och incitamentsstrukturer som 

staten har att tillgå, för att utöva kontroll. 

Revisionskvalitet 

Utifrån analysmodellen kan sägas att revisionskvaliteten påverkas av alternativa typer av 

regleringar då de reglerar vad revisorn måste och kan göra. Revisionskvaliteten har i sin tur en 

påverkan på redovisningskvaliteten och statens möjlighet att utöva kontroll på företagen, 

eftersom den säkerställer att redovisningen är korrekt och därmed att lagar efterföljs. 

Knappt hälften av revisorerna anser att befintliga oberoende- och jävsregler är ganska bra. 

Några av dessa påpekar att revisionskvaliteten inte behöver påverkas av oberoendet, då detta 

är kopplat till den enskilde revisorn. En oberoende revisor som inte står upp för sin sak kan 

orsaka låg revisionskvalitet medan en beroende revisor som står på sig i jobbiga situationer 

kan orsaka hög revisionskvalitet. En av revisorerna menar att oberoendet inte är en så stor del, 

då varje person ska ha den integriteten att allt blir rätt, vilket stärks av tidigare studier som 

indikerar att revisorer följer professionell etik och integritet när de fullföljer sina plikter och 

inte frångår sitt oberoende. Knappt hälften av revisorerna (två från mindre byråer + en från 

större byrå med erfarenhet från mindre byrå) anser att större fokus skulle kunna läggas på att 

redovisningen blir rätt, än att redovisning och revision ska delas. Kraven för oberoende skulle 

möjligen kunna sänkas, då det anses vara en bättre lösning än att ta bort revisionsplikten helt.  

Hälften av revisorerna påpekar att revisorer idag får göra mycket genom så kallade 

kombiuppdrag och majoriteten av dessa anser att oberoendet här inte utgör några större 

problem. Genom kombiuppdragen menar revisorerna att de kan dra mer nytta av det arbete 

som genomförts vilket underlättar och effektiviserar revisionen. Detta stärks av tidigare 
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studier som indikerar att förenat tillhandahållande av rådgivning och revision inte behöver 

äventyra revisorns oberoende utan snarare påverka revisionskvaliteten positivt genom att 

kunskap spiller över mellan tjänsterna. I och med en ökad revisionskvalitet, kan statens 

kontroll över att företagen gör rätt för sig stärkas. Revisionskvaliteten kan ökas genom 

kunskap som spiller över från kombiuppdrag och ökat handlingsutrymme för revisorn om 

oberoende- och jävsreglerna lättas samt att mer fokus läggs på revisorns professionella 

omdöme. 

Tidigare studier framhäver vikten av revisorns kompetens och professionella omdöme, vilket 

även majoriteten av revisorerna gör och anser att detta är viktigt att lyfta fram i en ny enklare 

revisionsstandard. Alla revisorer som enbart arbetat på storbyråer påpekar att det är viktigt att 

dokumentationen ändå är tillräcklig så att andra kan dra samma slutsats med det underlag som 

använts. Knappt hälften av revisorerna menar att revisorn ska bedöma vilka risker som finns, 

med hjälp av de checklistor och program som finns, men inte utifrån dem. Genom att lägga 

fokus på revisorns professionella omdöme kan standarder och även revisionen i sig möjligen 

göras enklare och mer kostnadseffektiv i de mindre företagen. Detta kan bidra till att 

revisionen blir mer använd i mindre företag och kan därmed stärka den kontrollfunktion som 

revisionen då utgör.  

Redovisningskvalitet 

Utifrån analysmodellen kan sägas att redovisningskvaliteten påverkas av alternativa typer av 

regleringar eftersom dessa styr vad redovisningskonsulter och företag måste följa och i de fall 

det finns en revisor, av revisionskvaliteten eftersom revisorn säkerställer att redovisningen är 

korrekt. Redovisningskvaliteten har i sin tur en påverkan på redovisningens tillförlitlighet och 

statens möjlighet att utöva kontroll på företagen eftersom den påverkar hur användbar 

redovisningen blir som beslutsunderlag. 

Samtliga revisorer menar att redovisningen blir mer användbar genom att revisorerna 

säkerställer att tillgångar och skulder är rätt värderade, vilket stärks av tidigare studier som 

definierar redovisningskvalitet som graden av användbarhet som ger möjlighet att kunna fatta 

välgrundade beslut. Hälften av revisorerna menar att detta görs genom att fler ögon ser över 

redovisningen och att revisorn identifierar vad som behöver förbättras i den. En av revisorerna 

påpekar också att detta stärks av att revisorn har ett visst ansvar för att redovisningen är 

väsentligen korrekt. För att staten ska kunna utöva effektiv kontroll, krävs ett tillförlitligt 

beslutsunderlag, vilket i sin tur kräver en hög redovisningskvalitet. 



   

 

64 

 

Samtliga revisorer anser att det har stor betydelse för redovisningskvaliteten vem som 

upprättar redovisningen vilket stärks av tidigare studier som menar att små och medelstora 

företag ofta möter problem med otillräckligt kvalificerade redovisare. Hälften av revisorerna 

menar att felaktigheterna brukar bli mindre om en redovisningsbyrå som har intern kontroll 

och utbildning sköter redovisningen. Kvaliteten bland redovisningskonsulterna är varierande 

då de inte är så reglerade som revisorerna, en del kan helt sakna utbildning.  

I tidigare studier har vikten av kompetensen och integriteten hos personalen som upprättar 

företagets redovisning lyfts fram. Detta stärker knappt hälften av revisorerna som påpekar att 

det blir olika fokus vid revision beroende på vem som upprättat bokslut och redovisning och 

det ger en lägre risknivå i revisionen om en duktig konsult eller företagare upprättat det. 

Vikten av integriteten stärker en revisor från en mindre byrå. Genom hög kompetens blir det 

enligt tidigare studier enklare att upprätta redovisningen och hantera brister som förekommer i 

den vilket direkt stärker en revisor från en mindre byrå som anser att revisorn bör föra en 

dialog med företag med eget kontor om vem som gör vad och hur flödet i systemet går till för 

att kunna identifiera brister och svagheter. För att staten ska kunna utöva effektiv kontroll kan 

det krävas ett tillförlitligt beslutsunderlag, vilket i sin tur kräver en hög redovisningskvalitet. 

För detta kan det krävas att en hög kompetens bland de som är delaktiga i att ta fram 

redovisningen säkerställs, så att den inte är vinklad och behäftad med fel. 

Tidigare studier menar att mindre företag antas kunna öka sin kompetens genom rådgivning 

från revisionsbyrån. Samtliga revisorer menar att rådgivning i ett tidigt läge är bra för att 

upprätthålla en hög redovisningskvalitet. Tidigare studier menar att revisionsbyråns roll som 

rådgivare i mindre företag generellt anses önskvärd eftersom företagens egna begränsade 

resurser kan kompletteras i olika ekonomiska och juridiska frågor, vilket stärker samtliga 

revisorer som menar att ju mindre företaget är desto större behov har det av rådgivning då de 

har mindre resurser för att själva kunna besitta kompetensen. 

Tidigare studier menar att de små företagen oftast saknar ekonomisk kunskap i frågor 

avseende redovisning och det är därför viktigt att de egna kunskaperna kompletteras. Detta 

stärker samtliga revisorer som menar att revisorn blir nyttig i ett redovisningsperspektiv bland 

de företag som inte har någon egen personal alls, så att företaget lämnar ifrån sig korrekta 

siffror. Behovet av rådgivning från revisorn beror också på hur mycket konsultation och 

kvaliteten på konsultationen företagen får från andra personer. Samtliga revisorer anser att 

mindre företag generellt sett behöver hjälp kring finansiell rapportering. För att staten ska 
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kunna utöva effektiv kontroll kan det krävas ett tillförlitligt beslutsunderlag, vilket i sin tur 

kan kräva en hög redovisningskvalitet. I de fall kompetens saknas hos mindre företag kan 

extern rådgivning krävas för att redovisningen inte ska bli vinklad och behäftad med fel. 
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7. Slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras studiens huvudsakliga resultat och slutsatser. Vidare 

kommer en återkoppling till studiens frågeställningar och syfte att göras. Avslutande 

diskuteras studiens bidrag, kritik mot studien samt förslag till vidare studier. 

7.1 Återkoppling till problemformulering 

Syftet med denna studie är att beskriva yrkesverksamma revisorers syn för att identifiera hur 

hög redovisningskvalitet kan upprätthållas utan revision och revisionsplikt som den är 

utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig. På så sätt syftar vi till att öka 

lagstiftares och standardsättares förståelse för hur lagar och standarder ska utformas så att 

detta kan uppnås. För att uppnå syftet har följande frågeställningar ställts: 

 Hur kan hög redovisningskvalitet upprätthållas utan revision och revisionsplikt som 

den är utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig? 

 

 Finns det några tydliga skillnader i uppfattning kring revisionsplikt och revision i 

mindre och större revisionsbyråer? 

7.2 Huvudsakliga resultat och slutsatser 

 Hur kan hög redovisningskvalitet upprätthållas utan revision och revisionsplikt som 

den är utformad idag, så att redovisningen fortfarande blir tillförlitlig? 

 

 Någon form av granskning/kontroll kan behövas i mindre företag.  

Studien kan genom de genomförda intervjuerna av revisorerna bekräfta att det kan behövas 

någon form av kontroll även i de minsta företagen. Detta anser samtliga revisorer då de menar 

att det finns få incitament för dessa företag att göra rätt för sig. Detta överensstämmer med 

Vanstraelen och Schelleman (2017) som menar att alternativa tjänster bättre kan tillgodose 

mindre företags behov då kostnader och fördelar med revision är företagsspecifika och med 

Collis (2008) som menar att det finns en efterfrågan på en billigare form av försäkran än 

revisionen för mindre företag. En billigare/enklare form av kontroll/försäkran kan också sett 

ur ett agentperspektiv anses vara bättre än ingen revision alls då någon kontroll och 

incitamentsstruktur (Jensen & Meckling, 1976; Öhman, 2007) ändå föreligger.  Minnis och 

Schroff (2017) menar att revision av privata företag verkar ge begränsade fördelar för 
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samhället, vilket samtliga revisorer också menar. Samtidigt anser dock mer än hälften av 

revisorerna att enbart tillsyn av myndigheter är otillräcklig. Revisorerna ger få konkreta 

förslag till billigare/alternativa former av kontroll/försäkran, men det skulle enligt några av 

revisorerna kunna vara att auktoriserade redovisningskonsulter tar mer ansvar genom att 

skriva under med sitt namn att det arbete de utfört väsentligen är korrekt, eller att det bör 

finnas två revisionstitlar.  

 I de allra minsta företagen verkar behovet av rådgivning och fokus på att 

redovisningen är rätt gjord kunna vara mer viktig än en helt oberoende revision.  

Av studien kan bekräftas att det även bland revisorer finns en uppfattning om att behovet av 

revision i mindre företag inte är så stort. Revisorerna anser att revisionen ger begränsade 

fördelar för mindre företag, då de tycker att företagen upp till gränsen för revisionsplikt inte 

behöver revision. Detta överensstämmer med Collis (2008) som menar att det finns en stor 

efterfrågan på en enklare form av försäkran och med Vanstraelen och Schelleman (2017) som 

menar att revisionen ger begränsade fördelar för mindre företag. Två revisorer från mindre 

byråer och en revisor från en större byrå men med erfarenhet från en mindre byrå kan tänka 

sig att revisorn skulle kunna få göra mer i de mindre företagen, så att det ändå går att lita på 

siffrorna. Några av revisorerna menar att revisionskvaliteten inte behöver påverkas av 

oberoendet, eftersom detta beror på den enskilde revisorn. En revisor från en mindre byrå 

menar att oberoendet inte är en så stor del, då varje person ska ha den integriteten att allt blir 

rätt. Att sänka kraven för oberoende anses vara en bättre lösning än att ta bort revisionsplikten 

till fullo.  Revisorn tar ändå ansvar för det denne har gjort. Dessa ståndpunkter 

överensstämmer delvis med Hope och Langli (2010) som menar att revisorer följer 

professionell etik och integritet när de fullföljer sina plikter. Vidare överensstämmer 

revisorernas ståndpunkter med Svanström (2013) och Carey (2015)  som menar att mindre 

företag drar nytta av externa revisorers affärsrådgivning eftersom revisorer har mycket 

kunskap om lämpliga tillvägagångssätt vid räkenskapsårets slut och hur klientspecifik 

information kan användas effektivt. Ytterligare begränsning av revisorers rådgivning kan ha 

icke önskvärda effekter på rapporternas och revisionens kvalitet och det finns incitament för 

professionen att främja externa revisorers expertis som affärsrådgivare gentemot mindre 

företag.  Det bör dock poängetaras att revisorernas uppfattning utgör en något okonventionell 

syn på revisorns oberoende gentemot tidigare studier, vilket kan ha sin grund i att det rör sig 

om mycket små företag och att problematiken nästintill faller utanför ramen av revision som 

den är utformad teoretiskt. 
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Samtliga revisorer menar att ju mindre företaget är desto större behov har det av rådgivning 

då de har mindre resurser för att själva kunna besitta kompetensen, vilket också 

överensstämmer med Svanström (2008). Det har stor betydelse för redovisningskvaliteten 

vem som upprättar redovisningen. Hälften av revisorerna, menar att felaktigheterna brukar bli 

mindre om en redovisningsbyrå som har intern kontroll och utbildning sköter redovisningen. 

Detta stämmer överens med Legenzova (2016) som menar att små och medelstora företag ofta 

möter problem med otillräckligt kvalificerade redovisare. Samtliga revisorer menar att 

revisorn blir nyttig i ett redovisningsperspektiv för de företag som inte har någon egen 

personal alls, så att de lämnar ifrån sig korrekta siffror. Detta överensstämmer med Horwitz 

och Kolodny (1982) och Svanström (2008) som menar att de små företagens egna kunskaper 

behöver kompletteras och testas i samråd med redovisningsbyråer och revisorer. Rådgivning i 

ett tidigt läge gör att det blir mer rätt längre fram vilket har betydelse för ökad 

redovisningskvalitet, vilket stämmer överens med Arruñada (1999), Kinney et al. (2004) och 

Svanström (2004) som menar att revisionsbyråns tillhandhållande av rådgivningstjänster kan 

ge förbättrad redovisningskvalitet.  

 Befintlig revisionsstandard resulterar i för mycket dokumentation och 

checklistebaserat fokus i de mindre företagen och större fokus borde läggas på 

revisorns professionella omdöme. 

Det har i studien kunnat bekräftas att det finns en stor efterfrågan bland revisorer på en 

revisionsstandard för mindre företag som innebär mindre dokumentation och 

checklistebaserat fokus och att större fokus istället bör läggas på revisorns professionella 

omdöme. Samtliga revisorer anser att en enklare standard skulle kunna vara bra i mindre 

företag om den läggs på en bra nivå så att mervärdet för kunden kvarstår, att kostnaden och 

dokumentationskraven minskas samtidigt som en kvalitetsstämpel finns kvar. Om regelboken 

idag följs helt i de mindre företagen hamnar fokus fel. Dessa ståndpunkter överensstämmer 

med Knechel et al. (2013) som menar att hänsyn ska tas till att standarder inte ska begränsa 

den ekonomiska nyttan i företagen vid utformning av revisionsstandarder. Även de minsta 

bolagen vill visa att deras redovisning är tillförlitlig, men utifrån den kostnad som revision 

innebär bör en enklare standard utformas för de minsta företagen. Revisorernas fokus kring 

professionellt omdöme stämmer också överens med Zucker (1986) som menar att revisorns 

kompetens och professionella omdöme är av stor vikt. Mindre dokumentationskrav efterfrågas 

av alla revisorer medan fokus på revisorns professionella omdöme är mer framträdande bland 

revisorerna från de mindre revisorerna där alla lyfter fram detta medan det bara lyfts fram av 
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hälften av revisorerna från de större byråerna. Majoriteten av revisorerna från de större 

revisionsbyråerna lägger större vikt vid att dokumentationen ändå måste vara tillräcklig så att 

andra kan dra samma slutsats med det underlag som använts. 

 Finns det några tydliga skillnader i uppfattning kring revisionsplikt och revision i 

mindre och större revisionsbyråer? 

 

 Åsikten om att det är viktigare att redovisningen är rätt gjord än en helt oberoende 

revision är mer framträdande bland revisorer från mindre byråer. 

De mindre byråerna verkar i större omfattning tycka att oberoendet i de mindre företagen inte 

är en så viktig del, det viktigaste är att redovisningen är rätt upprättad.  

I övrigt har inga större skillnader i uppfattning mellan revisorer på större och mindre 

revisionsbyråer identifierats.  

7.3 Bidragsdiskussion 

Denna studie bidrar till en ökad förståelse för hur hög redovisningskvalitet kan upprätthållas 

utan revision och revisionsplikt som den är utformad idag, så att redovisningen fortfarande 

blir tillförlitlig. Studien belyser olika faktorers inverkan på redovisningskvaliteten och vilka 

regleringar av lagar och standarder med mera som kan bidra till en bibehållen hög 

redovisningskvalitet. Därmed bidrar studien till ökad kunskap om ämnet, vilket lagstiftare och 

standardsättare kan ta del och dra nytta av. 

Att kunskap om ämnet är av intresse beror på att företagen har behov av att utnyttja sina 

resurser på bästa sätt samtidigt som staten har ett behov av att säkerställa att lagar efterföljs, 

att skatt inte undandras och att ekonomisk brottslighet förhindras. Dessa behov är något 

motstridiga då vissa av statens regleringar kan inkräkta oproportionerligt mycket på 

företagens resurser. Det är därför relevant för lagstiftare och standardsättare att få en ökad 

förståelse för hur dessa olika behov kan bemötas på bästa sätt. Det finns tidigare studier som 

undersökt revisorers efterfrågan på andra revisionsstandarder, vilket blivit en del av vad vi 

undersökt. Så vitt vi vet är dock detta den första studien som bredare undersökt hur hög 

redovisningskvalitet kan bibehållas i mindre företag utan revision och revisionsplikt som den 

är utformad idag. Således bidrar studien till nya insikter på området.   
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7.4 Kritik mot studien 

Som framgår av avgränsningarna i avsnitt1.5 har vi enbart undersökt revisorers uppfattning i 

ämnet vilket möjligen ger en för onyanserad bild av problematiken. Att det finns en 

uppfattning bland revisorer att förenklingar i standarder och regelverk behöver göras är 

tydligt, men deras uppfattning om att någon form av kontroll ändå behövs kan delvis präglas 

av att de vill skydda sin egen yrkesroll. Skulle andra intervjupersoner valts såsom 

redovisningskonsulter eller företagare skulle resultaten troligtvis visa på en större uppfattning 

om att någon kontroll inte behövs. Men denna ståndpunkt är minst lika partisk, om inte mer, 

eftersom företagare och redovisningskonsulter vill skydda sina egna intressen samtidigt som 

de saknar samma objektiva förhållningssätt gentemot kvaliteten i redovisningen vilket är en 

ganska fundamental del av revisorernas yrkesroll. Att djupare undersöka hur hög 

redovisningskvalitet ska kunna upprätthållas skulle dessutom vara svårt bland dessa grupper, 

speciellt bland företagare då deras kunskap om ämnet är begränsade.  Vidare har fokus lagts 

på att identifiera alla behov av rådgivning och om det finns skäl till att ändra oberoende- och 

jävsregler för att tillgodose företagens behov, där fristående rådgivning blivit mest 

framträdande. Denna avgränsning hade möjligtvis behövts göras tydligare.  

Ämnet som studien belyst är mycket komplext både praktiskt och teoretiskt. Då begreppen i 

analysen är så sammankopplade flyter mycket ihop. Många faktorer i respektive område 

påverkar varandra och det har därmed varit svårt att få till en tydlig och enhetlig struktur. Ett 

sätt att förenkla och förtydliga skulle möjligen ha varit att sätta begreppen alternativa typer av 

regleringar och revisionskvalitet som underkategorier till redovisningskvaliteten. Det är dock 

inte säkert att detta skulle blivit enklare eller tydligare.  Alternativt borde studien på något sätt 

ha varit mer begränsad så att den fått ett tydligare och mer avgränsat fokus. 

7.5 Etisk och samhällelig reflektion 

I studien har det blivit tydligt att det förekommer felaktigheter i redovisningen hos mindre 

företag och att myndigheternas egna kontroller för att åtgärda dessa inte alltid är tillräckliga. 

Revisorerna anser att revisionen ger begränsade fördelar för dessa företag samtidigt som det 

föreligger behov av någon kontroll. Att staten för att kunna utöva tillräcklig kontroll, lagstiftar 

om revision i företag där stora delar av innehållet i revisionen inte ger några fördelar för andra 

än revisorerna som erhåller arvodet torde därför inte vara kostnadseffektivt. Förståelsen för 

hur kontroll ska kunna utövas på rätt nivå kostnadsmässigt och effektivitetsmässigt har 

därmed stor betydelse för samhället i stort. Om kontrollen av företagen kräver så lite resurser 
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som möjligt av företagen kommer de kunna utnyttja sina resurser bättre vilket leder till ökad 

välfärd och högre skatteintäkter. Om statens kontroll samtidigt läggs på rätt nivå säkerställs 

att så lite skatt med mera undandras samtidigt som resurser inte behöver läggas på åtgärder 

som ger begränsad effekt. 

7.6 Förslag till vidare studier 

Under studien har det framkommit att uppfattningen om att oberoendet i de mindre företagen 

inte är en så viktig del, då det viktigaste är att redovisningen är rätt upprättad, verkar vara mer 

framträdande bland revisorer från mindre revisionsbyråer. Denna uppfattning i sig skulle 

kunna tänkas vara den samma bland revisorer från de större revisionsbyråerna eftersom 

företagen som revideras har ungefär samma förutsättningar. Då detta inte föreligger vara fallet 

måste det finnas andra förklaringar till skillnaden i uppfattning.  

En förklaring kan vara att revisorerna på de större revisionsbyråerna är mer specialiserade och 

enbart är revisorer, varvid revisionens tankesätt präglar dem i större omfattning oavsett vilket 

företag det rör sig om. Revisorer på mindre byråer är ofta inte enbart revisorer utan även 

redovisningskonsulter, skatterådgivare och rådgivare i övrigt varvid revisionens tankesätt inte 

är det enda som präglar dem i och med att de själva är vana vid att upprätta bokslut, 

deklarationer med mera och att de därmed har ett större fokus på att det ska vara rätt.  

Det skulle därför vara intressant att i vidare studier undersöka hur kulturen i större respektive 

mindre revisionsbyråer påverkar inställningen till vad som anses vara viktigt i en revision, till 

exempel oberoendet. 

En annan förklaring till skillnaden i uppfattning kan också grunda sig i att revisionsbyråerna 

har olika mycket resurser att tillgå. I de större revisionsbyråerna finns det ofta mer personal 

som kan utföra olika arbetsuppgifter, varvid oberoendet inte blir något problem. De mindre 

byråerna har ofta färre anställda som besitter kompetensen som behövs för att utföra vissa 

arbetsuppgifter varvid revisorernas behov att kunna få utföra mer arbetsuppgifter själva blir 

större. 

Det skulle därför vara intressant att i vidare studier undersöka hur revisionsbyråernas resurser 

påverkar synen på viktiga begrepp för revisionen som till exempel oberoendet. 
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9. Bilagor  

9.1 ISAs beståndsdelar 

200-299 Uppgifter och ansvar 

Denna del av granskningen handlar om vad revisionens syfte är och de villkor som finns för 

att revisionen ska gå tillväga på rätt sätt. Denna kategori utgör grunden för kommande fem 

kategorier. 

Undergrenen delas sedan in i åtta standarder. Dessa standarder kan sammanfattas som den 

oberoende revisorns mål för att följa revisionen utifrån ISA. Olika villkor för revisorn finns då 

denne accepterar ett revisionsuppdrag. Standarden nämner även dokumentation kring 

revisionen, samt hur revisorn beaktar de lagar som finns. 

300-499 Planering och intern kontroll 

Denna kategori förklarar hur revisorn ska ta ställning kring planering av revisionen samt hur 

revisionen ska förhålla sig till företagets styrning. Denna gren klassas in i fem standarder som 

sammanfattat benämner hur planeringen av revisionen går till och revisorns ansvar för att 

bedöma risker i företaget. Revisorn har ett stort ansvar i att utvärdera huruvida företaget är 

utsatt för risker och utvärdera dessa risker i revisionen. 

500-599 Revisionsbevis 

Denna kategori ses som den mest omfattande processen i upprättandet av revision. Här 

beskrivs de standarder som finns för att se vad ett revisionsbevis utgörs av och framför allt se 

vad som krävs för att säkerställa detta bevis. 

Revisionsbevis utgör grunden för vad revisorer samlar för underlag vid upprättande av 

revisionen, då en revisor inte kan granska allt företaget gör under räkenskapsåret. Då denna 

del är mest omfattande under hela processen utgörs delen av elva stycken standarder. Dessa 

standarder benämner sammanfattat vad revisorn valt att granska samt hur analytiskt detta ska 

göras för respektive post, hur de ska ta ställning till företagets riktighet i årsredovisning, 

transaktioner mellan närstående, säkerställande av underskrifter från företagsledningen samt 

företagets fortsatta drift. 
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600-699 Användning av annans arbete 

Denna underkategori består endast av tre delar. Sammanfattat handlar dessa delar om fokus 

kring hur koncernbolag skall granskas. Då koncernen består av flertalet dotterbolag anses det 

inte praktiskt att samma revisionsteam gör granskningen för alla bolag i koncernen. Revisorn 

som då upprättar koncerngranskningen behöver förlita sig på granskningen för dotterbolagen 

upprättad av andra revisorer, vilket då bedöms i vilken mån informationen ska användas. 

700-799 Slutsatser och rapportering 

Kategorin består av fem standarder. Då granskningen av de finansiella rapporterna är klara 

behöver revisorn göra uttalanden kring detta. Genom att revisorn gör ett slutligt uttalande ges 

en trovärdighet kring bolagets ekonomiska situation till marknaden och de parter som är 

intresserade. 

800-899 Specialområden 

Denna del benämner tillfällen då revisorn behöver göra ytterligare reflektioner kring delar i 

granskningen och består endast av tre standarder. Detta kan vara om revisorn anser att delar i 

redovisningen, som klassificering av konton, bör klassificeras om. 
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9.2 Frågeformulär revisorer 

Allmänna frågor  

1. Arbetat hur länge här? Hur länge varit auktoriserad/godkänd revisor? Yrkesmässig 

bakgrund inklusive studier? Jobbat på andra byråer? Sammanlagd tid med revision 

eller i branschen? Storlek på bolag som revisorn reviderar?  

Alternativa typer av regleringar 

Enklare form av försäkran:  

2. Vilka behov har mindre företag av granskning och rådgivning?  

3. Vilka behov har mindre företag av revision som den ser ut idag?  

4. Skiljer sig typen av granskning som krävs beroende på företagets storlek inom 

intervallet för mindre företag? Hur?  

5. Skiljer sig typen av granskning som krävs beroende på vilken bransch företaget 

befinner sig i? Hur? 

6. Hur skulle idealtypen för granskning av mindre företag kunna se ut för att tillgodose 

dessas behov? (Oberoende, jävsregler?) 

7. I de bolag där revision inte finns ses redovisningen enbart över av myndigheter.  

 Är detta tillräckligt? Varför?  

 Om inte, skulle de kunna ändra sina rutiner så att detta blir möjligt? Hur? 

8. Ett förslag i debatten om revisionsplikt för mindre företag har varit att ha kvar 

fullständig revisionsplikt i befintlig aktiebolagslag och samtidigt införa en ny enklare 

aktiebolagsform för mindre företag, AB Light, där revision inte ska krävas. Vad tycker 

ni om det?  

9. Hur bör man gå tillväga för att tillförlitligheten inte ska brista vid förenklingar av 

granskning för mindre företag?   

Revisionsstandarder: 

10. Hur väl anses befintliga revisionsstandarder vara anpassade för revision i mindre 

företag?  

11. Det har på agendan länge funnits en efterfrågan på en ny standard för revision i mindre 

företag. Nu har IAASB, standardsättaren för revision röstat om att gå vidare med detta 

arbete. Vad tycker ni om det?  
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Gränsvärden för revision:   

12. Om det ska finnas gränsvärden för revision, vilka borde gränserna vara?  

 Skiljer det sig beroende på företagens storlek inom intervallet 40 mkr i 

balansomslutning, 80 mkr i omsättning och 50 anställda?  

 Kan det vara lämpligt att ha olika gränsvärden beroende på företags 

branschtillhörighet?   

Redovisningskvalitet 

13. På vilket sätt säkerställer revisionen att redovisningen blir mer användbar för att 

representera en rättvisande bild av företagets resultat och position?  

Kompetens:  

14. Vilka är de största felaktigheterna i mindre företags redovisning som upptäcks vid 

revision?  

 Har det stor betydelse vem som upprättat redovisning och bokslut? (Kombiuppdrag?)  

15. Hur anser ni att man kan säkerställa att redovisningen går till på rätt sätt utifrån 

kompetensen i mindre företag utan egen personal för redovisning som anlitar extern 

hjälp kring redovisningen?  

Rådgivning: 

16. Hur anser ni att man kan säkerställa att redovisningen går till på rätt sätt, utifrån 

kompetensen i mindre företag med egen personal som sköter 

redovisningen? (Rådgivning från revisionsbyrån?)  

17. Vad behöver mindre företag hjälp med kring finansiell rapportering?  

18. Anser ni att rådgivning från revisorer har stor betydelse för ökad redovisningskvalitet. 

 Oberoende och jävsregler?  

Revisionskvalitet  

19. Vilken betydelse har etik och god revisionssed för revisionskvaliteten i mindre 

företag?   

20. Är det viktigt upprätthålla förtroendet för revisorer som yrkesgrupp?  

 Hur kan förtroendet upprätthållas?  

21. Vad är tillförlitlig revision?  
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 Hur blir den det?  

 Vad kan göra att den inte blir tillförlitlig? 

Oberoende:  

22. Vilken betydelse har revisorns oberoende för revisionskvaliteten i mindre företag?  
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9.3 Sammanställd empiritabell 

Svaren från varje intervjuperson samlades i tabeller sorterat efter följande områden: 

 Alternativa typer av regleringar  

 Enklare form av försäkran 

 Tillsyn av myndigheter 

 Annan typ av granskning 

 Alternativa aktiebolagsformer 

 Gränsvärden för revisionsplikt 

 Revisionsstandarder  

 Revisionskvalitet 

 Oberoende 

 Kompetens  

 Redovisningskvalitet 

 Redovisningens tillförlitlighet 

 Kompetens  

 Rådgivning 

Svaren från alla intervjupersoner på varje område samlades i en sammanlagd tabell, för att ha 

koll på vem som sagt vad. Här ges ett exempel på en sammanlagd tabell: 

 Revisionskvalitet- Oberoende 

A1  

A2  

B3  

B4  

C5  

C6  

D7  

E8  
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9.4 Individuella reflektioner Natalie Nord 

Inledning: Det var från början inte helt givet att jag skull skriva mitt examensarbete med 

Sigfrid. Under dessa tre år på högskolan har jag umgåtts och gjort samtliga arbeten 

tillsammans med två tjejer. Då det blev dags att skriva examensarbetet tyckte vi att det var 

mest rättvist att dra lott om vem som skulle få skriva arbetet tillsammans med någon annan, 

vilket resulterade i att jag drog ”nitlotten”-trodde jag. Under kursens första tillfälle tog jag 

kontakt med föreläsaren och frågade om denne kunde meddela alla i salen om det fanns någon 

som saknade partner. Jag och Sigfrid ville skriva om samma ämne och jag gav då förslaget 

om att vi skulle skriva arbetet ihop.  

Ämnesval: Själv hade jag inte reflekterat så mycket kring vad jag ville skriva om, mer än att 

jag ville rikta in mig på revision, dels för att jag jobbar på en revisionsbyrå men även för att 

jag sedan innan vetat vad jag vill ha för yrke vilket gjorde att det föll sig naturligt att ämnet 

skulle handla om detta. Sigfrid har mer erfarenhet av revisionsbranschen och förklarade för 

mig redan under första mötet att han nästintill vetat vad han velat skriva om sedan år tillbaka, 

vilket var revision och revisionsplikt för mindre företag. Då han presenterade ämnet för mig 

tyckte jag att det lät intressant, samt att det skulle bli givande att studera ett ämne som är så 

pass relevant för yrket vi båda valt.  

Samarbete: Då detta var det första arbetet jag och Sigfrid gjort tillsammans var det inte 

solklart hur vi skulle gå tillväga för att bäst kunna samarbeta. Till en början satt vi mycket på 

egen hand och skrev, då vi båda jobbade mycket vid sidan av studierna. Detta resulterade i 

alldeles för mycket jobb och på tok för lite motivation för examensarbetet. Tiden gick och till 

slut kände vi båda att vi behövde komma igång med arbetet ordentlig. Vi arbetade då intensivt 

under drygt en månads tid, och blev nästintill fascinerade över hur mycket vi hann med under 

denna period. Under denna tiden beslutade vi oss för att det inte fungerade att sitta hemifrån 

och skriva på egen hand, utan förstod snabbt att det enklaste sättet var att sitta tillsammans i 

skolan, samt även via Skype och diskutera möjliga lösningar på (alla) de problem vi haft. 

Dessutom blev arbetet desto roligare då vi faktiskt satt och diskuterade saker tillsammans. 

Under denna tid kunde vi lära oss förstå varandra och kunde ha mer givande diskussioner och 

vi kom fram till att vi har ett liknande tankesätt och befinner oss i liknande situationer, vilket 

har underlättat då vi haft förståelse för varandra om det kört ihop sig. 

Arbetsfördelning: Vår arbetsfördelning har varit relativt jämnt fördelad och vi har 

kompletterat varandra bra. Under de första tre kapitlen har vi skrivit relativt mycket själva för 
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att sedan sätta ihop detta. Kring de tre sista kapitlen har det krävts desto mer diskussioner, 

vilket gjort att Sigfrid har skrivit medan vi har diskuterat vad som ska skrivas. Detta föll sig 

naturligt, då Sigfrid är väldigt strukturerad och har kunnat formulera sig på ett bra sätt. Under 

våra intervjuer har vi försökt dela upp frågorna så att vi kunnat säga lika mycket.  

Metodval och insamling av empiri: Tanken var från första början att vi skulle använda oss av 

en metodkombination. Detta insåg vi sedan att det inte skulle fungera, vilket främst berodde 

på tidsbrist. Vi valde då istället att endast genomföra en kvalitativ studie med åtta 

yrkesverksamma revisorer, som skulle utgöra ett relativt pålitligt underlag för att komma fram 

till syftet i vår studie. Intervjuerna var givande, men det krävdes eftertanke kring frågorna vi 

skulle ställa. Vi lyckades dock samla samtliga intervjuer under en tidsperiod av en vecka, 

vilket gjorde att vi effektivt kunde arbeta oss igenom alla transkriberingar. Detta var 

tidskrävande och det kändes till slut som ett evighetsjobb att sammanfatta sammanfattningar. 

Detta har dock resulterat i att jag fått en bättre uppfattning vad yrkesverksamma revisorer 

tycker, och vad jag kan ta lärdom av i min framtida karriär.  

Generellt om examensarbetet: Jag har nog alltid förstått vad ett examensarbete innebär, men 

då det äntligen var dags upptäckte jag att det krävdes så mycket mer av mig än vad jag hade 

förväntat mig. Vi har velat få ut mycket av vårt valda ämne och har under tidens gång kommit 

fram till att ämnet är något komplext vilket gjort att det till viss mån varit svårt att koppla med 

tidigare studier och teorier. Vi har haft en lång väg att gå och dessvärre haft flertalet 

motgångar. Men utan dessa motgångar hade vi nog inte kommit till dessa ord som skrivs just 

nu.  

Tackord: Jag har fått mycket stöd från familj och vänner under denna tid. Det har varit en 

lång resa som nu leder mot sitt slut och jag är stolt över vad jag åstadkommit. Jag vill även 

rikta ett stort tack till min sambo som har fått stå ut med många intensiva perioder, men varit 

väldigt förstående trots detta. Till sist vill jag rikta mitt största tack till min examenspartner.  

Då jag drog ”nitlotten” trodde jag till en början att det skulle vara svårt att skriva ett 

examensarbete med en person jag aldrig tidigare träffat. Jag hade fel. Det visade sig att vi 

befinner oss på samma plan, vilket gjort att det fungerat så bra. Samtidigt i detta eviga 

skrivande har vi funnit vänskap.  

Lycka till i framtiden och Tack för allt. 
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9.5 Individuella reflektioner Sigfrid Tegehall 

Inledning: Att jag och Natalie skulle skriva arbetet ihop var inte alls givet. Jag gick 

ursprungligen ekonomprogrammet redovisning och revision året innan Natalie. Jag har jobbat 

i min familjs företag som är en revisionsbyrå de senaste fem åren, men tvingades på grund av 

sjukdom i familjen göra ett studieuppehåll ett år och läste därför bara de två sista kurserna 

innan examensarbetet innevarande läsår. De få personer som jag kände eller lärde känna hade 

redan någon att skriva ihop med. Jag var därför mer eller mindre helt inställd på att få skriva 

examensarbetet på egen hand, men under första föreläsningen i kursen gavs tillfälle för de 

som inte hade någon att skriva med att försöka hitta det. Jag bestämde mig för att ge det en 

chans och utöver mig själv var det tre tjejer som inte hade någon att skriva med. Under denna 

stund kom vi fram till att jag och Natalie båda gick ekonomprogrammet redovisning och 

revision och att vi båda jobbade på. Eftersom ingen av oss kände varandra föreslog en av de 

andra tjejerna att vi skulle lotta, vilket jag tyckte var en dålig idé. Eftersom ingen fattade 

något beslut tog Natalie initiativet att vi skulle skriva ihop och så blev det. 

Ämnesval: Vad gäller val av ämne var vi båda inriktade på att skriva något inom ämnet 

revision eftersom vi båda läser den inriktningen och även jobbar med det. I och med att 

revision och revisionsplikt i mindre företag är en stor del i min vardag, att jag skrivit om 

ungefär samma ämne året innan i kursen Individuell fördjupning samt att det är ett aktuellt 

och debatterat ämne föreslog jag att vi kunde skriva om det. Då tiden var knapp och vi inte 

kom på något bättre valde vi att rikta in oss på revision och revisionsplikt.  

Samarbete: I början kände vi inte varandra alls och jobbade mycket båda två vid sidan om 

studierna. På grund av detta försökte vi göra ganska mycket var för sig, vilket åtminstone jag 

tänkte skulle fungera då jag själv tycker att det är enklare att tänka själv i lugn och ro. Då vi 

båda hade så mycket annat att göra resulterade detta dock till ganska låg motivation och vi 

lyckades nästan bara prestera till de delinlämningar vi var tvungna att göra. Till slut insåg vi 

att vi var tvungna att sätta fart om vi skulle blir färdiga någon gång och träffades därför i 

princip alla vardagar på högskolan i drygt en månad vilket fungerade mycket bättre då vi 

kunde stötta varandra med att få något gjort. Senare insåg vi att det var enklare att samarbeta 

via Skype då ingen av oss bor i Skövde. Samarbetet har i övrigt fungerat bra. Vi tänker lika 

kring ganska mycket och befinner oss i liknande situationer vilket inneburit att vi haft stor 

förståelse för när någon av oss inte kunnat jobba med examensarbetet, något som troligtvis 

skulle ha varit problematiskt om vi skrivit med andra personer. 
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Arbetsfördelning: Arbetsfördelingen har varit relativt jämnt fördelad författarna emellan. De 

flesta delar har vi försökt dela ganska lika. Kapitlena med teorikapitlet, empiri, analys och 

sluttats har vi övervägande suttit och skrivit tillsammans. Under intervjuerna har vi försökt 

ställa ungefär lika många frågor var. På grund av att jag arbetat längre och är mer praktiskt 

insatt i redovisning och revision har jag dock fått vara den som ställt mest följdfrågor. I övrigt 

har vi också haft viss utgångspunkt ur det arbete jag gjorde i kursen Individuell fördjupning. 

Tidsmässigt har vi lagt ner ungefär lika mycket tid på arbetet eftersom vi oftast suttit och 

arbetat ihop antingen på högskolan eller via Skype.  

Metodval och insamling av empiri: Till en början hade vi idén om att vi skulle använda oss av 

en metodkombination där vi skulle genomföra fyra stycken kvalitativa intervjuer av revisorer 

och därutöver genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Efter ett tag insåg vi att detta 

skulle vara svårt att genomföra då det skulle bli för krävande med två metoder och vi valde 

därför att enbart använda en kvalitativ metod med åtta stycken semistrukturerade intervjuer. 

Det var en tidskrävande metod att transkribera och sammanställa intervjumaterialet för att 

kunna analysera det, men den var också mer förenlig med vårt syfte som lägger fokus på att 

öka förståelsen. Även om jag redan i mitt arbete träffar en del revisorer och haft en relativt 

klar bild av deras uppfattning sedan innan har de personliga intervjuerna med revisorer varit 

det som givit mig mest då det vidgat mina perspektiv och min förståelse, vilket varit av nytta 

både för examensarbetet och för den personliga utvecklingen. 

Generellt om examensarbetet: Jag har väl alltid haft uppfattningen att examensarbetet är stort 

och skulle ta lång tid, men det har tagit ännu mer tid än vad vi trodde. Det har varit en lång 

väg med flera motgångar. Det som jag anser varit mest utmanande har varit kopplingen 

mellan det komplexa ämne vi valt och teorier, begrepp, syfte och val av metod vilket vi fått 

skriva om flera gånger. Samtidigt har det troligtvis varit dessa ändringar som givit mig flest 

lärdomar.  

Tackord: Jag har fått mycket stöd från familjen under denna tid både med tankar kring 

examensarbetet men framförallt kring arbetet på revisionsbyrån vilket varit ovärderligt och 

nödvändigt. Slutligen vill jag tacka Natalie för denna tid. Utan henne hade det varit svårt att 

göra färdigt examensarbetet i år, jag har svårt att se att någon annan kunnat befinna sig på 

samma plan och ha så stor förståelse. Bara för att början på examensarbetet innebar början på 

en ny vänskap hoppas jag att slutet på examensarbetet inte behöver innebära detsamma. 

Tack för allt och lycka till i framtiden.  


