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ABSTRAKT 

 

Titel: Företagens behov av revision, efter avskaffandet av revisions-

plikten för mindre företag i Sverige. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Jonas Lööw-Ohlson, Malin Vestlund 

 

Handledare: Markku Penttinen 

 

Datum: 2013-02-20 

 

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka hur revisionspliktens 

avskaffande påverkat de olika aktörer som berörs av denna förändring 

och att utifrån detta identifiera de faktorer som styr behovet och valet 

av frivillig revision i små aktiebolag i Sverige. 

 

Metod: Undersökningen har ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ 

inriktning då insamlandet av empirisk data utgått ifrån den satta 

referensramen. 

 

Resultat och slutsats: Fördelar för företagen att välja frivillig 

revision är främst att revision anses tillföra tillförlitlighet till 

räkenskaperna och fungera som en kvalitetsstämpel för företaget i 

dess kontakter med yttre intressenter. Företagens behov av revision 

beror på vilka krav och förväntningar som ställs på deras redovisning 

från olika intressenter och hur väl revisionen hjälper företagen att 

uppfylla dessa krav. Det avgörande är om företagen upplever att den 

nytta de får av att välja frivillig revision uppväger kostnaden. 

Många av de farhågor och förhoppningar som de olika 

intressenterna hade inför avskaffandet har infriats. Det är dock ännu 

för tidigt att se hur skatteintäkter, skattefel och ekobrottslighet 

påverkats, men det ser inte ut som att det ska få så stor inverkan som 

förväntat, om någon alls. Det har även visat sig att inte heller räntor 

och lånevillkor påverkats så mycket som några intressenter trott då 



 
 

detta hänt i andra länder. Bankerna riktar in sig mer på nuläget i 

företagen och det enda som påverkats är att det kan ta längre tid att få 

lån och krediter godkända om inte det finns tillräckligt bra 

bedömningsunderlag tillgängliga.  

Avskaffandet har lett till att marknaden för revisions- och 

redovisningsbyråer har förändrats. Det fanns olika bud om vilka som 

skulle vara de största förlorarna i denna förändring. Det som 

framkommer är att varken redovisningsbyråer eller större revisions-

byråer påverkats i så stor utsträckning. Redovisningsbyråerna kan 

märka av en större konkurrens då många revisionsbyråer nu erbjuder 

redovisningstjänster i större utsträckning än tidigare. Revision ersätts 

av redovisningstjänster. Det har startats samarbeten mellan olika 

intressenter och en utveckling av regelverk i syfte att kvalitetssäkra 

redovisning och inkomstdeklarationer. 

 Alla aktörer i undersökningen är positiva till en höjning av 

gränsvärdena till EU-nivå. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant att se en 

liknande undersökning lite längre fram i tiden med mer statistiskt 

underlag. Exempelvis vid 5 år och 10 år efter förändringen. 

Det skulle också vara intressant med en jämförelse av de företag 

som väljer att inte ha revisor. Hur stor andel som anlitar en 

redovisningsbyrå och hur stor andel sköter bokföringen själva? Finns 

det skillnader här mellan och inom olika branscher?  

Det skulle också vara intressant att se en större kvantitativ 

undersökning bland de berörda företagen i Sverige, gällande vilka 

faktorer som gjort att de valt att ha revision respektive valt att ta bort 

den, likt den gjord av Collis i England. Det kan vara intressant att se 

hur stor betydelse de påverkansfaktorer som identifierats har i 

företagens val och om det finns andra faktorer som kan spela in och 

vara mer avgörande. Exempelvis direkta krav från kreditgivare, 

upplevd nytta mm. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen bidrar till en ökad förståelse hur 

revisionspliktens avskaffande påverkat de olika aktörerna och hur de 

ser på en framtida höjning av gränsvärdena till EU-nivå. Den 



 
 

identifierar de faktorer som styr de berörda företagens behov av 

revision. Den visar också de anpassningar som skett och fortfarande 

sker av både angreppssätt och arbetssätt, hos de berörda aktörerna, i 

en strävan att hjälpa företagen att leva upp till lagstiftade kvalitetskrav 

som finns på årsredovisning och inkomstdeklaration. 

 

Nyckelord: Revisionsplikt, obligatorisk, frivillig, revision, 

redovisning, avskaffande 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Companies needs of the audit, after the abolition of the statutory 

audit for smaller companies in Sweden. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration 

 

Authors: Jonas Lööw-Ohlson & Malin Vestlund 

 

Supervisor: Markku Penttinen 

 

Date: 2013-02-20 

 

Aim: The purpose of this work is to investigate how the abolishment 

of the statutory audit affected the different actors involved in this 

change, and that on this basis identify the factors that control the need 

and choice of voluntary audit for small companies in Sweden. 

 

Method: This study has a deductive, qualitative approach, as the 

gathering of empirical data is based on the set framework. 

 

Results and Conclusions: Benefits for companies to choose 

voluntary audit is primarily that the audit is considered to bring 

reliability to the accounts and it provides a quality stamp for the 

company in its dealings with external stakeholders. The companies 

need for audit depends on the demands and expectations placed on 

their accounts from different stakeholders and how well the audit 

helps them to meet these requirements. The decisive factor is if the 

companies feel that the benefits they get from choosing voluntary 

audit outweigh the cost. 

Many of the concerns and aspirations that the various stakeholders 

had prior to the abolishment of the statutory audit has actually become 

a reality. However it is still too early to see what impact the 

abolishment will have on taxes and financial crime, but it does not 

seem like it will have as big of an effect as they thought it would have, 



 
 

if any at all.  It has also been shown that neither interest rates nor loan 

terms have been affected as much as some of the stakeholders 

expected, as that had happened in other countries. Banks focus more 

on the current situation of the companies and the only thing that it 

could affect is that it may take longer for the companies to get loans 

and credits approved if not good enough documentation needed for 

assessment is available.  

The abolishment has led to that the market for audit and accounting 

firms has changed. There were different views on what kind of firms 

would be the biggest losers of this change. What emerges is that 

neither accounting firms nor larger audit firms are affected very much. 

Accounting firms may notice some more competition as audit firms 

now offer accounting services to a greater extent than before. Audit 

services are replaced by accounting services. 

Collaborations between different stakeholders and a development of 

regulatory framework in order to ensure the quality of the accounts 

and income tax returns has been started after the abolishment. 

All participants in the survey are in favor of raising the limit to the 

EU level. 

 

Suggestions for future research: It would be interesting to see a 

similar study a little further ahead in time with more statistical data. 

For example at five and ten years after the change. 

It would also be interesting to have a comparison of the companies 

that choose not to have an auditor. How many of the companies that 

hires an accounting firm for help and how many that handles the 

bookkeeping themselves. Are there differences here between and 

within different industries?  

It would also be interesting to see a larger quantitative survey among 

the companies in Sweden, regarding the factors that led to the choice 

of keeping the audit or removing it, like the survey made by Collis in 

England. It might be interesting to see how significant the impact 

factors identified have been for the companies and if there are other 

factors that have made a difference and been more decisive. For 

example, direct claims by creditors, perceived benefits etc. 

 



 
 

Contribution of the thesis: This paper contributes to a better 

understanding of how the abolishment of the statutory audit affected 

the different actors and what they think of a future increase of the 

limits to EU level. It identifies the factors driving the companies need 

for audit. It also shows the adjustments that have occurred and still 

occurs in both approaches and practices, of the actors involved, in an 

effort to help companies meet statutory quality requirements on the 

annual accounts and tax returns. 

 

Keywords: Statutory Audit, mandatory, voluntary, audit, accounting, 

abolishment 
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1. Inledning 
I detta kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till avskaffandet 

av revisorsplikten i Sverige följt av arbetets problemformulering, 

syftet med arbetet och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 
Avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag i Sverige har sin 

bakgrund i en kombination av ett arbete mot regelförenkling inom EU 

inom områdena bolagsrätt, redovisning och revision och en önskan att 

minska de administrativa bördorna för företagen i medlemstaterna. 

Tanken var att sänka kostnaderna för de europeiska företagen för att 

stärka deras konkurrenskraft i en strävan att stimulera Europas 

ekonomi. EUs målsättning var att sänka företagens administrativa 

kostnader med 25 procent fram till år 2012. Sverige ville nå detta mål 

redan år 2010. (SOU 2008:32, s.14) 

EGs fjärde bolagsrättsliga direktiv
1
 ålägger alla börsnoterade och 

onoterade företag skyldighet att upprätta årsredovisning, men 

innehåller också en möjlighet för medlemsländerna att undanta de 

mindre och medelstora onoterade företagen från denna skyldighet. De 

administrativa kostnaderna ansågs vara särskilt betungande för dessa 

företag och de skulle gagnas av förenklade regler. Även en förväntad 

skärpning av de generella reglerna för årsredovisning inom EU spelar 

in. En sådan skärpning förväntades leda till ökade kostnader för alla 

företag som omfattas av årsredovisningsskyldighet, oavsett storlek och 

bolagsform, och är ett av skälen till att Sverige och de flesta andra 

länder inom EU valt att utnyttja undantagsmöjligheten.(Ibid) 

Artikel 51 i direktivet, föreskriver obligatorisk revision av 

företagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. 

Enligt samma artikel, punkt 2, har medlems-staterna rätt att undanta 

                                     
1
 EG Rådets fjärde direktiv av den 25 Juli 1978, grundat på artikel 54.3g i föredraget om 

årsbokslut i vissa typer av bolag. (78/660/EEG),  

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:17:01:31978L0660:SV:PDF 
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små företag från denna revisionsplikt i det fall de uppfyller kraven för 

dessa enligt artikel 11 i samma direktiv. (EG-rådet, 1978, s.31) 

De företag som på balansdagen inte överskrider två av tre 

gränsvärden får undantas från revision.  Från 2008 gäller dessa gräns-

värden: 

 

 färre än 50 anställda och  

 

 en omsättning under 8,8 miljoner euro eller en  

 

 balansomslutning understigande 4,4 miljoner euro. (SOU 

2008:32, sid.153, EG Rådet, 1978, s.23, Civilutskottet, 2010) 

 

I Sverige infördes undantagsförändringen i november 2010, med 

anpassning av andra lagar och regler för att i största möjliga mån 

undvika försämrad uppföljning av företagens ekonomiska status. 

Lagändringarna gör att ett aktiebolag aktivt kan välja bort revisor 

om det inte på balansdagen överskrider två av de tre gränsvärdena; 

högst 3 anställda, balans-omslutning på max 1,5 miljoner eller 

omsättning på max 3 miljoner. Undantaget i EU direktivet har för 

närvarande en högre gränsdragning för vilka företag som får undantas 

än den Svenska lagstiftningen, men denna förväntas anpassas till de 

europeiska nivåerna i framtiden. Flera remissinstanser hade 

reservationer mot en sådan dramatisk förändring som ett införande av 

EU gränsvärdena skulle innebära, vilket gjorde att regeringen valde att 

genomföra förändringen stegvis för att få möjlighet att utvärdera 

effekterna innan den genomfördes fullt ut. (Regeringen, 2010a, s.70f) 

1.2 Problemformulering 
I dagsläget har 75 procent av de företag som startat efter förändringen 

valt att vara utan revision. Detta i kombination med att en ökande 

andel äldre företag också väljer att ta bort revision, gör att det finns 

anledning att titta lite närmare på vilka faktorer som styr företagens 

behov av revision.  Då förslaget om att avskaffa revisionsplikten lades 

fram fanns det många aktörer som hade olika farhågor om hur denna 
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förändring skulle drabba deras egna verksamheter, företagen och 

samhället. Den största farhågan som fanns var att när den oberoende 

kontrollen av räkenskaperna och företagens förvaltning försvann 

skulle det leda till försämrad årsredovisning, med en ökning av både 

medvetna och omedvetna felaktigheter i redovisningen. Detta kunde 

få en negativ inverkan på samhället, med ökat skattefel och ökad 

ekonomisk brottslighet och även väsentligt öka arbetsbördan och 

kostnaderna för det allmänna, företagen och samhället. Nu, två år efter 

förändringen genomförts, är det möjligt att få en uppfattning om hur 

de olika aktörerna påverkats. Har aktörernas förväntningar och 

farhågor infriats? Hur har de anpassat sitt förhållningssätt och sina 

verksamheter till de nya förutsättningarna? Vilka krav och 

förväntningar finns på företagens redovisning som styr behovet av 

revision och vilken annan nytta kan företagen ha av att välja revision?  

En höjning av gränsvärdena till EU-nivå kommer att göra det möjligt 

för större aktiebolag att undantas från revision. Kraven på företagen 

kan vara olika beroende på vilka behov de har att tillfredsställa de 

olika krav som kan finnas från de olika aktörerna. Större bolag kan ha 

andra behov av lån och krediter än de mindre. De kan ha flera 

aktieägare som inte är involverade direkt i verksamheten vilket kan 

göra att behov av kvalitetssäkring och oberoende gransking ökar. Ser 

de olika aktörerna i dagsläget några problem med att höja gräns-

värdena till EU-nivå?  

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur väl överensstämmer de olika aktörernas förväntningar med det 

aktuella utfallet?  

 

 Hur har redovisningen påverkats? 

 

 Vilka faktorer påverkar företagens behov av revision?  

 

 Hur ser de olika aktörerna på en framtida höjning av gränsvärdena 

till EU-nivå? 
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1.4 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur revisionspliktens 

avskaffande påverkat de olika aktörer som berörs av denna förändring 

och att utifrån detta identifiera de faktorer som styr behovet och valet 

av frivillig revision i små aktiebolag i Sverige. 

1.5 Avgränsning 
Denna undersökning är avgränsad till att gälla enbart aktiebolag. 

Dessa utgör den största delen av de bolag som tidigare omfattats av 

revisorstvånget och är för närvarande den enda företagsform som 

påverkats av revisionspliktens avskaffande. Övriga företagsformer i 

Sverige med omsättning, personaltäthet och balansomslutning 

understigande de gränsvärden som nu införts, har redan tidigare varit 

befriade från revisorstvång.  

1.6 Disposition 
Undersökningen består av teori och empiri från ett stort antal aktörer 

med helt olika intressen i revisionspliktens avskaffande. För att 

underlätta för läsaren och göra rapporten mer överskådlig är både 

teoretisk referensram, empiri och analys presenterad med samma 

uppställning, för att i slutet av varje kapitel sammanfattas i en 

överskådlig tabell. 

 

Inledning: I detta kapitel ges en kort beskrivning av bakgrunden till 

avskaffandet av revisorsplikten i Sverige följt av arbetets 

problemformulering, syftet med arbetet och de avgränsningar som 

gjorts. 

 

Referensram: I detta kapitel presenteras den teori som använts som 

utgångspunkt för denna undersökning. Denna utgörs av en 

beskrivning av vad revision är, hur reglerna angående revisionsplikten 

förändrats för aktiebolagen, beskrivning av andra EU-länders 

förhållanden samt de utredningar och remisser som föregått 
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revisionspliktens avskaffande i Sverige. Här presenteras även resultat 

från undersökningar och rapporter angående effekterna av 

revisionspliktens avskaffande gjorda både i Sverige och i andra EU-

länder, där revisionsplikten avskaffats sedan tidigare. 

 

Metod: Detta kapitel består av en beskrivning av arbetets planering 

och genomförande samt vilka vetenskapliga forskningsmetoder som 

använts. 

 

Empiri: I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats in 

genom kvalitativa intervjuer med olika aktörer som påverkats av 

förändringen och statistik från Bolagsverket. 

 

Analys: I detta kapitel ställs insamlad empiriska data mot den 

teoretiska bakgrunden. Därefter diskuteras och analyseras de 

skillnader och likheter som framkommer, med utgångspunkt ur 

arbetets frågeställningar och syfte. 

 

Slutsats: Detta kapitel består av en sammanställning av de resultat 

som framkommit ur den föregående analysen och utifrån dessa 

besvaras de frågeställningar arbetet utgått ifrån. 

  



6 
 

2. Metod 
Detta kapitel består av en beskrivning av arbetets planering och 

genomförande samt vilka vetenskapliga forskningsmetoder som 

använts. 

2.1 Vetenskaplig metod och angreppssätt 
Denna undersökning har ett deduktivt angreppssätt med kvalitativ 

inriktning, då insamlandet av empirisk data har bestämts av och utgått 

från arbetets teoretiska referensram, med avsikt att pröva dessa teorier 

mot det empiriska resultatet. Genom användande av öppna frågor vid 

intervjuerna och frågor om oförutsedda effekter av förändringen, 

lämnas dock utrymme för viss induktion, då detta kan leda till att ny 

information samlas in.  Det förekommer också en explorativ ansats 

genom att med analys och tolkning av den insamlade informationen 

identifiera de faktorer som påverkar företagens behov av revision. 

Teoridelen är kompletterad med vissa kvantitativa mätningar, då 

dessa är av vikt för att ge en bild av hur läget är och hur det kan 

förväntas förändras i framtiden. Men även som ett underlag för 

jämförelser med liknande undersökningar av betydelse för denna 

rapport. 

 

Skillnaden mellan deduktivt och induktivt angreppssätt ligger i 

relationen mellan teori och empiri. Vid deduktion är det de befintliga 

teorierna som bestämmer vilken information som samlas in, hur denna 

information ska tolkas och hur de empiriska resultaten ska relateras till 

teorierna. Vid induktion används den insamlade informationen som 

utgångspunkt för att formulera nya teorier utan förankring i redan 

befintliga teorier. (Patel, 2011, s.23) 
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Figur 1. Relation mellan empiri (verkligheten) och teori.(efter Patel, 2011, s.25) 

 

Om en forskning kan anses vara kvantitativ eller kvalitativ beror på 

valet av metod för att ta fram, bearbeta och analysera den information 

som samlats in till undersökningen. Utmärkande för den kvantitativa 

forskningen är att den innebär mätningar vid insamling av data och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder medan den kvalitativa 

forskningen utmärks av ett fokus på insamling av “mjuka” data, 

intervjuer och observationer, och tolkande analyser. (Ibid, s.13f) 

Kvantitativ forskning har ett deduktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och empiri, där empiri samlas in för att pröva teorier. 

Empirin består huvudsakligen av insamlade och bearbetade numeriska 

data, vilka analyseras och prövas mot teorier.(Bryman & Bell, 2005, 

s.40) 

Kvalitativ forskning har ett mer induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och empiri, där empiri samlas in för att skapa teorier. 

Empirin består av ord istället för siffror, vilka tolkas, analyseras och 

formuleras till teorier.(Ibid, s.40) 

2.2 Urval 
Den statistik som behövdes till arbetet har hämtats från Bolagsverkets 

hemsida. De har även via mail lämnat statistiskt material som inte 

fanns tillgänglig på hemsidan.  

För insamling av de empiriska data som behövdes till den 

kvalitativa delen av arbetet, kontaktades de remissinstanser som finns 
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med i teoridelen för att genom intervjuer undersöka hur de uppfattat 

effekterna av förändringen och även om den medfört några oväntade 

effekter för dem. Intervjuer genomfördes också med fyra företag på 

orten för att följa upp utfallet för deras del. Urvalet av företag att 

intervjua begränsades till fyra. För att se skillnader i företagens 

uppfattning om revision och deras motiv till att behålla revision eller 

ta bort den,  intervjuades två företag som valt att behålla revision och 

två som valt att ta bort den. 

2.3 Datainsamling 
Intervjuerna med de lokala företagen, skatteverket och bankerna har 

skett på plats hos dessa. Bolagsverket har intervjuats per telefon och 

de övriga intervjuades via email. Detta har olika orsaker. Främst 

avståndet till de olika respondenterna och även för att underlätta för 

respondenterna att besvara frågorna när de kände att de hade en stund 

över istället för att de skulle behöva avsätta en viss tid till detta. 

(Gillham, 2008, s.149f) Bedömningen gjordes att de respondenter som 

intervjuades via email hade de bakgrundskunskaper som behövdes för 

att självständigt kunna besvara undersökningens frågor och att de 

enskilda företag som intervjuades kunde behöva en mer personlig 

kontakt, då dessa kunde behöva bakgrundinformation och förklaringar 

till frågorna och även för att underlätta för följdfrågor.  

Bemötandet från respondenterna var positivt och nästan samtliga 

tillfrågade ställde upp. Frågorna är anpassade till de olika aktörerna 

och deras förhållande till revision. Intervjufrågorna finns i Bilaga 3. 

De intervjuer som hölls med respondenterna direkt på deras arbets-

plats var halvstrukturerade intervjuer. De utgick från ett antal 

huvudfrågor som följdes upp med uppföljningsfrågor och andra frågor 

som dök upp under intervjun. Då respondenternas verksamheter 

påverkades på så olika sätt av revisionspliktens avskaffande kunde 

dessa uppföljningsfrågor skifta väsentligt beroende på respondent 

och på hur intervjuerna utvecklade sig. 

En halvstrukturerad intervju består av ett färre antal frågor, vilka 

följs upp med stödjande kommentarer, sonderande frågor och 
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kompletterande frågor som används om de behövs. (Gillham, 2008, 

s.47).   

Under intervjuerna som skedde på plats, besvarades ofta många av 

frågorna redan vid första frågan, men detta skilde avsevärt mellan 

respondenterna.  För att säkerställa att alla frågeställningar skulle få 

ett svar användes samma mall till de respondenter som var av samma 

typ och denna innehöll då frågor som kanske kunde anses vara 

överflödiga. Risken fanns annars att de respondenter som intervjuades 

via email inte skulle besvara alla frågor och att ytterligare kontakt 

kunde behövas för uppföljningsfrågor.  

2.4 Dataanalys 
Vid en kvalitativ studie insamlas ofta stora mängder data, vilka 

bearbetas och analyseras efterhand de samlas in och inordnas i olika 

kategorier.(Bryman & Bell, 2005, s.445,450) Valet att använda 

aktörer med helt skilda perspektiv gjorde att en viss kategorisering 

blev naturlig redan i teoridelen. Denna struktur används i alla delar av 

arbetet dels för att underlätta arbetsgången och dels för att det ska bli 

lättare för läsaren att få en överblick och snabbt hitta den information 

den söker. Utöver grundindelningen används i viss mån undergrupper 

för att få en bättre överblick, i första hand över det teoretiska 

underlaget, men även för att på ett överskådligt sätt kunna ställa detta 

mot de empiriska resultaten och analysera skillnader och likheter i 

dessa. 

Analysen utgår från de förväntade effekter av förändringen som 

presenteras i teorin och de empirska resultaten för att visa om 

förändringen fått den påverkan på de olika aktörerna som förväntats 

och i hur stor grad. 

Då empirin har visat sig bestå av kvantifierbara data skulle en 

metod att visa detta förhållande mellan aktörer kunnat användas, men 

antalet respondenter har varit alltför lågt för att utgöra någon 

tillräcklig grund för en sådan analys. Dessutom finns skillnader i 

frågor som ställs till respondenterna, vilket gör att en kvantitativ 

analys riskerar att bli missvisande, då alla inte svarat på samma frågor. 

Det finns också skillnader i svaren beroende på vilken förförståelse 
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respondenterna haft och även skillnaderna i de intervjumetoder som 

använts gör att en sådan analys får sämre validitet. 

Analysen utgår därför från en sammanställning av de förväntade 

effekterna och reservationer enligt statens utredning och remiss-

instanser, vilka jämförs med de olika svaren från de skilda 

respondenterna för se om utfallet blivit som de förväntat, vilka 

faktorer som påverkar företagens behov av revision och hur 

respondenterna ser på frågan i nuläget. 

2.5 Tillförlitlighet 
Undersökningens respondenter som valts med utgångspunkt ur deras 

verksamhets funktion som remissinstans, har en sådan position inom 

sina respektive verksamheter och det aktuella området för 

undersökningen, att de bedöms vara väl insatta i de effekter 

revisionspliktens avskaffande har haft för just deras verksamhet. 

Denna grupp av respondenter och deras svar får därför anses ha hög 

validitet inom detta område. De har ofta hänvisat till undersökningar 

och andra offentliga uppgifter, vilka också kunnat verifieras under 

arbetets gång. Detta ger deras svar större reliabilitet. I de fall de inte 

kunnat ge några empiriskt belagda svar utan bara kunnat gissa eller 

tro, så har de också framhållit detta. Många av dessa intervjuer kan 

liknas vid de ”Elitintervjuer” som beskrivs av Bryman & Bell (2005), 

där respondenterna erhållit maktpositioner tack vare sina kunskaper 

och sin erfarenhet och är medvetna om vad de svarar och vilka följder 

deras svar kan få. Framför allt för deras egen karriär. Därför undviker 

de att göra lösa antaganden och lämna svar de inte har empiriskt 

underlag för.  

Uppgifterna från gruppen av egna företagare i denna undersökning 

kan inte generaliseras. Deras svar har hög validitet och reliabilitet för 

just deras enskilda företag, men antalet respondenter är alltför lågt för 

att utgöra underlag för någon empirisk “sanning” gällande alla företag. 

(Bryman & Bell, 2005, s.129f) 
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2.6 Källkritik 
Källorna i denna undersökning bedöms vara tillförlitliga då det mesta 

är hämtat från källor såsom statens utredning, de olika aktörernas egna 

remissvar, utredningar från andra länder, balansartiklar och 

vetenskapliga artiklar.   

Utredningar, propositioner, remissvar har hämtats från de olika 

instansernas egna webbsidor eller representanter och då dessa källor 

återkommande hänvisats till i merparten av andra studier i detta ämne, 

finns ingen anledning till att tvivla på dess autenticitet.  

De vetenskapliga artiklar som använts är publicerade i kända 

vetenskapliga tidskrifter, vilka det hänvisas ofta till i andra arbeten, 

vilket gör att trovärdigheten är hög.   

Utöver detta är en del information från andra uppsatser i ämnet och 

även en del av de resultat som författare till dessa arbeten kommit 

fram till presenterade i detta arbetes teoridel. Dessa författare har, i de 

delar som presenterats i denna undersökning, baserat sina 

undersökningar och resultat på i stort sett samma källor som gåtts 

igenom och delvis använts i detta arbete, vilket gjort att dessa källors 

autenticitet med enkelhet har kunnat kontrolleras. 

3. Referensram 
I detta kapitel presenteras den teori som använts som utgångspunkt för 

denna undersökning. Denna utgörs av en beskrivning av vad revision 

är, hur lagen angående revisionsplikten förändrats för aktiebolagen, 

beskrivning av andra EU-länders förhållanden samt de utredningar 

och remisser som föregått revisionspliktens avskaffande i Sverige. Här 

presenteras även resultat från undersökningar och rapporter angående 

effekterna av revisionspliktens avskaffande gjorda både i Sverige och 

i andra EU-länder, där revisionsplikten avskaffats tidigare.  
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3.1 Revisionsteori 
”Revision är att genom professionellt skeptisk inställning planera, 

granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och 

förvaltning.” (FAR, 2004, s.13) 

Vid en revision granskar en oberoende revisor företagets 

årsredovisning, bokföring och förvaltning, enligt de revisions-

standarder som gäller enligt FAR. Detta behövs för att det ger 

trovärdighet till företagets finansiella information. Revisionen har stor 

betydelse för ägarna, men även andra aktörer som exempelvis 

kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, stat och kommun. Utan 

revision skulle de övriga aktörerna vara tvungna att anlita egna 

kontrollanter för att undersöka företagens ekonomiska ställning. (Ibid, 

s.14) 

En revisors uppgifter omfattar lagstadgad räkenskaps- och 

förvaltningsrevision, rapporteringsskyldighet till olika instanser vid 

brott och att lämna yttranden vid olika tilläggsuppdrag enligt gällande 

lagstiftning. (Thorell m.fl., 2005, s.24) 

 

En revisor ska i en revisionsberättelse lämna uttalanden till 

bolagsstämman: 

 

 om att årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse 

med tillämpliga lagar om årsredovisning. 

 om bolagsstämman bör fastställa resultat- och balansräkning. 

 om bolagsstämman bör fastställa styrelsens förslag till vinst-

disposition. 

 om styrelse och VD bör beviljas ansvarsfrihet.  

 

Revisorn ska också ta upp eventuella brott mot ABL och 

bolagsordning och eventuella skadeståndsgrundade handlingar utförda 

av någon styrelseledamot eller VD under räkenskapsåret. (Ibid, s.19f) 
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Område Tjänst Rapportering Intressenter 

Räkenskaper & 

Redovisning 

Revision Revisionsberättels

e (positivt uttryckt 

bestyrkande av 

påståenden) 

Alla 

Förvaltning Revision Revisionsberättels

e (positivt uttryckt 

bestyrkande av 

påståenden) 

Alla 

Skatter & 

Avgifter 

Revision 

(rapporteringskraven 

påverkar inriktning och 

omfattning) 

Revisionsberättels

e (anmärkning i 

förekommande 

fall) 

Samhället 

Oren Revisions-

berättelse 

 Rapport till 

Skatteverket 

Samhället 

Brott Revision  

(påverkas inte av 

rapporteringsskyldighet

) 

Rapport till 

bolaget, rapport 

till åklagare 

Bolagets 

intressenter 

Samhället 

Penningtvätt Revision  

(oklart om den påverkas 

av rapporterings-

skyldighet) 

Rapport till 

polisen 

Samhället och 

juridiska och 

fysiska 

personer som 

kan drabbas av 

ekobrott. 

Lagstadgade 

tilläggsuppdrag 

Översiktlig granskning Särskilda former 

av yttranden  

(som regel 

negativt uttryckt 

bestyrkande av 

påståenden) 

Varierande 

beroende på 

uppdrag 

 

Figur 2. Tablå över en revisors lagstadgade uppgifter vid revision och 

tilläggsuppdrag. (efter Thorell m.fl., 2005, s.24) 

 

Ett aktiebolag måste ha en auktoriserad eller en godkänd revisor 

med revisorsexamen enligt ABL kap. 9, §12. Det är revisorsnämnden 

som auktoriserar eller godkänner revisorer och för att bli auktoriserad 

eller godkänd måste kraven som ställs i Revisorslagen 2001:833, §§4-

5 uppfyllas. (SOU 2008:32, s.106) Revisor väljs av bolagsstämma och 

antal revisorer skall tas upp i bolagsordningen. (Ibid, s.108) 
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Förvaltningsrevision 

Till skillnad från de flesta övriga europeiska länder innehöll den 

lagstadgade revisionen i Sverige inte bara en räkenskapsrevision utan 

även en förvaltningsrevision. Denna innebar att revisorn skulle uttala 

sig om styrelsens och VD:ns förvaltning av bolaget och om styrelse 

eller VD skulle beviljas ansvarsfrihet. För att undvika att företagen 

skulle låta bli att välja frivillig revision på grund av de extra kostnader 

som förvaltningsrevisionen gav eller för att undvika brottsmisstankar 

då de behöver hjälp med räkenskaperna, föreslog utredningen att 

förvaltningsrevisionen, ansvarsfrihetsinstitutet och rapporterings-

plikten skulle tas bort. (SOU 2008:32, sid.19) 

3.2 Avskaffandet av revisionsplikten 

3.2.1 Utländska förhållanden 
 

 

Figur 3. Medlemsländernas gränsvärden för revisionsplikt 2011 (miljoner 

kronor). (efter Ryberg, 2011, s.5) 

 

Land Omsättning Balansomslutning Anställda 

Sverige 3 1,5 3 

Danmark 11 5 12 

Norge 6 22 10 

Finland 2 1 3 

Tyskland 71 36 50 

Belgien, Irland, 

Nederländerna & 

Österrike 65 32 50 

Storbritannien 58 29 50 

Italien & Luxemburg 56 28 50 

Grekland 47 24 50 

Spanien 42 21 50 

Frankrike 28 13 50 

Portugal 27 13 50 



15 
 

Merparten av de länder som varit medlemmar av EG/EU sedan innan 

2004 utnyttjar möjligheten till undantag från revisionsplikt i olika 

utsträckning. (SOU 2008:32, s.153f) 

I Danmark började de undanta små företag från revision under 

2006. Där valde de att inledningsvis genomföra förändringen med 

lägre gränsvärden än vad EG direktivet tillåter med avsikt att höja 

dessa till EGs gränsvärden efter att effekterna av denna första 

förändring utvärderats.(SOU 2008:32, s.154f). I en förstudie till 

revisionspliktens avskaffande var det bara ca 35 procent av de aktuella 

företagen som uppgav att de tänkte behålla revisionen, men när den 

sedan avskaffades var det ändå hela 93,5 procent som valde att behålla 

den. (Skoug, 2008) En utvärdering från 2012 gällande inkomstår 2009 

visar dock att hela 37 procent av de företag som haft möjlighet att 

välja bort revision, har uppgett till SKAT
2
 att de gjort detta. 

(Erhvervsstyrelsen, 2012) 

Finland avskaffade revisionsplikten för små företag under 2007. De 

valde även här att använda sig av lägre gränsvärden än vad EG 

direktivet tillåter. Redan tidigare hade små företag i Finland kunnat 

slippa revision under förutsättningen att de reviderades av 

lekmannarevisorer. Kompetensen hos dessa ifrågasattes dock och de 

uppfyllde inte kraven för att räknas som godkänd revisor enligt EGs 

direktiv.(SOU 2008:32, s.161f) Enligt en undersökning gjord av 

projekt Virke
3
 hade ca 60 procent av de finska småbolagen valt bort 

revision 2010. (Lennartsson, 2010) 

I Norge avskaffades revisionsplikten för små företag i maj 2011, 

med möjlighet att välja bort revisionen redan samma räkenskapsår. 

Där infördes också en skyldighet att uppge till “Regnskapsregistret” 

(Norges motsvarighet till Bolagsverket) att företaget valt att inte 

använda revisor till granskning av årsrapporterna och även om de 

använt sig av auktoriserad revisor vid upprättande av rapporterna eller 

till hjälp med bokföring eller andra tjänster än att förbereda 

bokslut.(Norges finansdepartement, 2011) Enligt beräkningar skulle 

ca 70 procent av Norges drygt 200 000 aktiebolag ha möjlighet att 

                                     
2
 Danmarks motsvarighet till Svenska Skatteverket 

3
 Ett samarbetsprojekt mellan finansministeriet, Skatteverket, polisen, tullen 

och utmätningsmyndigheterna i Finland. 
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välja bort revisor. (Frivision, 2011) I början av 2012 hade närmare 50 

procent av dessa bolag valt att göra det. (Danielsson, 2012) 

I England infördes möjligheten att undantas från revision redan 

1994. Enligt de då gällande reglerna kunde företagen slippa revision 

om inte aktieägare med minst tio procent av rösterna i bolaget krävde 

revision. Dessa regler har sedan efterhand ändrats så att de från och 

med 2004 överensstämmer med EGs direktiv (SOU, 2008:32, s.169) 

Av 822 000 bolag så utnyttjade 69 procent möjligheten att vara utan 

revision under år 2002. (DTI, 2004, s.8) I statens utredning framkom 

att denna siffra ökat till 83 procent fram till 2006, då ca 880 000 

bolag, använde sig av möjligheten att inte ha någon revision, medan 

ca 180 000 bolag valde att ha frivillig revision. (SOU, 2008:32, s.170) 

3.2.2 Sverige 
Den första november 2010 blev det möjligt för de mindre företagen 

i Sverige att aktivt välja bort revision i det fall de uppfyller de 

lagstadgade kraven. Då flertalet remissinstanser hade reservationer 

mot att införa undantaget med EUs gränsvärden, valde regeringen att 

genomföra förändringen stegvis för att få möjlighet att utvärdera 

effekterna av den innan den genomfördes fullt ut.(Regeringen, 2010a, 

s.70f) För att ett aktiebolag i Sverige ska få inneha frivillig revision 

får inte bolaget uppfylla mer än ett av dessa villkor: 

 
1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3. 

 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor. 

 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor. (Svensk lag, 2011; 

Aktiebolagslagen 9:1). 

 

I Sverige fanns enligt statens utredning ca 330 000 aktiebolag, vilka 

alla var skyldiga att ha en kvalificerad revisor oavsett om de var aktiva 

eller inaktiva. (SOU, 2008:32, s.122) Av dessa var ca 260 000 bolag 

aktiva under 2006.(Ibid, s.127) 



17 
 

Bolagen måste aktivt besluta om att ta bort revisor för att slippa 

revisionsplikten. Detta betyder att beslut om detta ska tas på en 

bolagsstämma där det också ska beslutas om en ändring i 

bolagsordningen. Utöver detta ska revisorn entledigas. Både 

ändringen av bolagsordningen och entledigandet av revisorn måste 

anmälas till Bolagsverket. 

Fram till och med år 2012 räckte det att anmälan om ändring hade 

kommit Bolagsverket tillhanda den sista dagen på räkenskapsåret för 

att bolaget skulle slippa revision av detta år. Från och med 2013 måste 

ändringen ha blivit registrerad hos Bolagsverket senast den sista dagen 

på räkenskapsåret för att företaget ska slippa revision av 

räkenskapsåret. (Svensson, 2011; Bolagsverket, 2012a) 

I en undersökning av Tobias Svanström gjord 2006, framkom att de 

flesta företag i Sverige tänkte behålla revision trots att de inte skulle 

behöva. Hela 77 procent av företagen uppgav att de skulle välja 

frivillig revision, medan 7 procent säger att de skulle ta bort den och 

16 procent visste inte hur de skulle göra. (Skough, 2008) I en senare 

undersökning gjord av KPMG uppgav 61 procent att de skulle 

fortsätta med revision. (Många företag vill behålla revisorn, Balans nr 

11, 2009) 

3.3 Förväntade konsekvenser för intressenter 

3.3.1 Företag och Ägare 
I Statens utredning framkom att revisionskostnaderna stiger i takt med 

bolagens storlek. Den genomsnittliga kostnaden för revision för ett 

aktivt aktiebolag, som uppfyller villkoren för undantagsdirektivet, 

beräknas till 15 000 kronor och genomsnittskostnaden för ett vilande 

bolag uppskattas till 5000 kronor. Utöver detta tillkommer andra 

interna kostnader som till exempel framtagning av underlag till 

revisorer, kopiering, möten mm. Dessa kostnader är svårare att 

beräkna och utredningen nämner en studie från 2008 gjord av 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av Nutek, där de interna 

kostnaderna beräknats till ca 1 800 kronor för företag med mindre än 

10 anställda.(SOU 2008:32, s.129f) 
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Utredningen beräknade att antalet aktiebolag som skulle komma att 

undantas från revisionsplikt, med de lägsta gränsvärdena som de ansåg 

förtjänade att övervägas
4
, uppgick till ca 165 000 aktiva bolag och ca 

70 000 vilande bolag. (Ibid, s.184) Enligt utredningens beräkningar 

skulle dessa bolag göra en besparing på ca 2,8 miljarder kronor per år.  

Om revisionsplikten skulle avskaffas för alla aktiebolag som 

omfattades av gränsvärdena som gällde enligt EUs direktiv, 

beräknades en besparing på 5,8 miljarder kronor. (Ibid, s.250) 

 

  

Omsättning 

  

Ej aktiva 

bolag 

< 3 

miljoner 

3-10 

miljoner 

10-83 

miljoner 

Antal bolag 73 000 160 000 50 000 30 000 

Arvode per bolag 

(tkr) 5 15 30 50 

Arvode totalt (tkr) 365 000 2 400 000 1 500 000 1 500 000 

Figur 4. Genomsnittligt revisionsarvode efter omsättning. (efter SOU 2008:32, 

s.250) 

Konsekvenser för företag och ägare enligt statens 
utredning 

Enligt Statens utredning fanns inget behov av extern granskning av 

räkenskaperna och företagens förvaltning i små och medelstora 

aktiebolag. De flesta aktiebolag av den storkleken har oftast endast en 

eller ett fåtal ägare som i regel är aktiva i driften av företaget och tack 

vare detta redan har insyn i företagets räkenskaper och förvaltning de 

behöver. Behovet av granskning är större i de bolag där ägarna inte är 

direkt involverade i företagets drift, då dessa behöver tillförlitlig 

information och en rättvisande bild av företagets situation för att 

kunna fatta beslut rörande sitt aktieinnehav. 

För att skydda minoritetsägare i de bolag där visst behov kan finnas 

till insyn, föreslog utredningen en ny bestämmelse i ABL kap. 9, §9a 

som skulle ge en aktieägarminoritet med minst 10 procent av 

                                     
4
 Företag som uppfyller två av tre villkor: Under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 

har; medelantalet anställda varit mindre än 3, balansomslutning varit under 1,5 miljoner och 

omsättning varit under 3 miljoner. 
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aktiekapitalet rätt att kräva att företaget skall ha revision utöver det 

tidigare minoritetsskydd som fanns i ABL. (SOU 2008:32, s.252) 

Utredningen ansåg även att ägare och kapitalplacerare skulle 

komma att gynnas av förändringen då priserna för både 

redovisningstjänster och revision förväntades pressas ner efter 

avskaffandet, vilket skulle minska företagens administrations-

kostnader och därmed öka bolagsvinster och höja värdet på aktierna. 

(Ibid, s.253) 

Företagarnas remissvar 

Företagarna var positiva till slopad revisionsplikt. De ansåg att detta 

kunde förbättra svenska bolags konkurrens på den internationella 

marknaden där europeiska bolag redan har denna frihet. Inom 

redovisning och revisionsbranschen pågick redan en utveckling av 

alternativa tjänster som givetvis skulle komma att intensifieras inför 

genomförandet av denna reform. De ansåg också att ökad konkurrens 

om uppdragen kommer att gagna företagen både genom ett mer 

varierat utbud men också genom lägre priser. (Företagarna, 2008, s.1) 

Utredningen nämnde att det var tveksamt ifall slopad revisionsplikt 

skulle ge några märkbara effekter på skatteintäkterna. Företagarna är 

kritiska till de två förslag som föreslogs för säkerhets skull mot 

eventuella skattefel. Dessa förslag var dels att skatteverket skulle få 

rätt att göra en allmän kontroll av företagens bokföring under löpande 

inkomstår och dels föreslås företagen bli skyldiga att i 

självdeklarationen ange om de har revisor eller inte, om de anlitat 

någon uppdragstagare för årsbokslutet och i så fall namnen på dessa. 

Förslaget innebar att Skatteverket när som helst skulle kunna med 

några få dagars varsel förelägga företag att visa upp sin löpande 

bokföring. Föreläggandet skulle kunna förenas med vite. Om bolaget 

inte medverkade kunde det leda till fördjupad granskning med 

taxeringsrevision mm. 

Företagarna är kritiska till detta förslag därför att en sådan ordning 

skulle kunna innebära en stor risk att de positiva effekterna av slopad 

revisionsplikt gick förlorade. Även om uppgiftskyldigheten skulle 

gälla alla företag så trodde Företagarna att Skatteverket skulle rikta 

sina kontrollåtgärder mot företag som valt att inte längre ha revision. 
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Det skulle enligt Företagarna kunna leda till att företag som inte 

längre behövde revision skulle skrämmas till att behålla revisionen, 

trots att det inte var den tjänst som de var i behov av. (Ibid) 

Svenskt Näringslivs utredning angående avskaffandet av 
revisionsplikten 

Svenskt näringsliv sammanfattar vilka aktörer som har nytta av 

revisionen och vilka som inte har det.  

 

● Ägarna och bolagsledningen har ingen nytta av revisionsplikten 

● Kreditgivarna har tveklöst nytta av en revisionsplikt. Den underlättar 

kreditgivningen, men den reviderade årsredovisningen har endast marginellt 

värde vid ett kreditbeslut. Kreditupplysningar och andra uppgifter är 

viktigare. 

● Banker kan alltid ställa krav på revision som villkor för kredit. 

● Hur oreviderade offentliggjorda årsredovisningar skulle påverka värdet 

av kreditupplysningsföretagens tjänster är outrett. 

● Samhället har nytta av revisionsplikt, men det är svårt att få någon 

överblick över vilket värde reviderade årsredovisningar har för skatte-

kontrollen och brottsbekämpningen. Det saknas empiriska data. (Thorell 

m.fl., 2005, s.44) 

Svenskt Näringsliv menar i sin utredning att konsekvenserna för 

revisionsbranschen är svår att bedöma men att i England så minskade 

inte intäkterna då revisionsplikten avskaffades. Detta berodde på att 

revisionsuppdrag ersattes med andra uppdrag.  Dock drabbade 

avregleringen revisionsbyråer olika, men att de stora byråerna 

drabbades minst. (Ibid, sid.44) 

En potentiell kostnadsbesparing av den avskaffade revisionsplikten 

beräknades till 2,5 miljarder kronor, men Svenskt Näringsliv har satt 

den potentiella besparingen i jämförelse med hur den faktiska 

besparingen såg ut i England. De har kommit fram till att om lika stor 

andel av företag i Sverige utnyttjar avskaffandet av revisionsplikten 

som i England (70 procent) och att vi i Sverige har ca 200 000 aktiva 
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aktiebolag som skulle beröras, blir den beräknade besparingen 1,4 

miljarder kronor. Sedan tillkommer även administrationskostnaderna 

som bedöms (lågt räknat) vara 0,6 miljarder kronor. 

Svenskt Näringsliv har uppskattat revisionskostnaden för de 

aktuella företagen till 10 000 kronor per år. Denna beräkning leder 

alltså till att kostnadsbesparingen grovt räknat landar på runt 2 

miljarder kronor per år. Vidare förväntas även kostnader för revision 

öka med ca 30 procent på grund av nya revisionsstandarder. (Ibid, 

s.47) 

Sammanställning 

 

Figur 5. Förväntad påverkan på företag 

3.3.2 Kreditgivare 
Statens utredning anser att ett avskaffande av revisionsplikten inte 

kommer att påverka företagens möjligheter till att ta lån av banker och 

andra kreditgivare eller att företagen kommer att tvingas ta lån till 

Påverkan enligt utredningen Påverkan enligt aktörer 

 Lägre administrations-
kostnader 

 Besparing på 2,8 miljarder 
kronor per år 

 Inget behov av 
förvaltningsrevision 

 Ökade bolagsvinster 

 Aktievärdet höjs 

 Förbättrad konkurrenskraft 
internationellt 

 Lägre priser på redovisning 
och revision (Företagarna) 

 Lite högre priser på 
redovisning och revision 

(Svenskt Näringsliv) 

 Besparing ca 2 miljarder 
kronor per år 

 Ingen nytta av 
revisionsplikten 

 Ansvarsfrihetsfrågan 

 Större risk utan 

förvaltningsrevision 

 Försämrade möjligheter till 
insyn i verksamheten 



22 
 

sämre villkor än tidigare. De menar att om detta trots allt skulle 

inträffa kan företaget frivilligt välja revision för att förbättra sina 

möjligheter och villkor.(SOU 2008:32, s.253) 

Svenska bankföreningens remissvar 

Svenska bankföreningen ansåg att även fast revisionsplikten försvann 

så skulle bankerna fortsätta sätta värde i att företagskunderna anlitade 

en revisor och enligt bankföreningen fanns det skäl att anta att företag 

som anlitar revisor skulle komma att få bättre villkor än andra kunder 

hos kreditgivarna. De såg även möjligheter till att nya typer av 

lösningar skulle utvecklas mellan bank och kund när övergången till 

en avtalsreglerad revision skedde. (Svenska bankföreningen, 2008, 

s.1f) 

 De ansåg att det var ett bra sätt att genom avreglering sträva efter 

minskade administrativa kostnader för de svenska företagen. De 

trodde att en efterfrågestyrd revision skulle skapa problem som i sin 

tur skulle utgöra incitament för såväl en utveckling av själva 

revisionstjänsten, som ett framtagande av andra typer av tjänster inom 

redovisningsområdet som skulle gagna företagen. (Ibid, s.2) 

Svenska kreditföreningens remissvar 

De trodde inte att revisionspliktens avskaffande skulle leda till så stora 

kostnadsbesparingar och administrativa fördelar som utredningens 

förslag vilade på. De trodde att avskaffandet av revisionsplikten skulle 

medföra sämre beslutsunderlag för viktiga affärsbeslut. Enligt 

kreditföreningen är det just de mindre bolagen som är mest beroende 

av kommunikation och korrekt information i avseende till ställning 

och resultat i förhållande till sin omgivning, då de har mindre resurser 

och ofta redan är i ett mindre fördelaktigt läge i förhållande till de 

större bolagen. De ansåg att förslaget skulle medföra mer skada än 

nytta för de mindre bolagen då det skulle försämra företagens 

kreditmöjligheter. (Kreditföreningen, 2009, s.22) 
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Sammanställning 

 

Figur 6. Förväntad påverkan på kreditgivare 

3.3.3 Det allmänna 
Utredningen bedömer att avskaffandet av revisionsplikten inte ska 

medföra något extra arbete eller högre kostnader för vare sig 

Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten eller Bolagsverket. De anser att 

de kostnader som kan uppkomma borde rymmas inom myndig-

heternas budgetram. De tror inte heller att förändringen kommer att 

påverka skatteintäkterna märkbart. 

Skattefelet 

Skattefelet är skillnaden mellan den skatt som skulle blivit fastställd, i 

det fall alla skattebetalare redovisade alla sina verksamheter och 

transaktioner korrekt och den skatt som faktiskt fastställs. Denna 

mellanskillnad utgörs av allt från uppsåtliga skattebedrägerier till 

redovisnings misstag. Skattefelet utgörs till största delen av moms, 

sociala avgifter och inkomstskatt på näringsverksamhet. 

Skatteverkets skattefelskarta från 2007 ger en bild av skattefelets 

fördelning på fem olika grupper av skattebetalare. De grupper som 
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jämförs är privatpersoner, mikroföretag, små och medelstora företag, 

stora företag och offentlig sektor. 

Mikroföretagen anses stå för en dryg tredjedel av det totala 

skattefelet med dolda arbetsinkomster, utbetalning av svarta löner och 

för höga momsavdrag. Efter dessa kommer de små och medelstora 

företagen och de stora företagen, där skattefelen till största delen anses 

bestå av skatteplanering och moms fel vid handel med andra länder. I 

de små och medelstora förekommer dessutom samma fel som för 

mikroföretag men inte i lika stor utsträckning. (SOU 2008:32, s.142f) 

(Skatteverket, 2007) 

Skatteverket påpekar dock att skattefelskartan bör användas med 

försiktighet, då de gjorda beräkningarna är osäkra och bygger på olika 

beräkningsmetoder och underlag, alltifrån tidigare undersökningar 

angående svartjobb, slumpmässiga urval, resultat av riktade 

skattekontroller, riskanalyser till rena uppskattningar baserat på 

antaganden och gjorda rimlighetsbedömningar. Dessutom kommer 

underlagen för de olika beräkningarna från olika år, så det ger ingen 

bild av hur det såg ut just det året utan den är framtagen främst som en 

hjälp för skatteverket att se vilka områden de behöver fokusera 

på.(Skatteverket, 2007) 

Skatteverket remissvar 

Skatteverket var i det stora hela negativa till att avskaffa 

revisionsplikten. De ansåg att utredningen har underskattat den 

förebyggande effekten som revisionen har för att motverka fusk och 

fel i inkomst- och skattedeklarationerna. De ansåg att avskaffandet av 

revisionsplikt skulle leda till att antalet omedvetna och medvetna fel i 

företagens räkenskaper skulle öka och därmed skulle också antalet fel 

i deklarationerna öka. I och med att gränsdragningen sattes så att alla 

micro- och småföretag klarade sig undan från att använda revisor, 

ansåg Skatteverket att skattefelet skulle påverkas i stor omfattning då 

dessa företag, enligt Skatteverkets bedömning, står för den största 

delen av skattefelen. (Bilaga 1, 2008, s.1f) 

De ansåg också att om revisionsplikten skulle avskaffas måste andra 

åtgärder vidtas för att säkerställa att redovisningsstandarden skulle 

bibehållas för att skattefelet inte skulle öka. De menade att de skulle 
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behöva “kraftigt ökade resurser” för att kunna säkerställa att 

redovisningsfel inte skulle påverka skatte- och inkomstdeklarationer. 

(Ibid) 

Ekobrottsmyndighetens remissvar 

Ekobrottsmyndigheten ansåg att om revisionsplikten skulle tas bort så 

skulle det även göras regelförenklingar inom revisionen. De ansåg att 

de reglerna borde vara så enkla att merparten av svenska företag skall 

kunna göra en fullgod revision, utan att det krävs att företaget har en 

revisor. De ansåg att om det infördes regler som gör att det blir 

enklare att bilda och driva företag så skall även de materiella reglerna, 

som alla företag måste följa, göras enklare. (Ekobrottsmyndigheten, 

2008, s.1) 

Ekobrottsmyndigheten anser att det inte rätt väg som regeringen går 

när de menar att de ska straffa och åtala brott för att förhindra dessa. 

De anser att revisorerna spelar en stor roll i ett väl fungerande 

kontrollsystem som de anser är det bästa sättet att förebygga brott. De 

delar inte heller utredningens uppfattning om att förslagen kommer 

leda till mindre kostnader för företagen. De anser att om de flesta 

företagen frivilligt väljer att ha en revisor, som är utgångspunkten i 

utredningen, kommer skillnaden i kostnaden för obligatorisk- och 

frivillig revision att bli marginell. De tror att de förväntade 

besparingarna kommer att förbrukas av de företag som väljer bort 

revisor och som med utredningens egna synsätt utgör den kategori av 

företag som antingen styrs av kriminella eller företag där ägaren 

befarar att revisorn kommer upptäcka brott i verksamheten. (Ibid, s.2f) 

Bolagsverkets remissvar 

Bolagsverket ansåg att utredningen hade underskattat värdet av det 

dåvarande systemet och kostnaderna för de omställningar som 

företagen och deras intressenter stod inför när förslagen genomfördes. 

De menade att osäkerheten var stor kring hur stora besparingar 

förslagen skulle medföra och hur mycket av dem som skulle ätas upp 

av ökade kostnader, synliga eller osynliga, för företagen och andra. 

Det var också enligt Bolagsverket svårt att sätta ett pris på den 
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osäkerhet som skulle uppstå. Bolagsverket motsatte sig ändå inte 

reformen därför att det fanns förhoppningar om att den skulle innebära 

att mindre resurser behövde läggas på att uppfylla obligatoriska krav, 

något som på sikt skulle kunnat leda till en effektivare marknad. Det 

mest avgörandet skälet för Bolagsverket att inte motsätta sig reformen 

var att svenska företag väsentligen borde konkurrera på lika villkor 

med företag från andra länder. (Bolagsverket, 2008, s.1) 

Bolagsverket uttryckte dock en viss oro för att kvaliteten på 

redovisningen skulle försämras i de företag som inte längre 

omfattades av revisionsplikt. Bolagsverkets erfarenhet var att 

revisorerna hjälpte företagen i mycket fler avseenden utöver 

granskning av årsredovisningar och utgjorde en viktig faktor för 

allmän ordning och reda i frågan om innehållet i och hanteringen av 

företagens viktiga handlingar. (Ibid s.3) 

De ansåg att om förvaltningsrevisionen skulle avskaffas så skulle 

det leda till ett behov av en djupare genomgång av frågorna om hur 

ansvar och ansvarsfrihet bör vara reglerade. Om reglerna för ansvar, 

ansvarsfrihet och ansvarsgenombrott ändras kan detta påverka 

företagarnas val av företagsform. (Ibid s.3f)  

I utredningen som regeringen gjort sades det på några ställen att 

mycket stora kostnadsbesparingar var väl belagda, det var en 

uppfattning som Bolagsverket inte delade och menade bland annat att 

utredningen har underskattat revisorernas betydelse för kvaliteten i 

företagens ekonomiska situation. (Ibid s.6) 

Det sammanlagda beloppet av beslutade förseningsavgifter uppgick 

år 2007 till 103 miljoner kr och samma år levererade Bolagsverket 78 

miljoner kr till statskassan. Bolagsverket ansåg att utredningen inte 

hade analyserat hur dessa avgifter skulle komma att påverkas. De 

trodde att om många aktiebolag skulle komma att välja bort sina 

revisorer, var det sannolikt att antalet anmärkningar mot 

årsredovisningarna och även antalet förseningsavgifter skulle öka. Det 

fanns också en stor risk att det skulle bli en klar ökning av brister som 

kvarstår under en avsevärd tid trots komplettering. Det skulle därmed 

leda till att antalet förelägganden om tvångslikvidation skulle öka. 

(Ibid s.6) 
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Sammanställning 

 

 

Figur 7. Förväntad påverkan på det allmänna 

3.3.4 Revisorer och redovisningsbyråer 
I utredningen uppskattas marknaden för den lagstadgade revisionen ha 
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Utredningen räknar dock med att företagen i olika utsträckning, 
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för revisionsbyråerna kommer att ersättas av andra tjänster som 

rådgivning, biträde i ekonomiska och juridiska spörsmål, redovisning, 

förenklad granskning och liknande och att detta kommer att begränsa 

inkomstbortfallet för revisionsbyråerna. För de enskilda redovisnings-

byråerna och revisorerna beror detta på hur väl de lyckas med att 

marknadsföra sina tjänster och konkurrera med redovisnings-

konsulterna. (SOU 2008:32, s.259f) 

Utredningen tror att ju större företagen är, desto större andel av dem 

kommer att välja frivillig revision eftersom kreditgivare, ägare och 

anställda kommer att ställa krav på detta. De tror att behovet av 

redovisningshjälp kommer att öka för de företag som väljer bort 

revision och att detta gör så att revisionsbyråerna borde kunna 

kompensera sitt intäktsbortfall med andra tjänster.  

Utredningen räknar med att revisionspliktens avskaffande kommer 

att skapa ett överskott av revisorer under några år innan marknaden 

kommit i balans. De tror att många revisorer kommer att specialisera 

sig inom olika områden eller inrikta sig mot vissa marknader och att 

det är de mindre revisionsbyråerna på mindre orter som kommer att 

vara de mest sårbara för förändringen, då deras marknad är mer 

begränsad.(Ibid. s.260ff) 

För redovisningskonsulterna trodde de dock att möjligheterna skulle 

komma att öka, då de efter avskaffandet skulle kunna erbjuda 

ersättningstjänster till de företag som tidigare var tvungna att ha 

revision. Utredningen tror dock inte att dessa skulle kunna ta någon 

större del av marknaden då de får ökad konkurrens från revisorer inom 

sina verksamhetsområden. (SOU 2008:32, s.263) 

FAR SRS:s Remissvar 

FAR SRS ansåg att Sverige skulle dela upp avskaffandet av 

revisionsplikten i flera etapper. De menade att utredningen inte har 

pekat på något förhållande som visat att Sverige har särskilda 

förutsättningar att kunna avskaffa den lagstadgade revisionen genom 

en så drastisk lösning som föreslogs. (Bilaga 2, s.3) 

Andra länder som avskaffat revisionsplikten har gjort det i flera steg 

med flera steg mellan stegen. Motiven till detta har varit att de skulle 

ha möjlighet till utvärdering mellan etapperna, framförallt där 
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allmänna synpunkter angående skatteintäkter och ekonomisk 

brottslighet ska vägas in. Andra motiv har varit att skapa förut-

sättningar för den omställning som revisionens aktörer ställs inför. När 

Danmark och Finland slopade revisionsplikten i första steget så lades 

gränsvärdena så att avskaffandet omfattade 40 procent av de företag 

som motsvarar svenska aktiebolag. (Ibid) 

Det framlagda förslaget innebar även att förvaltningsrevisionen 

skulle avskaffas i alla aktiebolag oavsett storlek. Motivet till detta var 

att det kunde utgöra ett handelshinder när utländska revisorer önskade 

utföra sin revision i Sverige. FAR SRS var här starkt kritiska till att 

avskaffa förvaltningsrevisionen eftersom den hade stor betydelse för 

det svenska ansvarsfrihetsinstitutet, vilket gav möjlighet för års-

stämmor att bevilja ansvarsfrihet till VD:n och styrelseledamöterna. 

De konstaterade att ett avskaffande av förvaltningsrevisionen skulle 

leda till att det inte blir någon revisorsrekommendation om ansvars-

frihet. Risken att ansvarsfrihetsinstitutet skulle upphöra ansågs som 

stor då en sådan rekommendation urholkade värdet av ett eventuellt 

stämmobeslut om ansvarsfrihet. Detta skulle enligt FAR SRS leda till 

en ny situation för styrelseledamöters och verkställande direktörers 

ansvar och riskexponering. De ställde sig även frågan hur 

avskaffandet av förvaltningsrevisionen påverkade områden som 

kapital- och borgenärsskydd, otillbörlig vinstutdelning, kravet på 

likabehandling av aktieägare och överträdelser av aktiebolagslagens 

låneförbudsbestämmelser. (Ibid, s.4) 

Revisorsnämndens remissvar 

Revisorsnämnden ansåg att de förslag som utredningen lämnade i 

anslutning till revisionspliktens avskaffande inte grundats på över-

väganden om vad som är betungande eller konkurrenssnedvridande 

för de revisionspliktiga företagen, utan att utredningen endast tagit 

hänsyn till de företag som inte behöver ha revision.(Revisorsnämnden, 

2008, s.2) 

De menade att de genomgripande förslagen som innebär väsentliga 

förändringar i det associationsrättsliga systemet kräver djupare 

överväganden än vad som varit möjligt att göra inom ramen för den 

aktuella utredningen. Här tar de framförallt upp det föreslagna 



30 
 

avskaffandet av förvaltningsrevisionen. De anser att de svenska 

revisorerna har främst genom förvaltningsrevisionen en unik inblick i 

företagens innersta och har därigenom mer utvecklade medel än 

många av sina utländska kollegor att i sin verksamhet påverka 

kvaliteten på revisionsklienternas interna kontroll och finansiella 

rapportering. (Ibid) 

Revisorsnämnden ansåg också att det fanns en hel del frågor som 

inte utredningen hade behandlat. Exempelvis var det frågor om 

gränsdragningen mellan förvaltnings- och räkenskapsrevision. 

Revisorsnämnden ansåg att flera av de skyldigheter som vilade på 

revisorer kunde inte entydligt hänföras till antingen förvaltnings- eller 

räkenskapsrevision. Därför skulle utredningens förslag leda till 

osäkerhet om vad som skulle hänföras till förvaltnings- eller 

räkenskapsrevision och en osäkerhet om vilka granskningsskyldig-

heter och rapporteringsskyldigheter som avses bortfalla.  

De tar också upp osäkerheten kring ansvarsfrihetsinstitutionens 

funktion som en avskaffad förvaltningsrevision skulle innebära och de 

ifrågasätter utredningens slutsatser om kostnadsbesparingar, då ett 

flertal av revisionens granskningsmoment är gemensamma för både 

förvaltnings- och räkenskapsrevision. (Ibid, s.3) 

Revisorsnämnden tar även upp de förväntningar som företagens 

intressenter har på en revisors arbete, främst inom kapitalmarknaden. 

Den internationella utvecklingen går mot ökade krav på revisorernas 

rapportering och inom revisionsbranschen pågår diskussioner om 

revisionen möter dessa förväntningar eller om det finns ett 

förväntningsgap och om detta gap skulle ökas ännu mer om 

revisorernas gransknings- och rapporteringsskyldighet minskar i 

förhållande till marknadens förväntningar. Detta kan leda till att 

tilltron till revisionen minskas. (Ibid) 
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Sammanställning 

 

 

Figur 8. Förväntad påverkan på revisions- och redovisningsbyråer. 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Påverkan på företagen 
Forskning från England visar att den övervägande största anledningen 

till att företagen behöll revision var den betydelse den hade för yttre 

intressenter, som en tillförlitlig källa för kontroll och uppföljning av 

företagets ekonomiska ställning. (Collis, 2003, s.32) I de företag som 

hade frivillig revision, var det främst aktieägarna följt av banker, 

låneinstitut och Inland Revenue (engelska skatteverket) som begärt 

detta. (Ibid, s.29) Av de 364 bolag som valt bort revision kunde bara 

43 stycken svara på om de gjort några besparingar på grund av detta. 

Besparingarna låg i dessa företag till största delen upp till £1000.(Ibid, 

s.27f) Inför en föreslagen höjning av gränsvärdena till EU nivå i 

England, gjordes en undersökning bland 385 företag som skulle 

påverkas av detta. Det visade sig att 63 procent av dessa företag 

uppgav att de skulle välja frivillig revision. Majoriteten av de 
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tillfrågade upplevde att fördelarna med att ha revision uppvägde 

kostnaden. Det som vägde tyngst var företagsledningens tro på att 

revisionen höjde kvaliteten på informationen och den extra kontroll av 

räkenskaperna som den ger. (Collis m.fl., 2004, s.96f) 

Bolag med ägare som inte är direkt involverade i verksamhetens 

dagliga drift väljer oftare att ha revision(Seow, 2001). Revisionen ses 

som ett verktyg för att kvalitetssäkra den information som lämnas till 

ägaren(Tabone&Baldacchino, 2003).  

I en Svensk undersökning som gjorts efter det att revisionsplikten 

avskaffats, framkommer att alla de små aktiebolag som tillfrågats 

svarat att de inte såg någon nytta alls med revisionen, utan att de bara 

ser kostnaden som en tung börda. Författarna tror att priserna för 

revision skulle sjunka tack vare revisionspliktens avskaffande och att 

det skulle ge ett mer varierat utbud hos revisionsbyråerna, vilket de 

ansåg skulle gynna de svenska företagen när det gällde att konkurrera 

mot företag utan revisionsplikt. De möjliga nackdelar som de kunde se 

var att företagen inte skulle få rätt rådgivning, att de inte får tillräcklig 

god översikt över sin ekonomiska status, inte tillgång till någon som 

kan företagslivet och branschen samt att kostnaderna kunde öka 

eftersom redovisningen kunde bli sämre. (Hygren & Mothi, 2012, 

s.50) 

Larsson m.fl. (2006) ansåg att ett avskaffande av revisionsplikten 

skulle leda till ännu högre kostnader för företagen, då de gjorde den 

bedömningen att alla intressenter skulle komma att höja priserna för 

att försäkra sig mot framtida eventuella förluster. De påpekade också 

möjligheten att om ett företag valde att inte anlita en revisor, skulle 

andra kostnader kunna komma att öka eftersom en revisor genom sin 

granskning skulle kunnat hitta alternativ som gjort att företaget sparat 

in pengar. De trodde också att det fanns risk för att företagen skulle 

komma att delas upp i A-lag och B-lag. De företag som skulle klassas 

som A-lag vore de som anlitade en revisor, medan det företag som 

skulle klassas som B-lag vore de utan revisor och dessa skulle komma 

att ses som oseriösa och nästan halvkriminella. 

Enligt Frivision (2012) så kommer avskaffandet av revisionsplikten 

för mindre aktiebolag att spara 914 miljoner kronor åt Sveriges 

småföretagare 2012, då det vid årsskiftet 2011/2012 var 72 061 av 



33 
 

totalt 409 063 aktiva aktiebolag som inte hade någon registrerad 

revisor och därmed var undantagna från revisionsplikt. (Frivision, 

2012 sid.1) 

3.4.2 Påverkan på kreditgivare 
Hygren & Mothi (2012) trodde att företag som valde att inte ha revisor 

skulle komma att få betala högre räntor, högre pris och få kortare 

kredittid när de valde att ta ett lån. Detta på grund av att när de var 

utan revisor så minskades bankernas information om företagen så att 

de inte längre skulle kunna bedöma lika bra om företaget skulle kunna 

betala tillbaka lånet eller inte. Det framkom av deras undersökning att 

ett företag som använde revision ansågs vara av lågrisktyp medan ett 

utan revision ansågs vara av högrisktyp.  

Detta får stöd av en undersökning från Korea, där det framkom att 

bolag med revision betalade mindre i ränta än bolag utan revision. 

Författarna delade uppfattningen att revisionen var viktigt för att 

kreditgivarna skulle kunna hämta in den information som behövdes 

vid prissättning av lån. (Kim m.fl., 2011) 

Enligt en undersökning från 1994 var bankerna i England mer 

benägna att låna ut pengar till företag med revision, då detta gav en 

högre trovärdighet till räkenskaperna och företaget. (Chisnall, 1994) 

Senare undersökningar visar också att företag som valt bort revision 

fått ett lägre kreditvärde än de företag som väljer att ha revisor, även 

om de redovisar en högre vinst (Lennox & Pittman, 2011; Dedman & 

Kausar, 2012).  

Detta är något som också skett i Sverige hos kreditvärderings-

institutet Soliditet, som försvarar sänkningen med att viktig 

information inte längre finns tillgänglig då revisions- och förvaltnings-

berättelse nu saknas. Denna inställning delas dock inte av andra. 

Kreditvärderingsinstitutet UC säger att deras värdering inte påverkas 

av ändringar av lagar och regler utan av väsentliga förändringar av 

företagens överlevnadsförmåga och betalnings-anmärkningar 

(Björkman, 2012). 

Detta kan göra att företagen väljer att behålla revisor, då det i 

längden kan bli kostsammare för företagen att vara utan om 

lånekostnaderna blir högre än kostnaderna för revision. 
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3.4.3 Påverkan på det allmänna 
I undersökningen gjord av Larsson m.fl. (2006) framkom det att 

förändringen ansågs var så stor att Skatteverket behövde skaffa 

resurser för att klara av omställningen och de trodde inte att det skulle 

gå att få fram de resurser som behövdes till den föreslagna tidpunkten. 

De intervjuade respondenterna var också övertygade om att den 

ekonomiska brottsligheten skulle öka vid ett slopande av 

revisionsplikten.  

Det framgår av Skatteverkets årsredovisning för 2010 att de i 

Regeringens vårproposition tilldelas ett extra anslag från och med 

2011 på 40 miljoner kronor på grund av revisionspliktens avskaffande. 

(Skatteverket, 2011, s.8) Detta bekräftas också i nämnda proposition, 

där Skatteverket ges ett extra anslag på 40 miljoner kronor ”per år som 

krävs” för att begränsa skattebortfallet till de 1,3 miljarder kronor som 

beräknats genom uppskattning med hjälp av skattefelskartan. Det 

framhålls också att den prognos som gjorts av storleken av 

skattebortfall är osäker och att Regeringen på grund av detta kommer 

att följa och utvärdera effekterna av revisionspliktens avskaffande 

noga innan gränserna höjs. (Regeringen, 2010b, s.177) 

Enligt Hygren & Mothis(2012) undersökning ska inte Skatteverket 

ha påverkats särskilt mycket av avskaffandet. Det som hänt är att de 

ibland får in orena revisionsberättelser. Det sägs också i 

undersökningen att Skatteverket inte skulle komma att kontrollera 

företag utan revision mer än innan. I undersökningen nämns också att 

Ernst & Young och KP revision inte trodde att skattebrotten skulle 

öka, men att Sydrevisioner Väst trodde att antalet skattefel skulle 

komma att öka i och med den nya lagstiftningen.  

En jämförelse mellan skattedeklarationer från 2006 och 2008 i 

Danmark, visar att felprocenten ökat hos företagen med revision och 

minskat hos företagen utan revision. Dock är antalet kontrollerade 

företag i gruppen oreviderade företag betydligt mindre än antalet i 

gruppen reviderade företag, vilket gör att osäkerheten kring dessa 

siffror ökar. Dessutom är antalet kontrollerade företag 2006 nästan 

fyra gånger större än 2008, vilket överlag minskar osäkerheten i 

jämförbarheten. Det framkommer dock att de genomsnittliga inkomst-

justeringarna är mer än det dubbla för oreviderade företag än för de 
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som valt frivillig revision och också att den beräknade andelen företag 

där medvetna fel i redovisningen bedöms ha begåtts, är 5 gånger högre 

bland dessa företag. (Erhvervsstyrelsen, 2012, s.11) 

Det framkommer också i den danska utvärderingen att den danska 

motsvarigheten till Sveriges ekobrottsmyndighet, SØK, var av den 

uppfattningen att den ekonomiska brottsligheten inte hade ökat. 

(Erhvervsstyrelsen, 2012, s.15) och att andelen olagliga aktieägarlån i 

de bolag som saknade revision också var mindre än i de som hade 

frivillig revision. (Ibid, s.5) 

I Storbritannien, där avskaffandet av revisionsplikten påbörjades 

redan 1994, gjordes i början av 2000-talet en undersökning av The 

Professional Oversight Board for Accountancy (POB) med syfte att 

mäta kvaliteten på de brittiska bolagens årsredovisningar. Ett 

stickprov på 350 oreviderade årsredovisningar gjordes, vilka visade på 

väsentliga brister i kvaliteten. (Skough & Brännström, 2007)  

Detta framkommer också i ovan nämnda utvärdering från Danmark, 

där 12,7 procent av de insända årsredovisningarna innehöll fel i de 

formella formkraven mest beroende på att företagen missat att 

uppfylla de upplysningskrav som tillkommit då de valt bort revision. 

Däremot var skillnaderna mellan företag med frivillig revision och de 

som valt bort revision inte så stor när det gällde direkta räkenskapsfel. 

(Erhversstyrelsen, 2012, s.5f)  

I samma utvärdering framkommer att skillnaden mellan de företag 

som fått hjälp med årsredovisningen och de som inte fått hjälp inte 

heller är så stor. Ungefär 40,7 procent av de företag som valt bort 

revision gör formella fel i årsredovisningen. Hela 78 procent av dessa 

fel består till stor del av att företaget missat de formella upp-

lysningskraven men även andra formfel förekommer. Resterande 22 

procent består av att företaget uppgett att det inte haft revision trots att 

det inte uppfyller de krav som ställs för att vara utan.(Ibid, s.7f) 

Enligt ett pressmeddelande har även Svenska Bolagsverket märkt 

en ökning av antalet årsredovisningar med bristande kvalitet. 

Exempelvis handskrivna årsredovisningar med uppställningar som 

avviker från den gällande lagstiftningen. Dessutom har antalet 

årsredovisningar som kommer in för sent ökat med nästan 10 procent, 

för de årsredovisningar som skulle varit inne senast 31 juli 2012, 
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jämfört med året innan. Förseningsavgiften för ett privat aktiebolag är 

5 000-10 000 kronor, beroende på hur sent årsredovisningen kommer 

in.(Bolagsverket, 2012b)  

FARs ordförande Anders Bäckström säger att Bolagsverkets 

uppgifter påvisar revisionens värde i reda pengar. Han menar att det 

inte kostar mer för de minsta bolagen att anlita en redovisningskonsult 

eller revisor, än de kostnader de kan komma att ådra sig genom att inte 

följa gällande regler. (Danielsson, 2012) 

Något som påverkade Bolagsverket var att Riksdagen under 2010 

beslutat om flera ändringar i lagstiftningen för att stimulera 

företagandet. Förutom att kravet på revisor för att starta aktiebolag 

togs bort, så sänktes kravet på aktiekapital från 100 000 kronor till 

lägst 50 000 kronor. Som en effekt av detta ökade antalet ärenden 

under senare delen av 2010 och detta fortsatte under 2011. Ökningen 

avsåg främst nybildningar och ändringar av bolagsordningar. Den 

stora volymen innebar att Bolagsverket fick längre handläggningstider 

än normalt. För att komma tillrätta med handläggningstiderna var 

Bolagsverket tvungna att ta in tillfälligt anställda. Dessutom gjordes 

insatser för att bredda kompetensen hos de anställda, så att fler 

medarbetare kunde handlägga flera typer av ärenden. (Bolagsverket, 

2012c, s.2) 

3.4.4 Påverkan på revisions- och redovisningsbyråer  
I en undersökning från 2006 framgår att 75 procent av de intervjuade 

respondenterna inte trodde att revisionsbyråerna skulle få färre 

uppdrag, utan att de tjänster som försvann skulle komma att ersättas 

av andra tjänster, t.ex. konsultation. De trodde också att de som skulle 

förlora mest på förändringen var de mindre redovisningsbyråerna då 

det förutspåddes att revisionsbyråerna skulle övergå till att arbeta med 

redovisning istället. (Larsson m.fl. 2006, s.66) 

Att det kunde bli redovisningsbyråerna som blev de stora 

förlorarna, får stöd i av ytterligare en studie där författarna menar att 

eftersom revisorerna har större kunskap än redovisningskonsulterna, 

kan det mycket väl bli så att redovisningsbyråerna blir de största 

förlorarna inom denna bransch. Även i denna studie framkom det att 

oron om minskade intäkter för revisionsbyråer var onödig då de trodde 
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att de revisionstjänster som väljs bort skulle ersättas av andra tjänster 

som exempelvis bokslut och liknande konsultationer. (Hygren & 

Mothi, 2012, s.49f)  

I Danmark beräknas att ungefär 28,3 procent av de företag som valt 

bort revision, istället har fått annan hjälp av revisor med 

årsredovisningen. (Erhvervsstyrelsen, 2012, s.3) 

I Norge har ca 50 procent av de som haft möjlighet, valt bort 

revision och detta har lett till att många av de små och medelstora 

revisionsbyråerna tappat stora delar av sin bruttoomsättning. 

(Danielsson, 2012) 

I Storbritannien visade det sig däremot att de största vinnarna var de 

mindre revisionsbyråerna och att de dessutom var större vinnare än 

småföretagen. (Chung & Narasimhan, 2001). Förändringen bidrog 

dock till att antalet revisorer i England kraftigt minskade, vilket gjorde 

att det blev svårare att hitta revisorer till de bolag som fortfarande var 

tvungna att ha revision.(SOU 2008:32 s.175) Det framkom också att 

64 procent av de små bolagen tog hjälp av revisionsbyrå med 

årsredovisningen och att 83 procent av bolagen tog hjälp av 

revisionsbyrå till bokföringen.(Ibid, s.170) En undersökning från 2011 

visar att många av de företag där som nu valt bort revision tidigare 

valt att anlita mindre revisionsbyråer eller revisorer av sämre kvalitet. 

De upplevde att de inte haft något större nytta av revisionen och därför 

ansåg de att det inte varit värt att betala mer än nödvändigt för 

den.(Lennox & Pittman, 2011) 

Flera undersökningar visar sambandet mellan storleken på 

revisonsbyrå, kvaliteten och priset på revisionen.  (Choi m.fl., 2010; 

Sundgren & Svanström, 2013) 

Lotta Jörgensen, vice VD på FAR SRS tror att redovisningskonsult-

rollen och revisorrollen kommer att närma sig varandra i framtiden. 

Hon tror att det kommer vara betydligt fler redovisningskonsulter år 

2020 än vad det är idag tack vare att revisionsplikten avskaffats. Hon 

tror också att det kommer leda till allt fler skadeståndsprocesser i och 

med att redovisningskonsulter kommer att utföra fler högkvalitativa 

arbeten. (Halling, 2010) 
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3.4.5 Sammanställning 

 

Figur 9. Fördelar/nackdelar enligt forskningen. 
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nya kvalitetssäkringsformer. 
Efter revisionspliktens avskaffande har FAR i samarbete med Sveriges 
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standard för kvalitetssäkring. Enligt SRF kommer den att innebära 

både förenklingar och besparingar för många företag. Den baseras på 

rutiner som byggts in direkt i den löpande redovisningen, vilket gör att 

den kan produceras snabbt vid behov och ger ett mer aktuellt underlag 

för intressenter. (SRF, 2012a) 

Redovisningskonsulten sköter ofta de mindre företagens löpande 

redovisning, deklarationer, bokslut och årsredovisningar. De hjälper 

också till med ekonomisk planering, budgetarbete, affärsplanering och 

annan rådgivning. Den fortlöpande kontakten mellan ett företag och 

dess redovisningskonsult gör att denne är väl insatt i företagets 

verksamhet och kan säkerställa redovisningens kvalitet redan under 

det löpande arbetet i motsats till revisorn som gör en oberoende 

granskning av redovisningen i efterhand. (SRF, 2012b)  

 

 
 

Figur 10. Beskrivning av uppdelning av yrkesroller och tjänster inom 

redovisnings- och revisionsbranschen.(SRF, 2012b). 

 

För att bli auktoriserad redovisningskonsult krävs det en gedigen 

ekonomisk utbildning och minst tre års praktisk erfarenhet inom 

ekonomi och ekonomiskt konsultation. För att få behålla sitt 

medlemskap och sin auktorisation måste konsulterna genomgå 

kvalitetskontroller och inneha en godkänd ansvarsförsäkring. En 

certifikatsperiod för auktorisation är tre år och för att få förnyat 
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certifikat gäller att de krav på aktualitetsutbildning som ställs uppfylls. 

(SRF, 2012d) 

 FAR och SRF har kommit överens om ett samarbete med 

Skatteverket inför deklarationsåret 2013, vilket innebär att 

Skatteverket kan få veta vilka deklarationer som upprättats av 

medlemmar från de båda organisationerna. Motiven bakom detta 

samarbete är ett gemensamt mål att höja kvaliteten på deklarationerna, 

genom återkoppling från Skatteverket om vilka eventuella fel som 

finns i de deklarationer som är aktuella och att Skatteverket sedan ska 

kunna minska antalet onödiga kontroller och fokusera på de 

deklarationer där det finns högre risk för felaktigheter. (Skatteverket, 

2012a) Samarbetet gäller företag som uppfyller två av tre villkor: färre 

än 50 anställda, balansomslutning under 40 miljoner kronor och en 

nettoomsättning maximalt 80 miljoner kronor.  

Samarbetsidén kommer från Nederländerna, där skattemyndigheten 

och enskilda revisorer, redovisningskonsulter och skatterådgivare 

enats om ett liknande samarbete. Där lovar de olika aktörerna att 

lämna in korrekta deklarationer, vilket gör att skattemyndigheten kan 

hantera deklarationerna snabbare. Arbetssättet har sedan spridits till 

andra länder. Skillnaden i Sverige är att samverkan sker med 

branschorganisationerna medan de i Nederländerna enats om ett 

samarbete direkt med varje enskild revisor, redovisningskonsult och 

skatterådgivare. (Skatteverket, 2012b) 

Sammanställning 

 

 Samarbete SRF, FAR, Skatteverket 

 Bokslutsrapporten 

 Reko 

 Auktoriserad redovisningskonsult 

 Rapportering till skatteverket 
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3.6 Statistik 
 

 
Figur 11. Antal registrerade aktiebolag Januari 2009 – November 2012. 

(Bolagsverket, 2012d) 

 

Diagrammet i Figur 11, visar att antalet registrerade aktiebolag ökat 

sedan dessa två förändringar genomfördes och att trenden visar på en 

brantare ökning än vad den var tidigare.  

Diagrammet i Figur 12, visar att en rejäl ökning av antalet 

nystartade aktiebolag skedde i maj 2010 jämfört med året tidigare. Det 

berodde troligtvis på att kravet på aktiekapitalets storlek sänktes från 

100 000 kronor till 50 000 kronor. Denna ökning mot föregående år 

håller i sig under följande månader för att ytterligare öka kraftigt i 

november när revisionsplikten avskaffas. Ökningen av antal 

nystartade företag har sin topp i januari 2011, för att sedan sjunka 

något, men antalet ligger fortfarande på en betydligt högre nivå än 

innan dessa två förändringar.  

Det är svårt att utläsa exakt hur stor del revisionspliktens 

avskaffande har i denna ökning, eftersom det kan förmodas att 

sänkningen av aktiekapitalet också spelar in. Men tydligt är att båda 

förändringarna höjt nivån på antalet nystartade bolag var för sig.  
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Figur 12. Antal nystartade företag, Januari 2009-November 2012 (Bolagsverket, 

2012d) 

 

 

I mitten av augusti 2012 fanns drygt 417 000 aktiebolag 

registrerade, av dessa hade drygt 114 000 valt att vara utan revisor. ca 

27 procent. Bland de nyregistrerade aktiebolagen valde 65 procent att 

inte ha kvalificerad revisor. (Bolagsverket, 2012b) 

Färska siffror i januari 2013 från Bolagsverket visar att antalet 

aktiebolag som har förbehållet med i sin bolagsordning är 145 471. Av 

dessa är 76 184 startade innan revisionsplikten avskaffades och 

resterande 69 287 är startade efter avskaffandet. Totalt antal 

registrerade aktiebolag i december 2012 var 426 940, av dessa har 

92 373 registrerats efter avskaffandet i november 2010. 

Detta betyder att totalt 34 procent av de svenska aktiebolagen har i 

nuläget aktivt valt bort revision. Det visar också skillnaden mellan de 

företag som fanns innan avskaffandet och de som startats efter. Av de 

bolag som startades efter avskaffandet har 75 procent valt att inte ha 

revision medan av de äldre bolagen har 23 procent valt bort den. 

Av de bolag som har förbehållet i sin bolagsordning har ändå 1 321 

stycken, ca 1,7 procent, av de äldre bolagen och 5 365 stycken, ca 7,7 

procent, av de nystartade bolagen valt att ändå ha en revisor trots att 

de inte behöver. (Bolagsverket, 2013) 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras de empiriska data som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer med olika aktörer som påverkats av förändringen 

och statistik från Bolagsverket.  

4.2 Företagens utfall 

4.2.1 Intervjuer med lokala företag 

Cayenne 

Lena Ekdal-Lerch är ägare till Cayenne, en butik som säljer parfymer 

och andra liknande produkter. Företaget startades 2004 och 

omsättningen ligger på ca 2 miljoner kronor. Hon är själv den enda 

heltidsanställda men hon har några stycken som ”går på timme”. Hon 

sköter fakturering och den löpande bokföringen själv, men skickar 

sedan alla papper till sin redovisningskonsult en gång i månaden. 

Redovisningskonsulten håller koll på hennes papper och talar om 

exempelvis om hur mycket hon ska betala i moms och skatt varje 

månad. 

Hon har valt att vara utan revision därför att det rör sig om ett rätt så 

litet företag och hon tycker inte att revisorn tillför henne någonting, då 

denne endast kontrollerar det som hennes redovisningskonsult gjort. 

Hon tycker att kostnaden för revision är för dyr för att revisorn endast 

skulle göra detta. 

Hon upplever inte att det påverkat hennes leverantörer att hon inte 

har revision och hon påverkas inte heller av om hennes leverantörer 

skulle vara utan revision. Hon har dock missat att säga ifrån sig 

revisor i tid och är därför tvungen att ha revisor detta år. Förutom att 

hon får betala för revision under detta år, så upplever hon inte att 

redovisningskostnaderna har blivit dyrare. Hon beräknar spara in ca 

10 000 kronor per år på att inte ha revisor. 
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Byggkonsult B Haraldsson AB  

Bo Haraldsson är ägare av Byggkonsult B Haraldsson AB som 

startades år 2002. Företaget omsatte under år 2011 ca 1,1 miljoner 

kronor och det finns en anställd, vilken är han själv. Han sköter 

faktureringen själv men resten av redovisningen har han hjälp med av 

både en revisions- och redovisningsbyrå. Anledningen till att han valt 

att ha kvar revision är att han vill ha ett bollplank. Han upplever att 

fördelen med att ha en revisor är att han kan ringa till denne om han 

vill ha hjälp med något, samt att hans revisionsbyrå även anordnar 

utbildningar och föreläsningar som han gärna går på. 

Han hade en viss plan på att avskaffa revision men kom fram till att 

kraven förmodligen skulle öka på redovisningsbyrån då och att det då 

skulle bli dyrare där istället och då trodde han att det skulle jämna ut 

sig i längden 

Det är ingen kund eller leverantör som frågat honom om han har 

revision eller inte och det är inget som han själv lägger vikt vid när 

han har att göra med kunder/leverantörer. Kostnaden på 

revision/redovisning ligger kvar på samma nivå som det gjort tidigare 

enligt Bo. 

Sund byggmiljö Esbjörn Svensson AB 

Esbjörn Svensson är ägare av Sund byggmiljö Esbjörn Svensson AB 

som startades år 2001 och omsatte 1,4 miljoner kronor under 2011. 

Företaget har två anställda inklusive han själv och utöver detta har han 

hjälp med redovisningen av en timanställd.  

Han har valt att ta bort revision därför att han gjorde den 

bedömningen att det var en onödig kostnad och han hade även 

rådfrågat sin revisor, som höll med honom i det resonemanget. Det 

han funderade över inför avskaffandet av revision var om företagets 

leverantörer och kunder skulle oroa sig över att han inte har revision 

men nu i efterhand har han sett att det inte är någon som efterfrågat 

revision. Han lägger inte heller någon vikt vid om hans 

kunder/leverantörer har revision eller inte. 

 Han säger att en nackdel skulle kunna vara att risken att bli 

granskad av skatteverket skulle öka men känner att han inte har något 

problem med om företaget skulle bli granskat, då han inte har något 
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att dölja. Han funderar inte på att ta tillbaka revision, men säger också 

att inget är skrivet i sten om detta och att han kan ändra sig om det 

visar sig att företaget skulle tjäna på att ha en revisor. 

Värderingsinstitutet Södra Norrland 

Malin Åhman är ägare av Värderingsinstitutet Södra Norrland AB 

som har funnits i bolagsform sedan 1993. Malin köpte företaget 2008. 

Företaget omsatte det senaste året 2,4 miljoner kronor. Hon är 

tillsammans med en person till fast anställd i företaget och använder 

sig utöver detta av två konsulter som arbetar ca 50 procent på 

timbasis. 

Redovisningen sköter PwC åt Malin. De två första åren så skötte 

hon all bokföring själv, men kom fram till att det var bättre att hon 

fokuserar på att jobba med det hon tycker är roligt och duktig på och 

låter PwC göra det som de är bra på åt henne. 

Hon har valt revision därför att hon tycker de är duktiga, 

professionella och för en bra dialog med henne. Hon tycker inte att 

kostnaden är särskilt stor i och med vad hon får ut av det. Hon ser det 

även som en kvalitetsstämpel att ha revisor och om det är någon som 

undrar över något, så kan hon bara skicka vidare dem till PwC. Hon 

tycker det är skönt att någon annan har koll på hennes ekonomi, då 

hon upplever att det kan kännas ganska ensamt som företagare annars. 

I sitt arbete så kommer hon ofta i kontakt med företag och när hon 

då ska göra en värdering vill hon gärna få tillgång till deras siffror och 

hon tror att det som kanske kan ha påverkats efter revisionspliktens 

avskaffande är att vissa företag som valt bort revision inte tar tag i 

sina papper i tid, som de kanske tidigare gjort. Hon har dock 

egentligen inte några krav på att hennes kunder ska ha revisor, då hon 

jobbar med så olika företag. Hennes kunder är allt från konkurser till 

företag som allt är ordning och reda i. 

Hon tror att hon ligger bättre till hos Skatteverket när hon har 

revisor och pratar om att om hon skulle sälja företaget i framtiden så 

är det en fördel att alla siffror stämmer och det är ordning och reda.  

Hennes kostnad för redovisning och revision ligger på samma nivå 

som tidigare och det har inte tillkommit några extra kostnader efter att 

revisionsplikten avskaffades. Däremot tyckte hon att bokförings-
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kostnaden blivit lägre sedan hon valde att behålla revision. Hon har 

inte funderat alls på att avskaffa revision, då hon hela tiden har haft ett 

medvetet mål att växa som företag. Skulle gränserna ökas till EU-nivå 

och hon då har möjlighet att ta bort revision, så skulle hon endast 

kunna tänka sig att välja bort den om priset på revision höjdes 

radikalt. Hon jämför kostnaden för revision med kostnaden för 

marknadsföring och menar att hon får mycket mer hjälp med 

ekonomin för 10 - 15 000 kronor än vad hon får marknadsföring för 

samma summa.  

4.2.2 Intervjuer med företagarorganisationer 

Svenskt näringsliv 

Professor Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv, 

påpekar att den besparing på 2,8 miljarder kronor per år som beräknats 

i statens utredning, är den totala besparing som skulle uppnås om alla 

bolag som kunde välja bort revision också hade ett gjort ett sådant val. 

Hittills har ca 130 000 av 425 000 aktiebolag, dvs. ca 30 procent, valt 

bort revision (oktober 2012). Det är en bra siffra ur Svenskt 

näringslivs synvinkel.  I propositionen räknar de med att revision i ett 

mindre företag som driver verksamhet kostar ca 17 000 kr per år, 

vilket skulle ge en årlig besparing på ca 2 miljarder per år.  

Enligt Claes borde inte den kostnadsbesparing som sker i företag 

som väljer bort revision beloppsmässigt påverka lönsamheten för 

företaget, inte ens i mindre företag. Han säger också att för att se om 

det finns en korrelation mellan revision och lönsamhet krävs en 

empirisk studie. Det är möjligt att göra en sådan studie, men han tror 

att då det gått ganska kort tid sedan reformen genomfördes är det svårt 

att kanske se denna typ av förhållanden. 

Han har inte uppfattat några reaktioner på ansvarsfrihets-

institutionens borttagande, men påpekar också att det är något tidigt 

att avläsa effekterna av reformen. 

När vi frågar om årsredovisningarna blivit sämre efter reformen 

säger Claes att ”Bolagsverket har antytt att så är fallet och att det 

underförstått skulle bero på revisionsplikten. Bolagsverket har dock 
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inte redovisat ett empiriskt hållbart underlag för denna slutsats (det 

saknas kontrollgrupp för att stämma av företag med respektive utan 

revision).” 

Svenskt näringsliv har inte fått några reaktioner alls från sina 

medlemsföretag på revisionspliktens avskaffande, enligt Claes. Han 

säger att intresset däremot var ganska stort före genomförandet av 

reformen. Han tycker också att effekterna av reformen blivit som de 

förväntat sig och har inte sett några effekter som de inte räknat med, 

varken positiva eller negativa och de stöder en framtida höjning av 

gränsvärdena till EU nivå. 

Företagarna 

Annika Fritsch, Skatteexpert hos Företagarna, säger att Företagarna 

inte har gjort några beräkningar på hur mycket företagens 

sammantagna kostnadsbesparing har varit efter avskaffandet av 

revisionsplikten och hon är osäker på om några sådana beräkningar 

gjorts av andra aktörer. Hon tycker dock att det låter rimligt att 

kostnaderna för revison kan ha gått upp på grund av nya revisions-

standarder, men kan inte säga att det beror på just detta. 

Hon tror det är svårt att jämföra om det finns någon koppling 

mellan förekomst av revision och lönsamhet för ett företag, då det 

finns så många andra skillnader mellan företagen som kan påverka 

lönsamheten. 

Hon tycker det är viktigt att svenska bolag inte har sämre villkor 

och högre krav än motsvarande företag i konkurrentländerna, men att 

det är mycket svårt att isolera effekterna av en enstaka åtgärd. När det 

gäller frågan om svenska bolags konkurrenskraft på den inter-

nationella marknaden ökat efter förändringen, går det inte att bortse 

från annan påverkan som konjunktursvängningar, skuldkriser, 

eurokriser och även positiva och negativa händelser i företagens 

närområde. 

Hon anser att redovisningsbyråerna knappast är förlorare på en 

frivillig revision, snarare tvärtom. De som väljer bort revisorn har i 

många fall behov av just redovisningsbyråns tjänster i stället, säger 

hon. Möjligen kan mindre revisionsfirmor uppleva omställnings-

problem, när de efter reformen måste börja marknadsföra sina tjänster 
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och värdet av dem, eftersom de inte längre kan luta sig mot revisions-

tvånget.   

Annika påpekar att det inte var helt oväntat med vissa barn-

sjukdomar i samband med att nya bolag första gången skulle upprätta 

och skicka in årsredovisning till Bolagsverket. Visst finns det slarvfel 

i samband med övergången till frivillighet, säger hon och enligt de 

indikationer de har gäller detta särskilt nybildade bolag och kan 

troligen i många fall hänföras till barnsjukdomar. Etablerade bolag 

som väljer bort revisorn bör inte ha några svårigheter, anser hon. 

De flesta reaktionerna de fått från sina medlemsföretag, rörande 

revisionspliktens avskaffande, är positiva. Revisionstvånget var ett 

irritationsmoment för många små bolag och möjligheten att välja 

vilken typ av konsulttjänster som just mitt företag behöver upplevs 

som mycket positivt, säger Annika. De råder alla att överväga och 

diskutera frågan om de ska ha revisor eller inte, så att det är ett 

övervägt beslut när det ska fattas. 

Hon tycker att effekterna av reformen har blivit de förväntade och 

att det i stor utsträckning har gått bra och många företag, både nya och 

redan befintliga, har fått möjlighet att välja vilken granskning de har 

bäst nytta av. Företagarna anser att Sverige bör följa Danmarks 

exempel och efter en utvärdering av det första steget i reformen höja 

gränserna.  

4.2.3 Sammanställning 
 

 Minskade/oförändrade kostnader för redovisning 

 Besparing av revisionsarvodet, ca 10 – 15 000 kronor. Inga 

andra kostnader har tillkommit 

 Ca 30 procent av bolagen har valt bort revision (sv. Näringsliv) 

 Besparing på 2 miljarder (sv. Näringsliv) 

 Om konkurrenskraften internationellt har förändrats är svårt att 

avgöra då så många andra faktorer spelar in. 
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Ägarnas egna behov av revision: 

Inget, när de gäller företag av denna storlek. 

 

Påverkansfaktorer för att ha revision: 

+  Bollplank 

+  Kvalitetsstämpel 

- Kostnad 

 

Påverkansfaktorer för att ha redovisningsbyrå: 

+  Bollplank 

+  Företagsanpassade tjänster 

 

4.3 Kreditgivares utfall 

4.3.1 Handelsbanken 
Tomas Frykberg, kontorschef på Handelsbanken i Bollnäs säger att de 

inte drabbats särskilt mycket av att revisionsplikten avskaffats då de 

flesta av deras kunder ändå har valt att behålla revision och om de har 

tagit bort revision så har ändå banken krav på att de ska lämna ett visst 

material för att få låna pengar. Han påpekar att ofta när de inte har 

någon revision så har bolagen en redovisningskonsult istället som 

sköter bokföringen åt dem. Detta menar han är ändå en kvalitets-

stämpel, enligt honom. De ställer inget krav på att företagen skall ha 

en revisor eller redovisningskonsult, men de talar gott om det inför 

kunderna och menar på att det är en fördel om det ska tas snabba 

beslut, vilket kunderna ofta vill ha när de ska göra en investering och 

är i behov av ett lån. 

Thomas menar att revision och bättre villkor inte hör samman utan 

det som avgör vilka villkor företaget ges är deras rating som avgörs av 

hur lönsamt företaget är. Om det är ett nystartat bolag så är den 

viktigaste punkten att se hur mycket de själva är villiga att satsa på 

bolaget. Han menar på att om en ägare av ett nystartat bolag endast 

går in med 50 000 kr som är minimigränsen för ett AB, så ger det inte 

lika bra villkor som om ägaren gått in med ett större kapital. 
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Thomas tycker inte årsredovisningarna har blivit sämre och medger 

samtidigt att det var något som de var rädda för att det skulle ske när 

revisionsplikten avskaffades. Han tror att det som har gjort att de inte 

blivit märkbart sämre är att de flesta företagen ändå använder sig av 

redovisningsbyråer som gör jobbet bra. Angående en ökning av 

gränserna för revisionsplikt till EU-nivå ser Thomas inte något som 

oroar om det går lika smärtfritt som den här första förändringen. 

4.3.2 Swedbank 
Sigge Flodin på Swedbank i Söderhamn säger att de inte har påverkats 

någonting av att revisionsplikten avskaffats då det knappt är något 

kundföretag hos dem som tagit bort revisor. Det kan vara något 

enstaka företag som gjort det, men då har de inte några lån att ta 

hänsyn till. Han menar att tillförlitlighet och kvalité är något som de 

anser att revisorerna tillför och säger att det är en kvalitetssäkring, 

men tycker också att en redovisningskonsult kan ersätta en revisor. 

Han tror att det är mest nystartade bolag som valt att inte ha revisor. 

Han berättar att revision och bättre villkor inte behöver hänga ihop, 

då det viktiga för dem är att de får ett bra material som de kan lita på 

och att det kravet ställs på alla. Om de inte får in det material de 

behöver så får företaget inte låna pengar oavsett om de har revision 

eller inte. För ett företag utan revisor kan det dock bli så att banken får 

gå djupare in i redovisningen och att det kan medföra att det tar längre 

tid för dem att fatta beslut angående lån, så om “tiden” räknas som ett 

bättre villkor så är det något som bolag med revision har som fördel. 

De ger alltid rådet till företag att det är bra att ha en revisor om det 

inte är “det där lilla hobbyföretaget utan krediter”, då de anser att 

dessa inte är i behov av en revisor. Han upplever inte att års-

redovisningarna har blivit sämre, men säger också att det kanske inte 

har så särskilt stor betydelse för bankerna hur en sådan ser ut. Då är 

det viktigare att ha ett mer framtidsfokus för att se om investeringen är 

lönsam eller inte. Detta fokus har kommit att blivit mer centralt nu 

efter att revisionsplikten avskaffats än vad det var innan, tror Sigge. 

Han är inte direkt oroad över en framtida höjning av revisions-

gränserna till EU-nivå, då de ändå kommer ställa samma krav på dessa 
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företag om de vill låna. De kommer inte att lätta på trycket för det 

utan det kan snarare bli så att de blir ännu hårdare på kraven.  

4.3.3 Sammanställning 
 

 

Påverkansfaktorer för att ha revision: 

+  Oberoende granskning 

+  Kvalitetssäkring 

 

Påverkansfaktorer för att ha redovisningsbyrå: 

+  Kvalitetssäkring 

+  Aktuell ekonomisk information. 

4.4 Det allmännas utfall 

4.4.1 Skatteverket 
Under intervjun med Skatteverkets skattehandläggare Rickard Dahl 

och Åsa Rhodin kom det fram att den största förändringen som skett 

för dem var att de fått ett nytt ”program” som innebär att de kan gå ut 

direkt till företagen och kontrollera hur väl dessa lever upp till 

 Lånemöjligheter påverkas inte 

 Inga skillnader på lånevillkor för företag med och utan revision 

 Revision underlättar  

 Det kan ta längre tid att få lån och krediter beviljade om banken 

inte får tillförlitliga och tillräckliga beslutsunderlag från början. 

 

Krav på företagens redovisning:  

Tillräckliga och tillförlitliga beslutsunderlag. 
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dokumentationsskyldigheten
6
. De fokuserar också på att kontakta 

nystartade företag i förebyggande syfte för att hjälpa dem att göra rätt 

från början för att undvika onödiga fel för att motverka onödiga 

extrakostnader och extra arbete. De säger att Skatteverket har fått 

utökade resurser till detta arbete sedan revisionsplikten avskaffades. 

Att dessa kontroller och kontaktmöjligheter införts har bidragit till 

att folk börjat se Skatteverket på ett annat sätt än tidigare, trodde 

Rickard och Åsa. De trodde att företagarna, nu när Skatteverket 

knackar på, ser det som en möjlighet och att det inte är hela världen 

om något är fel för då kan de istället få hjälp direkt att rätta till felen. 

Rickard och Åsa trodde att företagarna tidigare var rädda för att 

Skatteverket skulle komma på besök och det var en otrevlig tanke att 

ha något att göra med Skatteverket. Den bilden tror de är utbytt nu. 

De ser inte några kopplingar mellan avskaffandet av revisions-

plikten och skatteintäkternas eventuella förändring. De menar att en 

sådan mätning är svår att göra då det är så många olika faktorer som 

kan påverka skatteintäkterna. 

De har även lyssnat av vad företagen tycker om revisionspliktens 

avskaffande och de uppfattar det som att de flesta är positivt inställda 

till avskaffandet då det innebär en valfrihet för företagen. Även om det 

inte finns uppgett i deklarationerna att företagen använt sig av revisor, 

så upplever Rikard och Åsa att de flesta ändå låtit en revisor eller 

redovisningskonsult titta på redovisingen innan de lämnat in den. De 

tror att företagen ändå vill ha kvar den säkerheten. De är i det stora 

hela väldigt positiv till denna förändring och ser inga problem med att 

gränserna skulle höjas till EU-nivå, då det gått så smärtfritt som det 

gjort. 

4.4.2 Bolagsverket 
Per Nordström, chefsjurist på Bolagsverket, säger att det är lite tidigt 

att se utfallet av avskaffandet av revisionsplikten i nuläget, men att det 

är helt klart väldigt många valt bort revisor.  Han trodde att det i 

nuläget var ca 130 000 bolag av totalt 425 000 som tagit in förbehållet 

                                     
6
 Kontroll av företagets löpande redovisning och bokföringsunderlag. 
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i sin bolagsordning.  Av de nystartade bolagen har 65 procent valt bort 

revision, medan det av de äldre bolagen är några som gjort det. 

En effekt de märkt av revisionspliktens avskaffande är att antalet 

årsredovisningar som kommer in för sent ökat och även att antalet 

årsredovisningar med sämre kvalitet ökat. De har inte gjort någon 

analys ännu av vilka företag som står för dessa årsredovisningar, men 

de misstänker att det är till största delen nystartade bolag. En annan 

effekt är att de har fått in några falska årsredovisningar och det har 

även hänt att de fått in ”samma” årsredovisning från två olika bolag. 

Enligt Per Nordström har förändringen skapat extra arbete för 

Bolagsverket, då de får lägga mer tid på rådgivning.  I högre grad 

kvarstår också brister i årsredovisningar under längre tid beroende på 

att förelägganden som skickats ut till företag inte besvaras korrekt 

eller att företag avregistrerat revision för sent och ändå måste ha 

revisor. 

Han anser ändå att avskaffandet av revisionsplikten är en lyckad 

reform som minskar kostnader för företagen. I företag där företagaren 

inte är så kunnig i redovisning kan avsaknaden av revision ge både 

ökade kostnader och ett merarbete och han vill därför råda dessa till 

att ta hjälp med redovisningsfrågorna när de avstår från revision.  

En höjning av gränserna till EU-nivå, tror han kommer att påverka 

Bolagsverket endast volymmässigt, men han vill varna för att genom-

föra en sådan höjning för tidigt. Han menar att effekterna av denna 

första förändring bör utvärderas ordentligt innan nästa steg tas, 

eftersom det är för tidigt att se vilka totala effekter den haft.  

4.4.3 Sammanställning 
 

 Nytt arbetssätt; förebyggande istället för kontrollerande 

 Personlig rådgivning nystartade företag 

 Kontroller ute hos företagen av dokumentskyldigheten 

 För tidigt att avgöra om skatteintäkter eller skattefelet påverkats 
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 Utökade resurser 40 miljoner/år. För tidigt att se någon påverkan 

på den ekonomiska brottsligheten 

 Antalet sena årsredovisningar har ökat 

 Antalet årsredovisningar av sämre kvalitet har ökat 

 ”Falska” och kopierade årsredovisningar  

 Extraarbete, mer tid till rådgivning 

 Ökat antal årsredovisningar med brister som kvarstod under 

längre tid, beroende på att förelägganden inte besvaras korrekt 

av företagen 

 Många företag som har avregistrerat revision för sent och därför 

ändå måste ha revision har missat detta. 

 

Krav på företagens redovisning:  

Korrekt information Korrekt redovisade räkenskaper och annan 

lagstadgad information. 

Korrekt form Uppställningar enligt gällande regler och 

formkrav för årsredovisningar, inkomst-

deklarationer och annan kommunikation. 

I tid    Inom anvisad tidsram. 

 

Påverkansfaktorer för att ha revision: 

+  Kvalitetssäkring 

 

Påverkansfaktorer för att ha redovisningsbyrå: 

+  Kvalitetssäkring 
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4.5 Revisions- och redovisningsbyråernas 
utfall 

4.5.1 Jope redovisningsbyrå i Söderhamn 
Erik Nilsson, auktoriserad redovisningskonsult på Jope redovisnings-

byrå säger att det som förändrats för dem är att de får lägga lite mer tid 

på att kolla på hur de tidigare årsredovisningarna är inlämnade. 

Kunder har inte blivit fler eller färre men de upplever en hårdnande 

konkurrens. De av deras kunder som har haft möjlighet har valt bort 

revision i och med att revisorns uppgifter inte tillför dem något, då det 

handlar om så pass små företag och de ändå har hjälp av en 

redovisningsbyrå. Han säger att i stort sett alla nystartade företag 

väljer att vara utan revision. De nystartade företag som ändå väljer att 

använda revision är företag som ser att de inom en snar framtid ändå 

kommer ligga över gränserna och då väljer att köra med revisor från 

start, tror Erik. 

Priserna på redovisningstjänster har inte påverkats ännu, men Erik 

tror att dessa kommer gå upp i och med att revisionsbyråerna i staden 

kommer att vilja höja priserna för att ersätta de revisionsintäkter de 

förlorar. 

Han tror inte det spelar någon roll för bankerna om företagen har 

revision eller inte. Han tror inte heller att ansvarsfrihetsinstitutionens 

borttagande har någon inverkan, då han har svårt att se hur de i ett 

sådant litet företag inte skulle bevilja ansvarsfrihet till VD:n. 

Han ser inte att företagen utan revision särbehandlas utan det enda 

han kommer att tänka på är att det är på gång att revisorer och 

redovisningskonsulter ska kunna anmäla till Skatteverket vilka företag 

de skött och då läggs de deklarationer som är gjorda med hjälp av en 

redovisningskonsult eller revisor i en hög och de som gjorts utan hjälp 

läggs i en annan hög. Högen som är gjorda av en redovisningskonsult 

eller revisor kommer de att ta stickprov ur och kontrollera medan de 

ur den andra högen kommer att kontrollera alla. 

Han tror inte att det blir några problem med att öka gränserna till 

EU-nivå i och med att han ser de “mellanstora” företagen som det 

minsta bekymret när det gäller skattefelet. Han menar att de är för 
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stora för att ägarna ska kunna hålla på att fiffla och de är för små för 

att kunna utföra brott som t.ex. räntesnurror med 7 olika länder. 

4.5.2 PwC redovisning och revisionsbyrå i Söderhamn 
Guy Pernersten revisor och kontorschef på PwC i Söderhamn märker 

att bolag som startar sällan väljer revision. Han har läst att en tredjedel 

av de nybildade bolagen väljer att inte ha revision idag. Han berättar 

att på deras byrå har de tappat en del kunder på revisionssidan men att 

de fortfarande behållit dem på redovisningssidan och även fått fler 

arbetsuppgifter på den sidan. 

Den enda fördelen för ett bolag att vara utan revision, som han kan 

se, är rent kostnadsmässig. Han ställer sig samtidigt frågande till om 

det verkligen blir en besparing i slutänden i och med att han tror att 

redovisningskostnaderna kommer öka och ta den delen som revisionen 

tidigare tog. 

Nackdelar han ser är att företagen kan få högre ränta på leasing eller 

lån, då de kan lämna ett bättre beslutsunderlag när de har en revisor. 

Han påtalar också att det är en säkerhet för kunder och leverantörer 

om företaget har en revisor eller inte. Han tar också upp den 

“särbehandling” som förväntas komma att ske på Skatteverket, där de 

deklarationer som gjorts med hjälp av redovisningskonsult eller 

revisor läggs i en hög och de andra företagen i en annan hög och där 

de ur högen med revisor/redovisningskonsult endast gör stickprov 

medan de kontrollerar alla i den andra högen. Han menar också att 

även om ett företag är helt rena och välkomnar Skatteverkets 

nyinförda kontroller så kostar det ändå tid och engagemang för 

företagen att ha Skatteverket på besök. 

Guy tror att det inledningsvis är revisionsbyråerna som är de största 

förlorarna, men tror att detta kommer att förändras i framtiden då han 

menar att de som väljer att behålla revision kommer att få betala mer 

för den tjänsten. Detta betyder att det kommer att finnas färre 

revisionskunder, men att revisionsbyråernas totala summa av intäkter 

kommer vara lika som förr, då kostnaden för företagen ökar. Han 

säger att det kan finnas en viss koppling mellan revision och 

lönsamhet då ett företag som avskaffar revision ofta kan vara ett 

företag som behöver skära i kostnaderna för att överleva. 
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Han tror att även om gränserna ökar till EU-nivå så kommer de 

berörda företagen ändå att behålla revisionen, då det kommer ställas 

krav från flera olika håll på att de har revision, exempelvis från banker 

för att ta lån. 

4.5.3 Sammanställning 
 

 Inget större bortfall av klienter, revision har ersatts av 

redovisningstjänster 

 Ingen större förändring av priser på redovisnings- eller 

revisionstjänster ännu 

 Konkurrens ökar 

 Priser för redovisningstjänster förväntas öka 

 

Påverkansfaktorer för att ha revision: 

+  Bollplank 

+  Kvalitetsstämpel 

- Kostnad 

- Gamla siffror 

 

Påverkansfaktorer för att ha redovisningsbyrå: 

+  Företagsanpassade tjänster   

+  Kvalitetssäkring 

+  Bollplank 

+  Aktuell ekonomisk information. 

5. Analys 
I detta kapitel ställs insamlad empiriska data mot den teoretiska 

bakgrunden. Därefter diskuteras och analyseras de skillnader och 

likheter som framkommer, med utgångspunkt ur arbetets 

frågeställningar och syfte. 
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5.1 Företag och ägare 

Figur 13. Sammanställning förväntad påverkan/utfall för företag och ägare 

Påverkan enligt utredningen Utfall respondenter 

 Lägre administrations-

kostnader 

 Besparing på 2,8 miljarder 

kronor per år 

 Inget behov av 

förvaltningsrevision 

 Ökade bolagsvinster 

 Aktievärdet höjs 

 Minskade/oförändrade 

kostnader för redovisning 

 Besparing av revisionsarvodet, 

inga andra kostnader har 
tillkommit 

 Ca 30 procent av bolagen har 
valt bort revision (Svenskt 

Näringsliv) 

 34 procent (Bolagsverket) 

 Besparing på 2 miljarder 

(Svenskt Näringsliv) 
Om konkurrenskraften 

internationellt har förändrats är 

svårt att avgöra då så många 
andra faktorer spelar in 

Påverkan enligt aktörer Påverkan enligt forskning 

 Förbättrad konkurrenskraft 
internationellt 

 Lägre priser på redovisning 
och revision (Företagarna) 

 Lite högre priser på 
redovisning och revision 

(Svenskt Näringsliv) 

 Besparing ca 2 miljarder 
kronor per år 

 Ingen nytta av revisionsplikten 

 Ansvarsfrihetsfrågan 

 Större risk utan 
förvaltningsrevision 

 Försämrade möjligheter till 
insyn i verksamheten 

 Kvalitetssäkring 

 Kostnadsbesparing 

 Konkurrensfördel 

 Särbehandling A-lag/B-lag 

 Högre kostnader 

 Högre räntor 

 Kortare kredittider 

 Går miste om rådgivning 

 Sämre redovisning 

 Sämre rating hos 
kreditupplysningsföretag. 

 Osäkert hur skatter och 
ekobrottsligheten påverkas 

Största andelen fel i 
årsredovisningar är formella fel. 
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Något som påpekas i teorin är att ägarna inte anses ha något större 

behov av en extern granskning av räkenskaperna, då de i den här 

storleken av företag oftast är aktiva i driften och på grund av detta 

redan har full insyn i bolagets förvaltning och räkenskaper. Detta 

stöds av de intervjuer som gjorts med företag både med och utan 

revisor och det framgår att de som valt att behålla revision, gjort det 

av andra orsaker. I dessa företag är det oftast ägaren som arbetar själv 

och har full kontroll över verksamheten, vilket gör att det inte finns 

något behov av förvaltningsrevision. Däremot kan det finnas ett behov 

att ta hjälp av en redovisningskonsult hos de företag som väljer att inte 

ha revisor och där företagarna inte är så insatta i redovisningen själva, 

för att undvika onödigt extraarbete och förseningsavgifter beroende på 

okunskap om formkrav, regler och tidsgränser. 

Alla de intervjuade företagarna hade hjälp av redovisningsbyrå i 

varierande grad och de som hade avsagt sig revision hade gjort det på 

grund av kostnaden och att de inte tyckte att de hade något behov av 

den. De som behållit revision hade gjort det av olika orsaker. Den ena 

hade gjort det för att signalera seriositet gentemot sina uppdrags-

givare, vilka bland andra innefattade olika myndigheter, som en 

kvalitetsstämpel. Att företag utan revision skulle kunna riskera att 

uppfattas som mindre seriösa var också något som togs upp av 

Larsson m.fl.(2006). Den andre hade behållit revisorn delvis på grund 

av att han ville ha ett extra ”bollplank” i ekonomiska frågor och delvis 

av personliga skäl.  

För de företag som valt bort revision, hade detta inte medfört någon 

större skillnad i redovisningskostnader vad de kunde se än så länge. 

För den som varit utan revision en längre tid hade det gett den 

kostnadsbesparing han räknat med, medan det för den andra ännu inte 

hade gett någon besparing, då hon anmält för sent till bolagsverket och 

därför var tvungen att ha revision även för förra räkenskapsåret. För 

de som behållit revision låg kostnaderna på samma nivå som tidigare, 

vilket talar emot den prispress på grund av ökad konkurrens som 

förväntades av utredningen.  

Då respondenterna i redovisningsbranschen förväntar sig en höjning 

i priserna för både redovisning och revisionstjänster och då företagen 

som tagit bort revision kan komma att behöva använda redovisnings-
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tjänster i större grad än tidigare, för att kvalitetssäkra årsredovisning 

och inkomstdeklarationer, är det tveksamt om det kommer att betyda 

några större besparingar för de bolag som väljer att vara utan revision 

och bara anlita redovisningsbyrå.  

De nystartade företag, som väljer att inte har redovisningsbyrå 

och/eller revision riskerar förseningsavgifter från både bolagsverket 

och skatteverket i de fall de inte klarar att lämna i en fullständig, 

korrekt årsredovisning eller inkomstdeklaration i tid, vilket också 

respondenten på bolagsverket ansåg gjorde att dessa företag inte 

tjänade något på att vara utan redovisningshjälp eller revision.  

På Skatteverket arbetar de mer proaktivt med de nystartade 

företagen för att minska fel i deklarationerna och detta är något som 

Bolagsverket  skulle kunna ta efter. Då de nu ändå fått använda mer 

tid till rådgivning så kunde de istället, liksom Skatteverket, fokusera 

på att få en dialog med de nystartade bolagen långt innan det är dags 

för årsredovisningarna att vara inne, för att minska antalet försenade 

och felaktiga årsredovisningar. Detta skulle förmodligen hjälpa till att 

hålla nere deras handläggningstider och hjälpa företagen att slippa 

förseningsavgifter som kan bero på ren okunskap. 

 

Anledningar till att ha revision: 

 Som en kvalitetsstämpel 

 Om yttre intressenter kräver det 

 Om företaget inte har/vill ha annan redovisningshjälp och 

själva inte är så insatt i redovisningsfrågor. 

 

 Cirka 145 500 bolag i dagsläget valt att vara utan revisor. Med en 

kostnad för revision mellan 10 000 – 17 000 kronor per år betyder 

detta att dessa företag sparat mellan 1,46 och 2,47 miljarder kronor. 

Sanningen ligger med största sannolikhet någonstans mittemellan. 

Empirin visar att den rena kostnaden för revision legat mellan 10 000 

– 15 000 kronor för den här storleken av företag. Dessutom 

tillkommer de extra interna kostnaderna som en revision innebär. Med 

utgångspunkt från de 15 000 kronor som utredningen beräknat 

kostnaden till, hamnar besparingen på knappt 2,2 miljarder kronor. 

Detta är ett ganska bra resultat så nära inpå ändringen. Dock bör 
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påpekas att ingen hänsyn har tagits till andra ökade kostnader som kan 

tillkomma på grund av avskaffandet. Exempelvis ökade kostnader för 

redovisning, ökade interna kostnader och förseningsavgifter. 

Dessutom är drygt 70 000 av dessa bolag inte är aktiva och har därför 

förmodligen haft en betydligt lägre kostnad för revision
7
, vilket gör att 

besparingen sjunker med ytterligare ca 700 miljoner kronor.  

5.2 Kreditgivare 

Figur 14. Sammanställning förväntad påverkan/utfall för kreditgivare 

 

Under intervjuerna framkom att både Handelsbanken i Bollnäs och 

Swedbank i Söderhamn var överens om att det inte hade någon 

                                     
7
 Femtusen kronor per bolag i revisionskostnad enligt Statens utredning. 

Påverkan enligt utredningen Utfall respondenter 

 Lånemöjligheter kommer 
inte att påverkas 

 Inga skillnader på 
lånevillkor för företag med 

och utan revision 

 Lånemöjligheter påverkas inte 

 Inga skillnader på lånevillkor 

för företag med och utan 
revision 

 Revision underlättar  

 Det kan ta längre tid att få lån 
och krediter beviljade om 

banken inte får tillförlitliga och 
tillräckliga beslutsunderlag från 

början 

 Ett kreditupplysningsföretag 
har sänkt ratingen för företag 

utan revision. 
 

 

Påverkan enligt aktörer 

 Revision underlättar 
kreditgivningen 

 Årsredovisningarna har 
marginellt värde vid 

kreditbeslut 

 Oklart hur det påverkar 
värdet av 

kreditupplysnings-
företagens tjänster 

 Sämre villkor för företag 

utan revision 

 Svårare att få lån och 

krediter för företag utan 
revision 
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betydelse om ett företag hade revision eller inte när det gällde 

lånemöjligheter och villkor. Det viktigaste för dem var att de fick ett 

bra beslutsunderlag som framförallt visade att investeringarna 

företagen ville låna till, visade sig vara investeringar som var 

lönsamma och att företaget beräknades ha råd att betala räntor och 

amorteringar i framtiden. Om bankerna ville att ett företag skulle ha 

revision så kunde de ställa det kravet, men det påverkade inte räntan 

eller villkoren, utan snarare om de fick låna eller inte.  

Så här i efterhand är det lite märkligt att farhågor fanns för att 

villkoren för ett lån skulle anpassas till om företagen hade revision 

eller inte, då båda bankerna var överens om att det inte hade någon 

avgörande betydelse. Det borde vara mer logiskt att bankerna lånar ut 

till de företag som de tror att de får tillbaka pengarna ifrån och det 

innebär att vikten bör ligga på hur företaget förväntas gå i framtiden 

och inte på ”gamla” siffror. Det som är intressant i det sammanhanget 

är de aktuella siffrorna och inte de historiska, vilket respondenterna 

också påpekade. De var mer intresserade av att se aktuella rapporter 

och att få de underlag de behöver för att kunna fatta ett beslut. 

Dock har det visat sig att ett av de större kreditupplysnings-

företagen i Sverige valt att sänka betyget för de företag som valt att 

vara utan revisor, medan andra kreditupplysningsföretag och även 

stora banker anser att det inte har någon betydelse alls för företagens 

status. De anser att tillförlitligheten i räkenskaperna minskat, men det 

är svårt att se de logiska i att ett lönsamt företag som har och alltid 

haft god soliditet och likviditet och som alltid skött sig, helt plötsligt 

ska få ett lägre betyg enbart på grund av att de valt att inte ha revisor.  

Tidigare erfarenheter från andra länder visar dock att både 

kreditbetyg, lånevillkor och räntor påverkats av frånvaro av revisor i 

företagen. Detta kan bero på att dessa länder genomfört förändringen 

långt tidigare, då redovisningsnormer och standarder inte varit lika 

utvecklade och inarbetade som de är nu och att dessa tidigare också 

skiljt sig åt mer mellan länderna än de gör nu, vilket gjort att de andra 

länderna inte haft samma utgångsläge som Sverige. I utredningen har 

man också utgått ifrån de studier som visar hur villkor och räntor 

påverkats i andra länder, när man varnat för denna risk.  
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5.3 Det allmänna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Sammanställning förväntad påverkan/utfall för det allmänna 
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Enligt statens utredning skulle varken skatteverket, ekobrotts-

myndigheten eller bolagsverket behöva utökade resurser på grund av 

att revisionsplikten avskaffades, vilket var något som framförallt 

skatteverket avslog direkt. De ansåg att de skulle behöva kraftigt 

ökade resurser om revisionsplikten avskaffades för att säkerställa att 

redovisningsfel inte skulle påverka skatte- och inkomstdeklarationer. 

Det framkommer i teorin att de fick ett extra anslag på 40 miljoner 

kronor per år, så länge det skulle behövas, för att klara av effekterna 

av ändringen, vilket också  respondenterna på Skatteverket bekräftade. 

Ett par farhågor som fanns inför avskaffandet av revisionsplikten 

var att antalet årsredovisningar med sämre kvalitet och antalet sent 

inskickade årsredovisningar skulle öka. Detta är något som också 

skett, vilket bekräftas av olika aktörer och framförallt då bolagsverket. 

Detta förhållande har lett till att Bolagsverket fått ta in extra personal, 

utbilda personal, använda mer tid till rådgivning och att hand-

läggningstiderna ökat. Det har också kostat företagen pengar i 

förseningsavgifter. Som tidigare nämnts kan det vara en idé att de 

följer Skatteverkets exempel med att omprioritera till att arbeta mer 

med förebyggande rådgivning för att minska antalet felaktiga och sena 

årsredovisningar och därmed också få ner sina handläggningstider. 

Då de flesta felaktiga och sena årsredovisningarna och inkomst-

deklarationer troligtvis kommer från företag som inte har revision 

eller redovisningshjälp, är det just dessa som behöver stöd och hjälp 

med dessa saker och en förebyggande kontakt med myndigheterna kan 

göra stor skillnad. Om inte annat för att få företagarna att förstå vikten 

av att rapporteringen blir korrekt och är i tid, för att slippa försenings-

avgifter och andra problem. De borde därför kosta på sig att ta hjälp 

med en del av redovisningen för att undvika onödiga kostnader som 

inte tillför något till företaget. 

Det vore en enkel sak för bolagsverket att meddela de företag som 

avregistrerat revisor för sent, att de ändå måste skicka in revisions-

berättelse för det räkenskapsåret. Detta skulle motverka missförstånd 

hos många företag som tror att de inte behöver. Särskilt nu under 

2013, då ändringen inte gäller förrän handläggning är klar och 

handläggningstiderna ökat. 
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Då det ännu är för tidigt att se några effekter på skattefelet, 

skatteintäkterna och den ekonomiska brottsligheten är det svårt att 

analysera förändringens påverkan på dessa områden. Dock visar 

tidigare forskning att påverkan inte varit så stor i andra länder och 

respondenterna tror inte heller att skatterna, eller den ekonomiska 

brottsligheten kommer att påverkas i någon högre utsträckning.  

5.4 Revisions- och redovisningsbranschen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Sammanställning förväntad påverkan / utfall för revisions- och 

redovisningsbranschen 
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Det fanns olika åsikter om huruvida priset på revisions- och 

redovisningstjänster förväntades stiga eller sjunka på grund av 

revisionspliktens avskaffande. Utredningen trodde att priserna skulle 

pressas ned tack vare att konkurrensen skulle öka medan andra aktörer 

förväntade sig att priset på tjänsterna skulle stiga eftersom aktörerna 

skulle bli tvungna att försäkra sig mot eventuella förluster genom att 

höja priserna. Av undersökningen framgår att priserna i Gävleborg 

ligger på samma nivå som tidigare, men både redovisningsbyrån Jope 

och revisionsbyrån PwC hade samma uppfattning om att priserna 

skulle komma att höjas inom en snar framtid. 

Det låter rimligt att priserna kommer att öka i och med att byråerna 

(framförallt revisionsbyråerna) måste ta igen de förlorade intäkterna 

då antalet revisionskunder minskar, genom att höja priset för de 

kvarvarande kunderna och ta bättre betalt för de redovisningstjänster 

man erbjuder. Det har dock framkommit i intervjuerna att för de som 

valt att behålla revisionen, vore en väsentlig höjning av revisions-

kostnaden den enda anledningen till att de skulle komma att välja bort 

revision i framtiden. Detta skulle betyda att fler väljer bort revision 

om priserna höjs. Den höjning som troligtvis kommer att ske bör 

därför riktas mot de större företagen. Om revisionsbyråerna känner att 

de mindre företagen är lönsamma med det pris de har, kan det vara idé 

att låta deras priser ligga kvar på samma nivå för behålla dem som 

kunder. Alternativt att revisionsbyråerna rekommenderar dessa företag 

att använda sig av andra anpassade redovisningstjänster som de 

erbjuder, vilka passar företagets behov bättre. 

I teorin kom det fram att flertalet aktörer inte förväntade sig att 

revisionsbranschen skulle missgynnas av att revisionsplikten 

avskaffades eftersom att de istället skulle ta andra uppdrag och 

erbjuda nya tjänster på samma sätt som skett i England. Det stämmer 

väl överens med vad respondenten på PwC i Söderhamn sade. De 

hade tappat lite intäkter på revisionssidan men hade kunnat ersätta 

detta med en ökning på redovisningssidan.  

Lotta Jörgensen, vice VD på FAR SRS, trodde att redovisnings-

konsulten skulle närma sig revisorns roll och bli mer en rådgivare än 

tidigare. Det är också något som Jopes redovisningskonsult Erik 
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Nilsson, har samma uppfattning om. I och med att nästan alla Jopes 

kunder hade frånsagt sig revision, utförde han som redovisnings-

konsult liknande uppdrag som revisorn tidigare gjort och dessutom 

löpande i samband med redovisningen. Företagen har då inte längre 

något behov av att ha kvar revisionen, då de redan får den hjälp och 

feedback de behöver under räkenskapsårets gång.  

Revisionspliktens avskaffande medför att antalet redovisnings-

konsulter kommer att öka. Dels för att yrket kommer få en högre 

status men också för att det inte längre kommer att behövas revisorer i 

samma utsträckning som tidigare och många revisorer kommer därför 

att söka auktorisation som redovisningskonsulter för att kunna arbeta 

på en bredare marknad. 

5.5 Påverkansfaktorer för företagens behov av 
revision  
De aktuella aktiebolagen är så små att ägarna oftast är direkt 

involverade i den dagliga verksamheten och därmed anses ha full 

insyn företagets förvaltning och ekonomiska status. Detta gör att dessa 

inte kan anses ha något större behov av revision för sin egen del. Utan 

att det som styr deras behov av revision är krav och förväntningar från 

yttre intressenter. Det kan dock förekomma att det finns ägare som 

inte är involverade i verksamheten och därmed också har känner att de 

ett behov av att få en rättvisande bild av företaget och i det fall 

gränserna höjs finns det skäl att förmoda att denna grupp kommer att 

öka. Bilden här under visar en sammanställning de faktorer som 

påverkar företagens behov av revision. 

Med utgångspunkt ur de krav och förväntningar på företagens 

redovisning som ställs och de individuella redovisningsmässiga 

förutsättningarna som finns inom företagen, väljer ledningen vilken 

typ av tjänst som företaget har behov av för att uppfylla dessa 

förväntningar.  

Skillnaden mellan revisionsbyråerna och redovisningsbyråerna har 

efter revisionspliktens avskaffande minskat, som nämnts tidigare, 

beroende på utvecklingen av kvalitetssäkringsnormer för den löpande 

redovisningen och samarbeten mellan redovisningsbyråer och 
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skatteverket. För företag som inte har direkta revisionskrav på sig från 

exempelvis banker eller ägare, kan de faktorer som påverkar valet 

mest vara att de upplever att den kvalitetsstämpel som revisionen ger 

eller att behovet av en oberoende granskning är värt den extra kostnad 

som revisionen orsakar. 
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Figur 17. Påverkansfaktorer för val av revision/redovisningstjänster 
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5.6 Höjning av gränserna till EU-nivå 
Ingen av respondenterna kan se några problem med en höjning av 

gränsvärdena till EU-nivå. Både Svenskt Näringsliv och Företagarna 

förespråkar en sådan höjning, men tycker också att en ordentlig 

utredning av avskaffandets effekter bör göras först, framförallt på 

skattefelet och den ekonomiska brottsligheten.  

Skatteverket som tidigare var emot avskaffandet såg nu bara 

positivt på reformen och trodde inte att en höjning skulle påverka vare 

sig deras arbetsbörda, skatteintäkterna eller skattefelet i någon större 

utsträckning. Bolagsverket trodde att en höjning endast skulle påverka 

dem volymmässigt. 

Då detta första steg omfattat de allra minsta företagen, vilka enligt 

Skatteverkets beräkningar står för den största delen av skattfelet, 

borde inte en höjning av gränsvärdena  medföra någon större påverkan 

på just detta. Dessutom har merparten av de bolag som kommer att 

omfattas av en sådan höjning, varit med ett tag och är av den storleken 

att de redan har en egen fungerande redovisning, vilket gör att riskerna 

för både ekobrott och omedvetna felaktigheter i redovisningen är 

betydligt mindre. Detta borde också göra att påverkan på bolagsverket 

inte heller borde bli så stor, då risken för försenade och felaktiga 

årsredovisningar är mindre. 

De tror inte heller att lika stor del av dessa företag kommer att välja 

bort revision, då de på grund av sin storlek, har andra krav på sig från 

yttre intressenter. De kan ha flera ägare som inte har insyn i själva 

verksamheten, banklån och leasingavtal och andra avtal som påverkar 

deras valmöjlighet. 

6. Slutsats 
Detta kapitel består av en sammanställning av de resultat som 

framkommit ur den föregående analysen och utifrån dessa resultat 

besvaras de frågeställningar arbetet utgått ifrån. 
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6.1 Sammanfattning 

Denna studie visar följande: 

• Att förändringsprocessen har gått bättre än väntat för de flesta 

aktörerna. Skatteverket har fått ökade resurser, vilka var något som 

utredningen inte hade räknat med, men som skatteverket 

förutspådde. 

• Att ingen aktör har något emot att öka gränserna till EU-nivån i 

framtiden, men att de flesta varnar för att göra det för snabbt. De 

anser att en ordentlig utvärdering bör göras först 

• Att årsredovisningarna har som befarats blivit sämre, men att vissa 

aktörer inte har märkt av detta alls då de inte anser sig ha någon 

större nytta av dem. 

• Att priserna för redovisning och revision ligger kvar på samma 

nivå i Söderhamns kommun, men att respondenterna inom 

branschen tror att dessa kommer att öka, trots utredningens 

förväntningar på pressade priser inom området. 

• Att ingen tror att redovisningsbyråerna är eller kommer att bli de 

stora förlorarna av förändringen. Revisionsbyrån PWC i Söder-

hamn ser revisionsbyråerna som förlorare inledningsvis men tror 

detta kommer ändra sig med tiden. 

• Att titeln redovisningskonsult har fått en högre status. 

• Att revisionsbyråer och redovisningsbyråer utvecklar och erbjuder 

tjänster bättre anpassade företagens behov. 

• Att olika aktörer inlett samarbeten för att kvalitetssäkra 

redovisningen. Exempelvis FAR och SRF med Reko och 

Bokslutsrapporten och FAR, SRF och Skatteverket för att höja 

kvaliteten på inkomstdeklarationerna. 

• Att både företag som väljer bort revision och de som väljer att ha 

kvar revision ser kostnaden som den stora nackdelen med att ha 

revision. 
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• Att företag som väljer att behålla revision ser nyttan med att ha ett 

bollplank att diskutera med och ser revision som en kvalitets-

stämpel för sitt företag. 

• Att revision inte innebär större möjligheter till bättre villkor för lån 

hos banker, men att det troligen kan underlätta och snabba upp 

beslutsprocessen hos banken. 

• Att skatteverket, enligt dem själva, uppfattas som öppnare och 

bättre att ha att göra med, bland företagarna. Företagen är inte lika 

negativt inställda till skatteverket längre. Efter att revisionsplikten 

avskaffades började Skatteverket arbeta mer proaktivt med 

förebyggande och rådgivande åtgärder genom personlig kontakt 

med företagen. 

• Att skatteverket, enligt några respondenter, i framtiden kommer att 

göra kontroller på alla företag utan revision eller hjälp av 

auktoriserad redovisningskonsult, medan de bara kommer att göra 

stickprov bland de företag som har revisor eller hjälp av 

auktoriserad redovisningskonsult, vilket också till viss del stöds av 

det samarbete som startats mellan Skatteverket, SRF och FAR. 

• Att det ännu är för tidigt att se påverkan på det allmänna, men att 

erfarenheter från andra länder tillsammans med den generella 

uppfattningen hos respondenterna tyder på att skatteintäkterna, 

skattefelet och ekobrotten inte kommer att öka något nämnvärt. 

6.2 Arbetets frågeställningar 
 Hur väl överensstämmer de olika aktörernas prognoser och 

förväntningar med det aktuella utfallet?  

De flesta farhågor och förhoppningar de olika aktörerna hade har 

infriats. De största negativa effekterna för det allmänna ansågs vara 

påverkan på skattefelet och ekobrottsligheten. Det är ännu för tidigt att 

riktigt se hur utfallet blir på dessa områden, men det verkar inte som 

att det ska få så stor inverkan som förutspåtts, om någon alls.  
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 Hur har redovisningen påverkats? 

Antalet insända årsredovisningar av bristande kvalitet har ökat. Även 

antalet för sent insända årsredovisningar har ökat. Det är ännu för 

tidigt att se hur inkomstdeklarationernas kvalitet påverkats. Nya 

samarbeten har inletts mellan bland andra FAR, SRF och Skatteverket 

för att kvalitetssäkra företagens redovisning. Nya och förändrade 

tjänster erbjuds och utvecklas av revisions- och redovisningsbyråerna 

som alternativ till revision för de företag som väljer att vara utan. 

 

 Vilka faktorer påverkar företagens behov av revision?  

Det genomgående kravet från de olika aktörerna är inte helt oväntat att 

redovisningen ska uppfylla de krav som ställs enligt gällande normer, 

regler och lagar. Den ska vara korrekt, aktuell, rätt redovisad 

(formmässigt) och redovisas inom givna tidsramar och ge en 

rättvisande bild av företagets status. Om revisionen i detta avseende är 

till nytta för företagen beror till största delen på de individuella 

förutsättningar som finns inom företaget. 

Det som kan vara avgörande i valet är om kostnaden för revision är 

värt det man upplever att man får för den. Många av de fördelar som 

revisionen ger kan man också få genom att anlita en redovisningsbyrå, 

men det beror som sagt på vilka förutsättningar och behov som finns 

inom företaget. Sköter företaget redovisningen själv och det fungerar 

bra så kan det räcka med revision för att nå den kvalitetssäkring som 

behövs.  

 

 Hur ser de olika aktörerna på en framtida höjning av gränsvärdena 

till EU-nivå? 

I denna fråga har respondenterna samma uppfattning. De som tidigare 

hade reservationer mot avskaffandet av revisionsplikten har nu inga 

större farhågor inför en höjning av gränsvärdena. De flesta förespråkar 

eller är positivt inställda till en höjning då de kan se nyttan av den för 

de svenska företagen och de anser inte att en sådan höjning skulle 

påverka dem negativt.  
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6.3 Egna reflektioner 
Även om det inte märks direkt eller ens inom de närmaste åren så 

kommer ändå avskaffandet av revisionsplikten att bidra till att de 

administrativa kostnaderna för dessa företag minskar. Avskaffandet 

gör att effekterna av de ökade kraven och kostnaderna för revision 

dämpas för de aktuella företagen och ger möjlighet till utveckling av 

andra kvalitetssäkrande tjänster och anpassning av arbetssätt hos de 

olika aktörerna, vilket gör att revision för dessa företag kommer att bli 

överflödig. När gränsvärdena höjs finns inte längre behovet. Det 

kommer då redan att finnas färdiga utprovade redovisningslösningar 

för företagen och väl fungerande inarbetade rutiner hos kreditgivare 

och hos de allmänna aktörerna. Det framkom i intervjuerna att 

företagens val att ha revision eller inte ha revision inte hade någon 

betydelse för deras bedömningar. Det som spelade roll var korrekta 

beslutsunderlag, korrekta årsredovisningar, korrekt deklaration mm. 

Förekomsten av revisor hade inte heller någon betydelse för företagen 

i deras kontakter med kunder och leverantörer. 

Det är först i det läget det går att räkna på en reell kostnads-

besparing för företagen. Det är ännu för tidigt att säga hur priserna för 

revision och redovisningstjänster kommer att ändras och hur behovet 

av de olika tjänsterna kommer att förändras. Det är också för tidigt för 

att se om förändringen påverkat skattefelet i någon riktning och om 

det därför måste vidtas ytterligare åtgärder på grund av detta. När det 

gått några år och de totala effekterna hos alla som berörs av 

förändringen och de anpassningar som gjorts på grund av denna som 

eventuellt kan komma att belasta företagen, först då går det att se om 

det gett en besparing för företagen.  

Utredningen trodde att avskaffandet av revisionsplikten skulle 

sänka företagens kostnader redan till 2012. Visserligen finns det säkert 

företag som sparat mycket pengar på detta i nuläget, men det finns 

säkerligen också många företag där kostnaden i slutänden blivit högre 

än vad en revisor skulle kostat, framförallt när större delen av de 

nystartade företagen väljer att vara utan revisor från start och det ännu 

är för tidigt att se hur detta påverkar deras verksamhet. Förändringen 

bör snarare ses som en framtida kostnadsbesparing.  
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6.4 Uppsatsens bidrag 
Denna uppsats bidrar till en ökad förståelse hur revisionspliktens 

avskaffande påverkat de olika aktörerna och hur de ser på en framtida 

höjning av gränsvärdena till EU-nivå. Den identifierar de faktorer som 

styr de berörda företagens behov av revision. Den visar också de 

anpassningar som skett och fortfarande sker av både angreppssätt och 

arbetssätt, hos de berörda aktörerna, i en strävan att hjälpa företagen 

att leva upp till lagstiftade kvalitetskrav som finns på årsredovisning 

och inkomstdeklaration. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns skäl att förmoda att denna undersökning sker lite för nära 

inpå själva lagändringen för att ge ett fullgott resultat och för att visa 

en tydlig trend. Det skulle det vara intressant att se en liknande 

undersökning lite längre fram i tiden med mer statistiskt underlag. 

Exempelvis vid 5 år och 10 år efter förändringen. 

Det skulle vara intressant med en jämförelse av de företag som 

väljer att inte ha revisor. Hur stor andel som anlitar en redovisnings-

byrå och hur stor andel sköter bokföringen själva? Finns det skillnader 

här mellan och inom olika branscher?  

Det skulle också vara intressant att se en större kvantitativ 

undersökning bland de berörda företagen i Sverige, gällande vilka 

faktorer som gjort att de valt att ha revision respektive valt att ta bort 

den, likt den gjord av Collis i England. Det kan vara intressant att se 

hur stor betydelse de påverkansfaktorer vi identifierat har i företagens 

och om det finns andra faktorer som kan spela in och vara mer 

avgörande. Exempelvis direkta krav från kreditgivare, upplevd nytta 

mm. 
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Intervju Skatteverket 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Utredningen trodde inte att ändringen skulle leda till något extra-

arbete för de allmänna aktörerna, hur har det infriats? 

 

Har skatteintäkterna påverkats? Hur? 

 

Finns det någon statistik över hur olika branscher har använt sig av 

revision eller inte? 

 

Finns det fördomar om att ett företag utan revision är mer oseriösa än 

företag med revision? Och särbehandlas dessa företag något? Hårdare 

kontroller etc. 

 

Har den ekonomiska brottsligheten ökat? Finns det någon statistik 

som styrker det? 

 

Har anmärkningar mot årsredovisningar och förseningsavgifter ökat?  

 

Har en ökning av brister som kvarstått under en längre tid trots 

kompletteringar ökat och det därmed gjort att fler förelägganden om 

tvångslikvidation ökat? 

 

Enligt utredningen tror man att dessa mindre företag tillsammans 

skulle göra en besparing på 2,8 miljarder per år. Finns det några 

beräkningar på om denna beräkning stämde med utfallet? 

 

Går det att se någon koppling om revision skapar mer eller mindre 

lönsamhet genom en jämförelse företagen emellan? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån? 

1(8) 
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Konsekvenser?  

 

Övrigt? 

 

 

Intervju Jope-redovisningsbyrå 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Vissa ansåg att de mindre redovisningsbyråerna skulle bli de stora 

förlorarna, blev det så? Om inte vilka kan ses som de stora förlorarna? 

 

Hur har tjänsterna för revisionsbyråer förändrats? Vilka nya uppdrag 

har kommit in? 

 

Hur har priserna på redovisningstjänster och revision påverkats? 

 

Har kostnader för revision ökat något på grund av nya revisions-

standarder? 

 

Har företag utan revisor ökat andra kostnader som tidigare varit lägre 

tack vare revisorn? 

 

Går det att se någon koppling om revision skapar mer eller mindre 

lönsamhet genom en jämförelse företagen emellan? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 

 

Har det blivit någon osäkerhet om vad som är förvaltningsrevision 

eller räkenskapsrevision? 

 

Finns det fördomar om att ett företag utan revision är mer oseriösa än 

företag med revision? Och särbehandlas dessa företag något? Hårdare 

kontroller etc. 
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Har den ekonomiska brottsligheten ökat? Finns det någon statistik 

som styrker det? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån? 

 

Konsekvenser? 

 

Övrigt? 

 

 

PwC 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Vissa ansåg att de mindre redovisningsbyråerna skulle bli de stora 

förlorarna, blev det så? Om inte vilka kan ses som de stora förlorarna? 

 

Hur har tjänsterna för revisionsbyråer förändrats? Vilka nya uppdrag 

har kommit in? 

 

Hur har priserna på redovisningstjänster och revision påverkats? 

 

Har kostnader för revision ökat något på grund av nya revisions-

standarder? 

 

Har företag utan revisor ökat andra kostnader som tidigare varit lägre 

tack vare revisorn? 

 

Går det att se någon koppling om revision skapar mer eller mindre 

lönsamhet genom en jämförelse företagen emellan? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 
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Har det blivit någon osäkerhet om vad som är förvaltningsrevision 

eller räkenskapsrevision?  

 

Finns det fördomar om att ett företag utan revision är mer oseriösa än 

företag med revision? Och särbehandlas dessa företag något? Hårdare 

kontroller etc. 

 

Har den ekonomiska brottsligheten ökat? Finns det någon statistik 

som styrker det? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån?  

 

Konsekvenser? 

 

Övrigt? 

 

 

Handelsbanken Bollnäs/Söderhamns Sparbank 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Har företag utan revision sämre möjligheter till bättre villkor när man 

vill ta ett lån? Kredittid, ränta m.m. 

 

Har ni andra krav på företag utan revision än på företag med revision? 

Hårdare kontroller etc. 

 

Har nya typer av lösningar mellan kund och bank utvecklats efter att 

revisionsplikten avskaffats? 

 

Sämre beslutsunderlag för viktiga affärsbeslut var det några som 

trodde skulle bli en konsekvens, har nya underlag utvecklats när ett 

företag inte har revision? 

 

Har årsredovisningarna blivit sämre? Vad påverkas av det då? 

4(8) 



Bilaga 3   

97 
 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån?  

 

Konsekvenser? 

 

Övrigt? 

 

  

Svenskt näringsliv/Företagarna 
 

Enligt utredningen tror man att dessa mindre företag tillsammans 

skulle göra en besparing på 2,8 miljarder per år. Finns det några 

beräkningar på om denna beräkning stämde med utfallet? 

 

Har kostnader för revision ökat något på grund av nya 

revisionsstandarder? 

 

Går det att se någon koppling om revision skapar mer eller mindre 

lönsamhet genom en jämförelse företagen emellan? 

 

Har svenska bolags konkurrenskraft på den internationella marknaden 

ökat? Ser vi några betydande ökningar av export av varor eller 

tjänster? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 

 

Vissa ansåg att de mindre redovisningsbyråerna skulle bli de stora 

förlorarna, blev det så? Om inte vilka kan ses som de stora förlorarna? 

 

Finns det någon statistik över hur olika branscher har använt sig av 

revision eller inte? 

 

Har årsredovisningarna blivit sämre? Vad påverkas av det då? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån?  
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Konsekvenser?  

 

Övrigt? 

 

 

Bolagsverket 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Utredningen trodde inte att ändringen skulle leda till något extra-

arbete för de allmänna aktörerna, hur har det infriats? 

 

Har anmärkningar mot årsredovisningar och förseningsavgifter ökat? 

Har en ökning av brister som kvarstått under en längre tid trots 

kompletteringar ökat och det därmed gjort att fler förelägganden om 

tvångslikvidation ökat? 

 

Finns det någon statistik över hur olika branscher har använt sig av 

revision eller inte? 

 

Enligt utredningen tror man att dessa mindre företag tillsammans 

skulle göra en besparing på 2,8 miljarder per år. Finns det några 

beräkningar på om denna beräkning stämde med utfallet? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån?  

 

Konsekvenser? 

 

Övrigt? 
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SRF 
 

Hur har ni påverkats av att revisionsplikten avskaffats? 

 

Utredningen trodde inte att ändringen skulle leda till något extra-

arbete för de allmänna aktörerna, hur har det infriats? 

 

Enligt utredningen tror man att dessa mindre företag tillsammans 

skulle göra en besparing på 2,8 miljarder per år. Finns det några 

beräkningar på om denna beräkning stämde med utfallet? 

 

Vissa ansåg att de mindre redovisningsbyråerna skulle bli de stora 

förlorarna, blev det så? Om inte vilka kan ses som de stora förlorarna? 

 

Hur har tjänsterna för revisionsbyråer förändrats? Vilka nya uppdrag 

har kommit in? 

 

Hur har priserna på redovisningstjänster och revision påverkats? 

 

Har kostnader för revision ökat något på grund av nya revisions-

standarder? 

 

 

Har företag utan revisor ökat andra kostnader som tidigare varit lägre 

tack vare revisorn? 

 

Går det att se någon koppling om revision skapar mer eller mindre 

lönsamhet genom en jämförelse företagen emellan? 

 

Hur har ansvarsfrihetsinstitutionens borttagande påverkat olika 

aktörer? 

 

Har det blivit någon osäkerhet om vad som är förvaltningsrevision 

eller räkenskapsrevision? 

 

Finns det fördomar om att ett företag utan revision är mer oseriösa än 
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företag med revision? Och särbehandlas dessa företag något? Hårdare 

kontroller etc. 

 

Har den ekonomiska brottsligheten ökat? Finns det någon statistik 

som styrker det? 

 

Vad tror ni om att i framtiden höja gränserna till EU-nivån?  

 

Konsekvenser? 

 

Övrigt? 

 

 

Företag utan revision 
 

Företag: 

Får vi använda företagets namn i rapporten? 

 

Får vi använda den intervjuades namn i rapporten? 

 

När startades företaget? 

 

Vilken omsättning har företaget? 

 

Hur många anställda finns i företaget? 

 

Hur sker redovisningen i företaget?  Har ni hjälp eller sköter ni den 

själv?  

 

Vilka gör vad, bokföring, skatteredovisning, årsredovisning mm. 

 

Har ni valt att ha revison? 

 

Varför har ni valt att ha/inte ha revison? 

 

Vilka fördelar/nackdelar såg ni? 
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Hur har dessa fallit ut? Har det blivit som ni trott? 

 

Hur har det påverkat er att revisionsplikten avskaffats? 

 

Märker ni någon skillnad på kraven/villkoren från externa intressenter  

sedan ni tog bort revison? (banker, leasingföretag, leverantörer,  

kunder, skatteverket) 

 

Hur ställer ni er till kunder och leverantörer utan revision? Har ni 

några extra krav på dessa? 

 

Ligger kostnaderna för redovisning och på samma nivå nu som innan 

ni valde bort revision? 

 

Hur mycket beräknar ni ha sparat in på att inte ha revision? 

 

Har det uppkommit några andra administrationskostnader, som ni inte 

räknat med, sedan ni tog bort revision?  T ex. extern hjälp med 

redovisning, årsbokslut mm. som man inte behövt förut? Lägger man 

själv ner mer tid på redovisningen? 

 

Funderar ni på att ta tillbaka revision? Varför? 

 

Övrigt? 

 

 

Företag med revision 
 

Företag: 

Får vi använda företagets namn i rapporten? 

 

Får vi använda den intervjuades namn i rapporten? 

 

När startades företaget? 
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Vilken omsättning har företaget? 

 

Hur många anställda finns i företaget? 

 

Hur sker redovisningen i företaget?  Har ni hjälp eller sköter ni den 

själv?  

 

Vilka gör vad, bokföring, skatteredovisning, årsredovisning  mm? 

 

Har ni valt att ha revison? 

 

Vilka fördelar/nackdelar såg ni? 

 

Hur har dessa fallit ut? Har det blivit som ni trott? 

 

Hur har det påverkat er att revisionsplikten avskaffats? 

 

Märker ni någon skillnad på kraven/villkoren från externa intressenter 

sedan revisionsplikten avskaffades? (banker, leasingföretag, 

leverantörer, kunder, skatteverket) 

 

Hur ställer ni er till kunder och leverantörer utan revision? Har ni 

några extra krav på dessa? 

 

Ligger kostnaderna för redovisning och revision på samma nivå nu 

som innan ni fick möjlighet att välja bort revision? 

 

Har det tillkommit några andra administrationskostnader, utöver de ni 

hade innan, som beror på revisionspliktens avskaffande, trots att ni 

valt att ha revision? 

 

Funderar ni på att ta bort revision? Varför? 

 

Övrigt ? 

 


