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Sammanfattning  

TITEL:   Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 

UNDERTITEL:  Hur påverkas intressenterna? 

SEMINARIEDATUM:  2009-06-04 

ÄMNE/KURS:  FEKK01, Kandidatuppsats, Dagens redovisning och revision 

– Konkreta frågor och svar 

FÖRFATTARE:  Maximilian Treschow & Didrik Wachtmeister 

HANDLEDARE:  Erling Green & Carl-Michael Unger 

NYCKELORD:  Avskaffande, Revisionsplikt, Småföretag, Intressenter, Effekt 

SYFTE:  Syftet med vår utredning är att visa och förstå hur 

marknaden för revisionsbolagen och revisionstjänsterna 

kommer att påverkas, ur synvinkel från dess intressenter, då 

revisionsplikten kommer avskaffas för små företag år 2010.  

METOD:   Ramen för studien utgörs av en induktiv ansats där 

primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från 

dokumentstudier utgör grunden för informationssamlandet 

TEORI:   För att få svar på våra forskningsfrågor använder vi oss av 

utvalda teorier som berör en påverkan på intressenterna och 

revisionsbolagen. De valda teorierna är intressentmodellen, 

agentteorin, legitimitetsprincipen och utbuds- och 

efterfrågemodellen. 

EMPIRI:   Empirin består av två intervjuer vilka vi gjort med 

auktoriserade revisorer och delägare i KPMG samt en 

förstudie av dokumentationer från relevanta institutioner, 

intresseorganisationer, statliga verk mm. 

SLUTSATS:  Små företag kommer att gynnas av att bibehålla kontinuerlig 

revision. Revisionstjänsterna kommer att utvecklas och 

behovsanpassat. Nya aktörer kommer in på marknaden. 
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Abstract 

TITLE:   The abolishment of mandatory audit for small enterprices 

SUBTITLE:   How are internal and external stake holders 

affected? 

SEMINAR DATE:  2009-06-04 

COURSE:  FEKK01, Bachelor degree thesis, Audit and accounting of 

today – Tangible questions and answers  

AUTHORS:   Maximilian Treschow & Didrik Wachtmeister 

ADVISORS:   Erling Green & Carl-Michael Unger 

KEY WORDS:  Abolishement, mandatory audit, small enterprice, stake 

holders, market response 

PURPOSE:  The purpose of our inquiry is to understand and show how, 

from stake holders perspectives, the accounting firms and 

services will be affected when the mandatory audit will be 

abolished for small enterprices in 2010. 

METHODOLOGY:   The framework of this study constitute an inductive 

approach. The information gathered is based on primary 

data from interviews and secondary data research. 

THEORETICAL 
PERSPECTIVES: To answer or questions we use selected theories concerning 

the influence on stake holders and accounting companies..  

The theories chosen are the stake holder model, the agent 

theory, the legitimate principle and demand model.  

EMPIRICAL 
FOUNDATION:   The empiric material is composed of two interviews with 

authorized accouters and partners at KPMG in addition to a 

feasibility study of documents from relevant academic 

institutions, stake holder organizations, and governmental 

institutions among others.  
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CONCLUSION: Small enterprises will benefit from maintaining continous 

audit. The accounting services will evolve and will be 

brought into line with customer needs. New players will 

enter the market. 

Förord 

Vi skulle ämna tacka våra handledare Erling Green och Carl-Michael Unger för den 

hjälp och vägledning de har gett oss under vår studie. 

Vi skulle även vilja ge ett varmt tack till Claus Witt och Eva Henriksson för att de 

ville ställa upp på intervju med oss och bidrog med stor nytta och information. 

Även ett stort tack till Helena Olsson och David Olow för deras engagemang och 

hjälp till att ordna med kontakter och intervjuer. 

 

Tack! 

 

 

Lund den 3 juni 2009 

 

 

___________________________   

 ____________________________ 

Maximilian Treschow    Didrik Wachtmeister 
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Bakgrund 

En diskussion angående avskaffandet av revisionsplikten för små företag har länge 

varit aktuell i Sverige. Det har diskuterats fram och tillbaka efter EU:s 

harmoniseringsprocess angående den lagstadgade revisionen anlades 1995. För att 

effektivisera små företag och bespara dessa 25 % av dess administrativa kostnader 

fram till 2012. Denna besparing skulle istället satsas till att utveckla och göra dem 

konkurrenskraftiga för den allt med hårdnande globala marknaden. Idag har 90 % av 

Europas små företag valmöjligheten att frångå revision om de så önskar. Danmark 

och Sverige, även Malta, är de länder som har varit sist med avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag. Men år 2006 avskaffade vårt grannland Danmark 

sin revisionsplikt för små företag och frågan tog fart på nytt i Sverige.1 

Ett argument till att Sverige inte tidigare har ansett att avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag har varit att regeringen inte ansett att 

revisionskostnaderna varit tillräckligt betungande för företagen i jämförelse till 

revisionens värde. Ett värde för dess intressenter men även ett värde för risken av 

ekobrottsligheten.2 

Vid regeringsbytet i Sverige 2006 beslutades det i regeringen om ett par 

tilläggsdirektiv angående anpassningen för gemensamma revisionsbestämmelser för 

Sverige och övriga EU;  

• föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de  

 små företagen,   

• ta ställning till vilka företag som skall omfattas av förändringen,   

• överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra  

 åtgärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så  

 fall föreslå de åtgärder som behövs,   

• utarbeta nödvändiga författningsförslag,   

                                                 

1 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (Små selskaber), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005 
2 Prop 1997/98:99 
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• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen, och   

• särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna.3 

Dessa skulle utredas och pressenteras i tre delbetänkanden. Det första 

delbetänkandet presenterades i september 2007, vilket behandlade de olika 

lagförändringar i Sverige som behövdes genomföras för en anpassning till EG:s 

direktiv. Det andra delbetänkandet presenterades i april 2008 och definierar vilka 

bolag som förslagsvis bör hamna inom ramarna för små bolag, alltså vilka som 

revisionsplikten inte längre ska vara obligatorisk för. Detta var en anpassning efter 

gränsvärdena i EG:s fjärde direktiv.4 Det tredje och sista delbetänkandet behandlade 

byråjäv och oberoende för revisorn och presenterades den 10 september 2008.5 

Ett avskaffande av revisionsplikten för små företag skulle innebära att de berörda 

företagen skulle bespara stora delar av sina utgifter för revision. De 

gränsanpassningar som är föreslagna är tagna efter gränsvärden enligt EU:s 

maximivärde för små företag. Dessa gränsvärden medför att 96 % av Sveriges 

aktiebolag kommer få valmöjligheten att revideras av en lagstadgad revisor eller 

inte. Med detta gränsvärde visar en uträkning att ett belopp på 5,8 miljarder kronor 

skulle de svenska bolagen spara in per år genom att revisionsplikten avskaffades för 

små företag. Detta belopp skulle istället de berörda bolagen utnyttja till att skapa 

konkurrensfördelar och ta marknadsandelar på den rådande och växande 

marknaden.6 

Idag är de enda två resterande länderna av EU:s medlämsländer som fortfarande har 

revisionsplikten i fullt bruk för alla dess bolag Sverige och Malta. Men efter det nya 

                                                 

3 Dir. 2006:128 
4 Dir. 2006:128 
5 Slopad revisionsplikt i 96 % av aktiebolagen, Balans nr 4/2008 
6 SOU 2008:32 
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genomförandet av bestämmelserna angående revisionsplikten kommer Sverige från 

och med den första juli 2010 inte längre föra sig med revisionsplikt för små företag.7 

 

Problemdiskussion 

Sverige är ämnat att avskaffa sin revisionsplikt för små företag med start från juli 

nästkommande år. De gränsnivåer som är satta för att innefatta små företag är i 

nuläget satta för EU:s definition till maximivärden för små företag. Kommer detta 

genomföras, som nu planerat, innebär det att 96 % av alla aktiebolag i Sverige 

kommer att få en valmöjlighet att avstå från revision eller inte.8 

Idag är det lag för företagen att anlita minst en revisor för granskning och kontroll av 

bokföring, årsredovisning samt styrelse och VD. Detta i sin tur innebär att 

revisorernas kunder är tvungna att vända sig till revisionsbolagen och söka dess 

tjänster och hjälp. Med den harmoniseringsprocess som gäller för EU:s 

medlämsländer avskaffas denna lag även för större delen av Sveriges aktiebolag. 

Vad kommer detta ha för påverkan på förändring för revisionsbolagen och 

revisionstjänsterna? 

Danmarks avskaffande av revisionsplikten år 2006 medförde inte några radikala 

förändringar inom revisionsbolagen och dess revisionstjänster i landet, vilket vi 

kommer förklara längre fram i uppsatsen. Danmark har däremot en mycket lägre 

gränsnivå för små företag än vad Sverige är ämnade att sätta. Det var från början 

även tänkt att Danmark skulle sätta sin gränsnivå i motsvarighet till den nivå Sverige 

är på väg att införa. Det slutgiltiga utfallet blev dock att av Danmarks alla aktiebolag 

är det bara en mindre del som är accepterade valmöjligheten att avstå från revision. 

Tanken är nu att successivt höja gränsvärdena efter granskning skett av effekterna.9 

                                                 

7 Revision, förtroende och krediter - En undersökning av bankernas uppfattning om revisionens betydelse vid 
kreditgivning, Sweco Eurofutures, 2008 
8 Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, Balans nr 4/2008, s. 17-18. 
9 Rapport om revisionspligten for B-virksomheder (Små selskaber), Erhvervs- og Sleskabsstyrelsen, 2005. 
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Av de berättigade företagen är det bara en mindre del, 6,45 %, som avstår från 

revision10. 

Storbritannien avskaffade sin revisionsplikt för små företag redan 1993. De införde 

även en låg gränsnivå för små företag vid anskaffandet av lagen, men har senare 

applicerat idén att successivt höja denna nivå under en tioårsperiod. Av alla de 

företag i Storbritannien som idag är berättigade att avstå från revision, ungefär 75 %, 

är det runt 60-70 % som valt att utnyttja denna möjlighet.11 

Kommer det tänkta utfallet i Sverige appliceras på samma sätt som i Danmark och 

Storbritannien eller kommer det att förberedas för större förändringar. Det 

diskuteras runt både för- och nackdelar för respektive utfallsmöjlighet. Hur 

förbereder sig de svenska företagen och dess intressenter på den kommande 

marknadsförändringen? 

Implementerandet av den nya lagen kommer naturligtvis att påverka marknaden för 

revisionsbolagen och revisionstjänsterna i Sverige. Även för de blivande berättigade 

företagen och dess intressenter. Men hur och till vilken grad? Vår 

problemfrågeställning går därför ut på hur avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag i Sverige kommer att påverkar revisionsbolagen samt revisorstjänsterna i den 

mån marknaden och tjänsterna kommer att förändras. Vi kommer att se och jämföra 

med utfallen i Danmark och Storbritannien och se deras förändringar genom utbud 

och efterfråga. Till tjänster inom redovisningen menar vi som rådgivning, revision 

och konsultverksamhet. 

 

Problemformulering 

Med den föreliggande problemdiskussionen kommer vi att bearbeta Sveriges, 

Danmarks och Storbritanniens marknad för revisionsbolag och revisionstjänster. Vi 

                                                 

10 SOU 2008:32 
11 Ibid. 
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kommer att göra ett utlåtande hur vi tror att den svenska marknaden, med dess 

utbud och efterfråga, av revisionstjänster kommer att påverkas. Vi kommer 

undersöka ett jämförande hur den påverkade Danmarks och Storbritanniens 

marknad vid deras avskaffande av revisionsplikten för små företag. 

Vi kommer använda oss av två frågeställningar för våra undersökningar: 

• Kommer nyttan att överstiga kostnaderna för de olika intressenterna, med främsta 

utgångspunkt i små företag? 

• Hur kommer marknaden att utvecklas och påverka revisionsbolagen och dess revisorer 

och tjänster? 

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att ge en inblick i hur små företag kommer påverkas av 

avskaffandet av revisionsplikten, samt hur dess intressenter vänder sig till denna 

fråga. Även hur revisionsbolagen och dess tjänster kommer påverkas och utvecklas 

efter den nya marknaden med dess utbud och efterfråga. 

 

Disposition 

BAKGRUND 

Inom detta avsnitt diskuteras bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten för 

små företag. Detta är inte enbart menat till att ge bakgrundsinformation utan skall 

även agera som intresseväckare för läsaren. Inom detta område ryms även 

problemdiskussion och formulering som ska ges ett syfte.  

METOD 

I metoddelen beskriver vi hur vi gått till väga för att inhämta information och fakta 

till empirin. Syftet är att andra forskare ska kunna göra om studien och få fram 

samma resultat i analysen. 
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TEORI 

Inom teoridelen beskriver vi de olika teorier som har till uppgift att användas för att 

analysera teorin. De ska fungera som ett filter som systematiskt går igenom empirin 

och utmynnar i en analys. 

EMPIRI 

Avsnittet är en sammanställning av de dokumentstudier och den insamling av 

information vi har gjort. Empirin ska ligga till grunden för analysen. 

INTERVJUER 

Vi har valt att lägga de redigerade intervjuerna i sammanslutning med empirin 

istället för att ha dem som bilagor beroende på att vi ser dem som mycket viktiga i 

vår uppsats. Intervjurespondenterna är Claus Witt på KPMG i Danmark och Eva 

Henriksson på KPMG i Malmö. 

ANALYS 

Genom att filtrera empirin genom teorierna får man analysen som går igenom vad 

uppsatsen fått fram för resultat i studien. 

SLUTSATS 

Här ska vi sammanfatta empirin så att det blir lättöverskådligt då forskningsfrågorna 

för det mesta är besvarade försöker vi här binda ihop analysen till en mer 

lätthanterlig storlek. 
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Metod 
 

I metoddelen beskriver vi hur vi gått till väga för att inhämta information och fakta till 

empirin. Syftet är att andra forskare ska kunna göra om studien och få fram samma resultat i 

analysen. 

 

Ansats och undersökningsdesign 

Studien har som mål att utgå ifrån empirin och på så sätt framlägga en teori om på 

vilket sätt besvara forskningsfrågorna. Uppsatsen är således av induktiv art.12 

För att få en ökad förståelse av vad som kommer att ske valde vi att göra intervjuer 

med två revisorer på KPMG då vi kan ägna mer tid åt ett företag än att ha mer 

generell kunskap om flera. Med denna kunskap är förhoppningen att vi får en god 

kunskap om hur revisorn som individ och KPMG som företag ställer sig till 

förändringarna inom revisionsplikten. 

För att bredda studien ska vi dock samla in kunskap i mer generell mån, vilket har 

till syfte att verifiera svaren vi får från respondenterna samtidigt som denna 

information kommer att kunna ge oss en bredare bild av hur marknaden ser ut idag 

och hur den kommer att se ut efter avskaffandet av revisionsplikten för små bolag. 

 

Metod för datainsamling 

Datainsamlingen bygger på att i första hand samla in sekundärdata av hög dignitet. 

Denna insamling ska vara från flera håll, myndigheter, andra forskare och till viss 

mån journalister. Insamling av data från flera källor gör att vi kan få en mer objektiv 

grund för uppsatsen och hjälpa oss i utformningen av de frågor som ställdes till 

intervjurespondenterna. 
                                                 

12 Bryman & Bell (2005) 
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Intervjuerna är i första hand gjorda för att få en djupare bild av hur avskaffningen 

påverkar eller kommer att påverka ett stort företag. Respondenterna kommer att bli 

tvungen att svara både som individ och som del av KPMG. Vi får då med 

förstahandsinformation som på ett objektivt sätt ska framläggas och brytas ned till 

information som senare ska implementeras i teorierna och senare i analysen. 

 

Primärdata 

Vi har intervjuat Claus Witt, partner i KPMG och auktoriserad revisor i Danmark. Vi 

bedömer honom som högst trovärdig då han för det mesta talat om de faktiska 

effekterna av reformen i Danmark. Det mesta han framlade styrkte han med hjälp av 

dokument från FSR vilket är Danmarks FAR. Claus uttryckte sällan sina egna åsikter 

vilket han var tydlig med men självfallet så är han färgad av dem. 

Intervjuerna vi gjort har haft till syfte att vara djupgående och ledande då vi låter 

respondenten gå in på sidovägar, men att det fortfarande ska ha formen av ett 

samtal. Vi har visserligen haft en mall för frågorna men de har främst varit för att 

leda in respondenten i de områden vi är intresserade av. Detta beroende på att 

han/hon är mer kunnig än oss på i det praktiska resultatet av ett avskaffande av 

revisionsplikten.  

Det praktiska utförandet av intervjun var att vi i förväg skickade frågorna till de två 

revisorerna för att de skulle vara förberedda. Vi mötte Claus Witt på KPMGs kontor i 

Glostrup i Köpenhamn. Intervjun skedde på danska i ett konferensrum under 

avslappnade former och revisorn fick ta kommandot under samtalet och vi ställde 

frågor som han besvarade utförligt. Hela intervjun spelades in främst på grund av 

språket för att vi senare kunde gå igenom materialet grundligt så att inga 

missförstånd föreligger. Med hjälp av denna intervju bedömer vi att vi fått en 

kvalitativ inblick i verksamheten även för andra bolag. 
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Andra steget i primärdatainsamlingen var att intervjua Eva Henriksson på KPMG i 

Malmö. Mötet skedde i ett konferensrum på KPMGs kontor i Malmö. Även detta 

samtal spelades in för att på så sett inte missa viktiga delar i intervjun. Med dessa 

verktyg kan vi förhoppningsvis kunna klargöra för läsaren hur marknaden för 

revision kommer att förändras av avskaffandet. Och hjälpa oss med att besvara 

uppsatsens egna forskningsproblem. Ewa talade mer om personliga åsikter i 

intervjun men var tydlig när så skedde. 

Vi har valt att använda oss av denna kvalitativa datainsamling i form av intervju, då 

det ger oss en djupare bild av vad som kommer att hända när revisionsplikten 

avskaffas. Eftersom det är mycket komplext i och med att företag, då framför allt 

KPMG, blir tvungna att strukturera om mycket i sina tjänsteportföljer mm. Vi vill 

även få med respondentens åsikter tillsammans med företagets. Vi anser att 

helhetsbilden kommer att bli mer komplett, under den tid vi har på oss. 

 

Sekundärdata 

Vi har studerat flera artiklar, uppsatser och den svenska och danska utredningen om 

revisionspliktsavskaffandet. Deras syften har i olika grad skiljt sig från vårt men har 

varit trovärdiga och användbara för vår utformning av uppsatsen. Vi har studerat 

dokument från många olika intressentgrupper, med olika syn på den stundande 

reformen, som har egna agendor, vilka vi försöker ta hänsyn till. Dokumentstudierna 

tillsammans med intervjuerna skall sedan sammanställas för att ge oss tillräcklig en 

bild av revisionsmarknaden i Danmark och även till viss del England, för att ge 

uppsatsens empiridel tillräckligt med information att kunna användas med hjälp av 

teorierna och sedan utmynna i en analys. 
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Studiens trovärdighet 

Generaliserbarhet 

Vår kvalitativa undersökning i form av intervjuer är i praktiken inte helt 

generaliserbar då den till stor del är specifik för de respondenter vi intervjuat. Flera 

av svaren har varit relativt generella men man kan argumentera för att de är färgade 

av respondentens egna värderingar och föreställningar. Vi försöker istället övertyga 

läsaren om trovärdigheten i uppsatsen genom att inhämta sekundärdata som skall 

stödja förstahandsinformation från intervjuerna. På så sätt kan vi närma oss en mer 

generaliserbar studie.  

 

Reliabilitet 

En studie av kvalitativa källor är per automatik svårare att säkerhetsställa 

reliabiliteten hos då de är uppbyggda och färgade av respondentens och författarnas 

egna tolkningar och uppfattningar. Det ställer högre krav på författarna att verifiera 

sina tolkningar med varandra eller andra källor. Detta har vi i intervjusituationerna 

gjort genom att föra parallella anteckningar och spela in intervjuerna i sin helhet. 

Senare genomfördes en grundlig diskussion emellan skribenterna för att försöka 

bryta ner intervjun i mindre beståndsdelar som är lättare att verifiera med andra 

källor. Vi skickar även ut vår sammanställning tillbaka till respondenten för kritik. 

 

Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss genom att se till ett och samma revisionsbolag inom de 

båda länderna, nämligen KPMG. 

Vi har valt KPMG då detta bolag är just ett av de stora ledande revisionsbolagen på 

redovisningsmarknaden inom både Sverige och Danmark. Detta underlättar vår 

forskning till att kunna jämföra marknadsresultatet i Danmark med den 
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förberedande marknaden i Sverige inom samma bolag. Detta ger oss en enklare 

inblick i vad som är i görningen på marknaden samt hur KPMG i Sverige förbereder 

sig då de är medvetna om effekterna av avskaffandet i Danmark. 

Vi har även valt att studera Storbritanniens utfall då vi funnit många intressanta 

artiklar och rapporter om dess utfall och sett att vi kan applicera dessa till vår 

forskning om Sverige. 
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Teori 
 

Inom teoridelen beskriver vi de olika teorier som har till uppgift att användas för att analysera 

teorin. De ska fungera som ett filter som systematiskt går igenom empirin och utmynnar i en 

analys. 

 

Intressentmodellen 

En korrekt redovisning av företagets verksamhet är av stor vikt inte bara för 

skatteverket. Ett företag har flera intressenter som ägare, banker, kunder med mera. 

Dessa intressenter är i många fall beroende av att ha ett utförligt och korrekt 

underlag för att kunna ta beslut.  Årsredovisningen är för många intressenter en 

mycket viktig informationskälla där de kan få reda på hur till exempel framtiden 

spås vara eller betalningsförmåga osv.13 

För att åskådliggöra detta använder vi oss av intressentmodellen där vi belyser flera 

intressenter och senare i analysen går igenom hur dessa påverkas av en avskaffning 

av revisionsplikten.  

                                                 

13 Lönnqvist, Rune (2006) - Årsredovisning i aktiebolag och koncerner 
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Figur 1- Revisionens intressenter (Källa: Författarnas egen bearbetning av FAR 2006) 

Kreditgivare 

Årsredovisningen är en viktig grund för banker och kreditinstitut då de används 

som underlag när lån ska beviljas eller inte och vilken ränta som ska gälla.  

Samhälle 

Redovisningen ligger till grund för hur mycket avgifter och skatter som skall ta ut. 

Den är på så sätt avgörande för samhällsekonomin. 

Leverantörer 

Leverantörer använder redovisning som beslutsunderlag när de beslutar om kontant 

betalning eller kredit ska gälla. Vilket är speciellt viktigt när nya kunder tillkommer. 

Kunder 

Årsredovisningen kan bringa klarhet för kunderna om företaget klarar av att leverera 

produkter som utlovat och om de har tillräcklig styrka för att klara av en 

lågkonjunktur. Om de inte gör det kan till exempel service och underhåll på de redan 

sålda produkterna bli drabbade.  

Ägare 

Företagets ägare vill få avkastning från deras investering och deras beslut grundar 

sig i den information som finns tillgänglig från styrelsen och VD. Denna information 
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kommer till stor del från de finansiella rapporterna.  Ägarna utöver beslut som tas på 

bolagsstämman även löpande beslut om de ska vara kvar med sin investering eller 

gå ur.14 

Företagsledning 

En revisor ser bolaget från ett annat perspektiv vilket är nyttigt vid beslut rörande 

framtida investeringar. De ger även en övergripande bild av hur det ekonomiska 

läget ser ut samtidigt som de kan fungera som bollplank.15 Revisionen ger även de 

finansiella rapporterna mer trovärdighet då läsaren vet att en auktoriserad revisor 

har reviderat rapporten och på så sätt haft tillfälle att upptäcka eventuella fel i 

bokföringen. Företagsledning och VD brukar se detta som en fördel.16 

Anställda 

En trygghetsfaktor spelar här in då de genom revision kan se hur företagets framtid 

eller finanser ser ut. Även framtida anställda kan ha intresse av att granska 

redovisningen.  

 

Agentteorin 

Den ursprungliga användningen och utvecklingen av agentteorin härstammar från 

analyseringen av relationerna mellan aktieägaren och företagsledningen. Senare har 

teorin utvecklats och behandlar istället alla aktörer. Dessa aktörer kommer att kallas 

principal och agent. Agentteorin bygger på en kontraktsuppgörelse där en aktör, 

principalen, anställer en annan aktör, agenten, till att utföra ett arbete mot belöning. 

Problemet mellan dessa aktörer ligger i att principalen inte kan försäkra sig om att 

                                                 

14 FAR, 2006 
15 Ibid. 
16 Thorell & Norberg, 2005 
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agenten verkar i principalens önskade riktning utan istället verkar för eget intresse. 

Detta problem bygger på olika aspekter som att;17 

• Varje aktör agerar för egen nyttomaximering 

• Principalen och agenten strävar ofta efter olika mål 

• Besluten och kontrakten blir begränsat rationella då dessa träffas på 

ofullständig information 

• Informationen mellan parterna är asymmetrisk då agenten oftast har en större 

informationsfördel än principalen 

• Uppdraget är beroende av risktaganden från båda parterna 

 

För att ett företags ledning inte skall sätta sig emot och inte lyda dess ägares 

uppgifter krävs lojalitet från ledningen till ägaren. Lojalitet kan säkras via två 

alternativ, antingen via belöningssystem eller genom övervakning. Övervakning 

bygger på att principalen kan övervaka och kontrollera så att agenten sköter de 

intressen inom företaget som principalen och agenten avtalat. Revisorns uppgift är 

därför här att agera tredje part och skapa incitament för företagsledningen att agera 

lojalt till principalens intressen och företagets bästa. Revisorn agerar kontrollverktyg 

för principalen och övriga intressenter. Då revisorn agerar som en gemensam aktör 

för alla enskilda intressenters räkning minskas övervakningskostnaderna och 

därmed ökar intressentförmögenheten. Revisorn i sin tur bekräftar i sin kontroll att 

företagets ekonomiska ställning stämmer samt agentens agerande för skötseln av 

företagets förvaltning.18 

                                                 

17 Nygaard & Bengtsson 2002 s 80 ff, Hamberg 2004 s 81-82. 
18 Diamant, A., Revisorns oberoende: Om den svenska oberoenderegleringens utveckling,  
dess funktion och konstruktion, 2004 
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Kopplingar mellan intressentmodellen och agentteorin kan göras möjlig då företaget 

ses som en grupp intressenter.19 

Vi förklara hur intressentmodellen och agentteorin kopplas samman med bland 

annat staten, aktieägaren och andra intressenter som är intressanta att ta upp. 

 

Tidigare, då anmälningsplikten inte fanns, agerade revisorn agent åt principalen 

aktieägaren för att granska företagsledningen. Efter införandet av anmälningsplikten 

agerar nu även revisorn som agent åt principalen staten, som i sin tur agerar agent åt 

principalen samhället. Revisorns ansvar har utökat då denna har ett ansvar åt 

samhället att anmäla styrelse och VD hos Ekobrottsmyndigheten då revisorn har 

tvivel angående brott. Genom införandet av anmälningsplikten ökade revisorns 

agerande som oberoende till ansvar som myndighetsperson. 

                                                 

19 Bruzelius, L. & Skärvad, P., Integrerad organisationslära, 1995, s.79 
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I vår modell ovan visar vi hur revisorn agerar som agent åt principalen aktieägaren 

samt staten. Revisorn agerar som oberoende granskare då ägaren och ledningen är 

frånskild. Vi skall förklara hur revisorn agerar i de olika principalernas intressen. 

Skulle revisorn upptäcka brott hos styrelsen eller VD:n har denne anmälningsplikt 

till Ekobrottsmyndigheten, en sådan upptäckt ligger både i ägarens och i statens 

intresse. Men i mindre bolag är ofta ägare och ledning bestående av samma person. 

En anmälan av revisorn vid upptäckt brott till Ekobrottsmyndigheten skulle då inte 

vara i ägarens intresse utan då agerar revisorn istället bara i statens intresse.  

 

Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin kan vi också koppla till intressentmodellen då även denna teori 

behandlar förhållandet mellan företaget och samhället. Däremot är skillnaden att de 

behandlar olika vinklar av förhållandet. Intressentmodellen fokuserar på företagets 

Figur 2 – Egen bearbetning
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relationer till intressenterna medan legitimitetsteorin fokuserar på strategierna för 

legitimitet av företagets förhållande till intressenterna.20 

Legitimitetsteorin menar att företaget i sig bara är en del av det gemensamma 

samhället. Företaget i sig har ett socialt ansvar till sitt samhälle och det som anses 

legitimt är de värderingar och normer som verkar rätt och riktigt i denna miljö. För 

företaget gäller det att detta har ett väl fungerande utbyte med sin omgivning. 

Fungerar inte utbytet mellan företaget och samhället eller om detta inte uppfyller 

dess förväntningar kommer företaget att ha det svårt att överleva på marknaden. Det 

är alltså viktigt för företaget att de besitter samma värderingar och krav som dess 

intressenter har. Legitimitet verkställer alltså att ett företag inte kan uppträda hur 

som helst, detta är därför en viktig resurs.21 

 

 

 

Då ett företag använder sig av en årsredovisning är det ett sätt att visa sin legitimitet 

till samhället. Då kommunicerar företaget till sin omgivning och visar att det följer 

och bibehåller de ”rätta” värderingar och normer som dess omgivning och 
                                                 

20 Ljungdahl, Fredrik (1999), Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag: praxis,  
begrepp, orsaker, s. 40 
21 Karlsson, Agneta (1991) Om strategi och legitimitet - En studie av legitimitetsproblematiken i förbindelse 
med strategisk förändring i organisationer, s. 67 ff., 300 f. 

Figur 3 – Egen bearbetning 
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intressenter besitter. Att företaget handlar legitimt vinner i sin tur lojalitet bland dess 

kunder och intressenter. Att anlita en revisor som granskar företagets årsredovisning 

bidrar till ökad tillförlitlighet för årsredovisningen hos intressenterna, vilket även 

skapar förtroende och lojalitet för företaget.22 

För revisionsbolag gäller samma sak för sina gällande kunder. Revisionsbolagen har 

ett ansvar att genomföra sina tjänster och plikter fullborda revision. Vid avskaffandet 

av revisionsplikten kommer detta att även ställas högre krav på revisorn och dess 

tjänster då konkurrenskapaciteten kommer att öka samt att tjänsterna inte längre är 

påtvingade med lag utan kunderna beslutar själv om de vill ha samt vilka 

revisionstjänster de söker. 

 

Utbuds- och Efterfrågemodellen 
För att få en bra inblick i prissättningen på revisionstjänster använder vi oss av utbud 

och efterfrågekurvor. Priset på en tjänst är som bekant beroende av tjänstens 

efterfråga och hur många som bjuds ut på marknaden.23 

                                                 

22 Ljungdahl, Fredrik (1999), Utveckling av miljöredovisning i svenska börsbolag: praxis,  
begrepp, orsaker, s. 13, 180, 204 
23 Pindyck & Rubinfeld, 2005 
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Figur 4 – Utbuds- och efterfrågemodell, egen bearbetning efter Pindyck & Rubinfeld, 2005 

Utbudskurvan har en stigande lutning i ett diagram med priset på y-axeln och 

kvantitet på x-axeln. Priset på varan är beroende av vilken kvantitet som kan 

erbjudas kunderna dvs. en liten kvantitet ger högre pris. Kvantiteten som utbjuds 

styrs inte enbart av priset utan även av andra faktorer som produktionskostnader, 

materialkostnader mm. Kvantiteten som efterfrågas styrs för närvarande av att det är 

lagstadgat, alla aktiebolag har lagstadgad revision vilket betyder att 

revisionsbyråerna har ett slags monopol.24 

Med hjälp av efterfrågekurvan beskrivs sambandet mellan hur mycket av en tjänst 

som efterfrågas beroende på hur mycket den kostar. Kurvan har en sluttande lutning 

med priset på y-axeln och efterfrågad kvantitet på x-axeln. Konsumenterna köper 

vanligen mindre av en tjänst vid högre pris.25 

I ett diagram bildar korsningen mellan de två kurvorna ett jämviktsläge där optimalt 

pris på en tjänst eller vara kan utläsas beroende på vilken kvantitet som utbjuds och 

efterfrågas. På en rörlig marknad förskjuts dessa kurvor beroende på ökad efterfråga 

                                                 

24 Pindyck & Rubinfeld, 2005 
25 Ibid. 
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eller utbud vilket benämns som marknadsmekanismen. Exempelvis om efterfrågan 

ökas och utbudet kvarstår ökas priset vilket visas i diagrammet i mitten.26 

 

Figur 5 – Utbuds- och efterfrågemodeller, egen bearbetning efter Pindyck & Rubinfeld, 2005 

 

Utbuds- och efterfrågemodellernas jämviktspris styrs inte enbart av vad företagen 

och personerna efterfrågar och tillverkar. Skatter, lagar eller exempelvis 

valutaförändringar kan även förändra jämvikten.27 I analyskapitlet ska vi undersöka 

vad avskaffandet av revisionsplikten kan ha för påverkan på den optimala prisnivån 

då en förskjutning av efterfrågekurvan kan bli aktuell. 

Konsumenternas inkomstnivå påverkar även priset på varor och tjänster vilket även 

gäller i omvänt förhållande dvs. om priserna sänks har flera konsumenter råd att 

köpa tjänsten eller varan. I analysen tar vi upp hur prissättningen på kan se ut i 

framtiden vilket då kan påverka jämviktläget.28 

Inom ramen för denna teori skall även begreppet priselasticitet diskuteras. Vi 

kommer inte att gå in på några siffror då det är alldeles för svårt att sia om hur det 

kommer att förhålla sig efter reformen. Om en vara har priselasticiteten 1 har den 

enhetselastisk efterfråga vilket betyder att en prisökning på t.ex. 10 % får en minskad 

efterfråga med också 10 %. Är priselasticiteten under 1 benämns efterfrågan vara 

                                                 

26 Ibid. 
27 Fregert & Jonung, 2005 
28 Eklund, 2007 
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oelastisk dvs. en prishöjning får inte lika stor effekt procentuellt som 

kvantitetsminskningen. Motsatt kallas priselastisk efterfråga vilket är när 

priselasticiteten är över 2.29 

                                                 

29 Krugman,P. & Wells, R (2005) 
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Empiri 

Avsnittet är en sammanställning av de dokumentstudier och den insamling av information vi 

har gjort. Empirin ska ligga till grunden för analysen. 

 

Revisionens historia och utveckling i Sverige 

Revision har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka. I lagen om aktiebolag från 1895 

fastställdes det att alla aktiebolag ska tillgå en revisor. Revisorns huvuduppgifter var 

då att kontrollera bolagens finansiella information samt granska styrelsens agerande. 

En revisor fick sitta för samma bolag under en tidsperiod på högst två år. Samma år, 

1895, motionerades det i riksdagen att revisorn bör vara titulerad som en 

auktoriserad revisor30. Det fanns på den tiden inga direkta kompetenskrav för en 

revisor, dessa krav kom först ett par år senare.31 

År 1912 utdelade Stockholms Handelskammare för första gången auktorisation till 

sex stycken yrkesrevisorer, därefter även den första kvinnliga revisorn i Sverige 1914. 

Efter Stockholms införande av auktorisation började även andra handelskammare 

runt om i Sverige införa auktoritet för revisorer. 1919 grundades Handelskamrarnas 

Centrala Revisionsnämnd32. Det var ändå inte genom detta implementerande påbud 

för revisorn att vara auktoriserad utan även granskningsmän fick agera revisorer, 

med sin början under 1930-talet. Men det blev dock rekommenderat från 

börsstyrelsen 1932 att alla börsnoterade bolag bör tillförlita en auktoriserad revisor, 

samma år bildades Nordiska Revisionssamfundet.33 

År 1944 infördes en lag i Sverige för fondnoterade företag samt för 

obligationshanterande bolag att anskaffandet av en auktoriserad revisor skulle vara 

                                                 

30 FAR SRS - Historik 
31 http://www.parsells.se/revision.htm 
32 FAR SRS - Historik 
33 Ibid. 
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obligatorisk för företaget. Övriga bolag kunde nöja sig med en revisor med 

erfarenhet inom bokföring samt de rådande ekonomiska förhållandena inom 

respektive bolag. Inte förrän 1988 kom de nya reglerna med krav att alla aktiebolag i 

Sverige måste tillgripa en auktoriserad eller godkänd revisor.34 

Branschorganisationerna Svenska Revisionssamfundet, SRS, bildades redan 1899 och 

Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR, bildades 192335. Varpå FAR tillsammans 

med staten och näringslivet bildade Redovisningsrådet 1989.36 

I Aktiebolagslagen från år 1975 blev begreppet godkänd granskningsman ersatt med 

begreppet godkänd revisor. Från 1973 hade Kommerskollegium auktoritet att utdela 

auktorisation och tillsyn av revisorer, varpå Bokföringsnämnden, BNF, grundades 

1976. Men år 1995 tog Revisionsnämnden, vilken hade grundats tre år tidigare, över 

denna auktoritet. Revisionsnämnden införde 1997 nya kriterier för godkännande av 

revisorer och revisionsbolag, varpå Revisionsnämnden hade den exekutiva 

myndigheten.37 

Att kalla sig revisor är fullt acceptabelt då denna titel inte är skyddad. Däremot krävs 

det en legitimerad titel för att benämnas godkänd eller auktoriserad revisor, vid 

överskridande av detta är agerandet straffbart. Utbildningen för att få erhålla titeln 

auktoriserad revisor har utvecklats under åren. För att få titeln idag krävs först en 

universitets- eller högskoleutbildning och därtill fem års praktisk utbildning. Då 

dessa kriterier är uppfyllda krävs ytterligare avlagda godkända prov för både 

revisorsexamen samt högre revisorsexamen. För att bli en godkänd revisor är inte 

kvalifikationskraven lika hård som för en auktoriserad. För en godkänd revisors titel 

                                                 

34 http://www.parsells.se/revision.htm 
35 FAR SRS - Historik 
36 http://www.parsells.se/revision.htm 
37 Ibid. 
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krävs att denna avlagt en revisorsexamen hos Revisionsnämnden samt tre års 

praktisk utbildning.38 

 

Revisionsplikten och revisorns uppgifter idag med framtida 

uppgifter 

Revisionsplikten idag 

Idag återfinns de svenska reglerna angående revisionsplikten i associationsrättsliga 

regelverk, både nationella som europeiska bestämmelser. Samtliga aktiebolag, 

svenskstadgade europabolag samt europakooperativ, ekonomiska föreningar, 

sparbanker, medlämsbanker, försäkringsföretag, pensions- och personalstiftelser 

samt övriga stiftelser har skyldighet att tillgå minst en auktoriserad revisor. Det 

samma gäller för enskilda näringsidkare, handelsbolag, enkla bolag samt ideella 

föreningar som överstiger ramen för 50-25-50 regeln de senaste två räkenskapsåren; 

• NETTOOMSLUTNING: 50 MKR 

• BALANSOMSLUTNING: 25 MKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 50 ST 

Svenska hypotekskassan samt allmänna hypotekskassan kräver minst två 

auktoriserade revisorer. Då utländska företag bedriver näringsverksamhet i Sverige 

genom en filial skall denna filial ha en auktoriserad revisor. Dessa olika 

regelsammanställningar är lagstadgade och fastställda ur aktiebolagslagen, lagen om 

ekonomiska föreningar, EU:s stadga om europabolag, EU:s stadga om 

europakooperativ, stiftelselagen och revisionslagen.39  

                                                 

38 FAR SRS – Frågor och svar 
39 SOU 2008:32, s. 103-104 
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Emittenter från land utanför EES vars värdepapper handlas på svensk reglerad 

marknad ska få sina årsredovisningar samt koncernredovisningar granskade av en 

registrerad revisor från Revisionsnämnden.40 

 

Revisorns uppgifter och regler 

Bolagsstämman i aktiebolaget väljer ut vem och hur många revisorer företaget skall 

tillgå. En revisors lagstadgade uppgifter består av att granska och kontrollera 

företagets årsredovisning, bokföring och företagsledningens förvaltning.41 Revisorn 

har också i uppgift att ge trovärdighet åt dess finansiella information. I ABL 9 kap 3 § 

står det följande: 

“Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 

verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så ingående och omfattande 

som god revisionssed kräver.” 

 

En revisor ser även över styrelsens och VD:ns förvaltning av företaget så att de sköter 

de sysslor och uppdrag dessa är anbefallna. Revisorn hjälper genom detta att stärka 

tilltron till företagsledningen. Det är av vikt att revisorn bör vara med under 

företagets årsmöte samt styrelsemöten och liknande evenemang för att ständigt 

kunna vara uppdaterad inom företagets verksamhet. Revisorn har inte till uppgift att 

agera kontrollant på företaget utan mer till att vara till stöd så som inom rådgivning 

och revision för verksamheten. Efter varje räkenskapsår skall revisorn lämna en 

revisionsberättelse till bolagsstämman inte senare än tre veckor efter årsstämman. I 

denna revisionsberättelse redogör revisorn för det gångna årets balans- och 

                                                 

40 SOU 2007:56 
41 SFS 2006:875 
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resultaträkning, varpå revisorn undertecknar rapporten då allt gått till rättsenligt 

till.42 

 

God revisorssed och god revisionssed 

För revisorn finns det skyldigheter för hur en redovisning skall gå till, bland annat är 

det viktigt att denne skall följa god revisorssed. I Revisorslagen 19 § står det följande: 

 

“En revisor skall iaktta god revisorssed. 

Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i revisionsverksamheten utförs av ett biträde till 

revisorn, är revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god revisorssed.” 

 

Det finns inga direkta lagstadgade direktiv om vad som menas med god revisorssed. 

Revisorsorganisationerna och Redovisningsnämnden utvecklar och tolkar normer till 

praxis. Tidigare har det stått i revisorslagen att Redovisningsnämnden skall utveckla 

och främja god revisorssed. Men den senare lagen syftar till att 

Redovisningsnämnden istället skall utveckla denna på ett ändamålsenligt sätt.43 

Gällande god revisionssed står det i Aktiebolagslagen 9 kap 3 § att revisorn även är i 

plikt att följa denna, vilket avser normer för utförandet av revisionsuppdrag. God 

revisionssed är inte heller lagstadgad praxis. Men kan förklaras som god sed från 

revisorer med stor erfarenhet, professionellt omdöme samt integritet gällande 

revision. Redovisningsnämnden har i uppgift även här att se till att utvecklingen av 

god revisionssed sker på ett ändamålsenligt sätt. Det är dock domstolarnas uppgift 

                                                 

42 FAR SRS – Om branschen 
43 FAR SRS – God revisorssed 
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att i slutändan godkänna vad som skall beaktas som både god revisors- och god 

revisionssed.44 

Revision bygger, som tidigare nämnts, på förtroende. Det finns därför tre viktiga 

delar inom revision som skall följas; kompetens, oberoende och tystnadsplikt. 

FAR har gett ut rekommendationer till vad som bör beaktas som god revisionssed. 

Dessa är idag är i stort sätt de samma rekommendationer som framgår i IFAC. Detta 

är meningen för att försöka få en mer internationell och enhetlig standardform för 

revisionen.45 

 

Revisorn agerar som tredje part 

Revisorn skall agera som en opartisk tredje part inom företaget med uppgift att 

överföra information till och mellan de olika parterna. Detta sätt har utvecklats från 

informationsasymmetrin mellan den interna organisationen och dess externa aktörer. 

Detta har sin grund i agentteorin som utspelar de olika intressentkonflikterna mellan 

principaler och agenter. Agentteorin bygger på en kontraktsuppgörelse där en 

person, principalen, anställer en annan person, agenten, till att utföra ett arbete mot 

kompensation. Ett exempel på principal och agent är ett företags aktieägare 

respektive ledning. Konflikter kan uppstå mellan dessa olika parter då parterna 

strävar efter att maximera sina egna intressen istället för organisationens. Dessa 

konflikter är så kallade intressekonflikter. Detta är en viktig aspekt i större företag då 

ägaren inte har kapacitet nog att alltid ha direkt kontroll över ledningen. För att ha 

bättre kontroll för ägaren kan denne tillgå kontrollverktyg som revision, 

årsredovisningar samt bolagsstämmor. 

                                                 

44 FAR SRS – God revisionssed 
45 Ibid. 
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Agentteorin är förknippat med främst stora bolag men det finns även i små och 

medelstora företag. Vanliga intressekonflikter sker mellan ägare och 

företagsledningen, minoritet och majoritet samt ägare och borgenärer. 

 

Revisorns roller 

Förutom att revisorn agerar revisor utefter dess lagstadgade uppgifter har revisorn 

andra roller. En roll som vanligen förekommer för revisorn är agerandet som 

rådgivare. Om revisorn agerar rådgivare till en kund som inte är revisionsklient 

agerar revisorn som fristående rådgivare. Det gäller olika regler för fristående 

rådgivning beroende på om klienten är revisionsklient eller inte. Om klienten även 

skulle vara revisionsklient finns risk för revisorn gällande oberoendet från de 

yrkesetiska reglerna vilka begränsar revisorn i detta fall.46 

Då små företag ibland inte består av mer än en person kan revisorns del i 

rådgivningen vara väsentliga för företagets ägare. Detta kan vara ett hot mot 

revisorns opartiskhet som denna också är belagd med från de yrkesetiska reglerna. 

Revisorn kan ses ibland som ett bollplank där företaget kan rådfråga vid olika beslut. 

I enmansföretag och mindre företag är detta ofta förekommande, men det är även 

vanligt i större företag. Detta leder ofta till att revisorn får en bredare insyn i 

företaget, vilket underlättar revisionen. Revisorn kan vara med och rådslå i frågor 

men får aldrig vara med och bestämma, det är upp till styrelsen och VD:n.47 

Då revisorn åtar sig ett uppdrag för en klient skall ett uppdragsbrev skrivas. I detta 

uppdragsbrev förklaras vad som menas med revision samt vad som är revisorns 

precisa uppgifter för just det gällande företaget som uppdragsbrevet görs för. Detta 

görs för att bekräfta att revisorn åtar sig uppdraget. Men det är även till för att 

                                                 

46 FAR, 2006, Revision – En praktisk beskrivning, Stockholm, FAR Förlag 
47 Ibid. 
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minska förväntningsgapet, vilket uppstår då intressenterna inte vet vad revisionen 

går ut på.48 

 

Utveckling av revisionsuppgifter i Sverige inför avskaffandet 

Enligt artikeln i Redovisningskonsulten menar författaren i och med att 

revisionspliktens avskaffas för en så stor del av aktiebolagsmarknaden, 96 % enligt 

rapporten SOU 2008:32, kommer många bolag avsäga sig sin revision vilket leder till 

att det kommer bli ett överskott av revisorer på marknaden. Revisorerna kommer 

därför bli tvungna att hitta på nya och konkurrenskraftiga uppgifter för en större och 

friare redovisnings- och revisionsmarknad. Även redovisningskonsulter kommer att 

konkurrera på denna marknad. För redovisningskonsulterna innebär detta 

avskaffande en större marknad där de kan erbjuda sina tjänster, en marknad som 

tidigare var låst till revisorns. Med ökad konkurrens kommer priserna för 

revisionstjänsterna att pressas ned.49 

Anmälningsskyldigheten kommer att avskaffas vilket innebär att revisorn inte längre 

är skyldig att kontrollera och rapportera sin klients hantering av skatter och avgifter 

samt anmäla vid misstanke om brott. Dock kommer det att införskaffas lag om 

skyldighet till anmälan vid misstanke till brott i revisorslagen. Skatteverket kommer 

att kunna begära en undersökning under löpande år. Datoriseringen ger även 

Skatteverket större möjligheter till att behärska kontroll.50  

                                                 

48 FAR, 2007, Samlingsvolymen Del 2, Stockholm, FAR Förlag 
49 Revisionsplikten försvinner, Redovisningskonsulten, nr 3/2008, s. 21 
50 Balans Nr 4/2008, Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, s. 17 
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Bakgrunden till varför avskaffandet av revisionsplikten sker i 

Sverige 

Bakgrundsdiskussion till avskaffandet enligt SOU 2008:32 

Det är bara Sverige och Malta som är de resterande länderna inom EU som 

fortfarande inte avskaffat revisionsplikten för små företag i enlighet med det rådande 

EG-direktivet. De bakomliggande faktorerna till avskaffandet av revisionsplikten 

kommer från både nationella som internationella aspekter. Faktorer som de 

påtryckningar som finns inom EU rörande de rådande regelförenklingarna från 2007. 

För att Europas gemensamma länder ska kunna möta den hårdnande konkurrensen 

från omvärlden krävs det gemensamma kraftiga ekonomiska insatser. EU-

kommissionen föreslog att minska de administrativa kostnaderna för företagen med 

25 % fram till år 2012. Varpå redovisnings- och revisionskostnaderna för små och 

medelstora företag togs i anspråk då dessa är särskilt betungande för dessa.51 

 Idén med avskaffandet, förutom att generalisera en gemensam 

redovisningsstandard inom Europa, är att regeringen i Sverige vill sänka de 

administrativa kostnaderna för små företag med 25 % i Sverige redan innan 2010. 

Genom att ge företagen en valfri möjlighet att använda sig endast av de 

revisionstjänster dessa är i behov av skulle de spara stora kostnader för idag avlagda 

irrelevanta tjänster. Det var även i sin tur menat att pressa ner priserna på dagens 

revisionstjänster genom ett ökat utbud av tjänster. Med dessa besparingar för 

företagen är det meningen att de istället ska kunna satsa på att utvecklas för att möta 

den allt mer hårdnande konkurrensen från utländska företag. Dessa företag har nu 

ett ekonomiskt försprång då de har lägre revisionskostnader eller saknar kostnad för 

revisionsplikt.52 
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Definition av småföretagen – Sverige vs. EU 

Inom ramen för små och medelstora företag har EU satt standardkriterier, varpå två 

av dessa måste vara uppfyllda vid årsbokslutet för att företagen ska få klassas inom 

ramarna och undgå revisionsplikten. Den nationella betäckningen för dessa bolag är 

SME, (small and medium sized enterprises) och på svenska SMF (små och 

medelstora företag). 

 

Sverige har anpassat dessa standardkriterier till de svenska bolagens nivåer. För 

Svenska småföretagen gäller, som tidigare nämnt, 50-25-50 regeln. Sverige har en 

gränsnivå för mikroföretag vilka får undgå revisionsplikten: 54 

Kriterier för företag med undantag av revisionsplikten i Sverige 

Det finns idag ungefär 280 000 aktiebolag i Sverige enligt SCB. Vilka gränskriterier 

för avskaffandet av revisionsplikten som kommer att gälla för svenska aktiebolagen 

är i diskussion. Den lägre gränsen är fastställd till kriterierna för svenska modellens 

mikroföretag, se ovan. Med dessa kriterier kommer cirka 95 000 aktiebolag i Sverige, 

                                                 

53 Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 
54 SOU 2008:32 

EU-MODELLEN53 

SMÅ FÖRETAG 

• NETTOOMSLUTNING: 83 MKR 

• BALANSOMSLUTNING: 41,5 MKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 50 ST 

MIKROFÖRETAG 

• NETTOOMSLUTNING: 10 MKR 

• BALANSOMSLUTNING: 5 MKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 10 ST 

DEN SVENSKA MODELLEN 

SMÅ FÖRETAG 

• NETTOOMSLUTNING: 50 MKR 

• BALANSOMSLUTNING: 25 MKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 50 ST 

MIKROFÖRETAG 

• NETTOOMSLUTNING: 3 MKR 

• BALANSOMSLUTNING: 1,5 MKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 3 ST 
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vilket motsvarar ungefär en tredjedel av Sveriges alla aktiva aktiebolag, fortsätta att 

inneha revisionsplikt.55 

Däremot den högre gränsen har varit omdiskuterad om den skall vara enligt EU:s 

eller den Svenska modellen för små företag, detta diskuteras i rapporten SOU 

2008:32.  

Vad föreslaget sammanfattningsvis har kommit fram till är; 

• Revision för små företag skall vara frivillig 

• Revisionsplikt ska gälla för företag som under de senaste två åren haft 50 anställda 

eller en balansomslutning på 41,5 miljoner eller 83 miljoner i omsättning 

• Revisionsplikt ska gälla för börsnoterade bolag och de flesta företag inom finans- och 

försäkring 

• Revisorns skyldighet att granska styrelse och verkställande direktörens förvaltning 

avskaffas 

• Revisorns skyldighet att anmärka på brister i skattebetalningar och anmäla brottslig 

verksamhet avskaffas 

• Revisor föreslås bli vald för kortare period om 1 år, istället för 4 år som idag56 

Detta medför att 96 % av alla Sveriges aktiebolag kommer att från och med 

nästkommande år få välja om de vill använda sig av en revisor eller inte. Genom att 

implementera denna lagen i Sverige hoppas regeringen på att de svenska bolagen 

kommer att göra en sammanlagd kostnadsbesparing på 5,8 miljarder kronor per år, 

om alla väljer att frångå revision. Detta belopp är då ämnat att läggas på 

                                                 

55 SOU 2008:32 
56 Revisionsplikten avskaffas, Soliditet, nr 3/2008 
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konkurrensuppbyggande och utvecklande för de svenska bolagen mot 

internationella företag.57  

Nationella skillnader inom revisionsplikten och EG:s fjärde bolagsrättsliga 

direktiv 

I artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv framgår det att revision är 

obligatoriskt för varje bolags årsbokslut samt granskning och uttalande om 

förvaltningsberättelsen. Dessa skall granskas av en eller flera personer med 

godkända kvalifikationer för utförande av lagstadgad revision enligt 

revisionsdirektivet.58 Detta gäller för bolag som är av begränsat delägaransvar, 

exempelvis aktiebolag. I vissa länder är skatterådgivare med särskild utbildning 

berättigade att avlägga rapport till skattemyndigheterna. Skatterådgivare är i många 

länder nämligen ett lika klassificerat yrke som revisor eller advokat i Sverige.59 

Medlemsstaterna är dock i stånd att ge ut undantagsvillkor för revisionsplikten till 

små bolag, enligt artikel 51. Som mikro och små bolag definieras dessa enligt 

kriterierna i EU-modellen, se ovan. I regel utnyttjar alla gamla medlemsländer detta 

EG-direktiv. Med gamla medlemsländer menas tillkomna medlemsländer inom EU 

tidigare än utvidgningen av EU 2004. Vilket vi tidigare har nämnt har Sverige 

däremot inte valt att införa några undantag för revisionsplikten och det samma 

gäller Malta.60 

En dansk rapport avlägger att närmare 90 % av alla små bolag inom EU är 

undantagsgivna för lagstadgad revisionsplikt.61 De länder som utnyttjar 

undantagsgivandet för små bolag går efter stadgarna i EG-direktivet. De flesta 

länderna använder sig av maxgränsen om 50 anställda samt någon av 

                                                 

57 Revision, förtroende och krediter - En undersökning av bankernas uppfattning om revisionens betydelse vid 
kreditgivning, Sweco Eurofutures, december 2008 
58 SOU 2008:32, s. 85 
59 Ibid. s. 154 
60 Ibid. s. 88  
61 Rapport om Revisionspligten for B-verksomheder (Små selskaber), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
mars 2005 
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maxgränsvärdena för netto- eller balansomslutningen. Frankrike, exempelvis, har 

sänkt sina krav för netto- och balansomslutningen men bibehållit maxgränsen för 

anställningskravet, men detta bara för privata aktie- och handelsbolag i Frankrike.62 

 

Argument för och emot revisionsplikten 

FAR SRS har uttrycks sig i frågan om revisionspliktens avskaffande för små bolag, de 

menar att reformen inte kommer att ge de samhällsekonomiska fördelar som läggs 

fram. FAR hänvisar till en studie som gjorts av konsultfirman Econ Pöyry där de 

visar att vinsterna för de små företagen är begränsade och att kostnaderna för 

samhället och andra intressenter bör bli betydande. De pekar främst på risken för 

ökade skattekontroller från samhället, höjda transaktionskostnader inom näringslivet 

och svårigheter för företagen att få krediter.63 

En intressant synpunkt från dem är att det av förespråkare av reformen lyfts fram 

som argument, att vi är ett av de få länder som har kvar revisionsplikten. FAR menar 

istället att det är en styrka från Sverige och resulterat i ett stort förtroende för 

svenska företag i och med dess transparens och kvalitet i redovisningen. För 

småföretag är det enligt FAR inte enbart positivt då tappar mervärdet av revisionen i 

form av förbättringsförslag och synpunkter.64 

Avskaffandet av revisionsplikten utger inget hot mot revisorsyrket då alla behöver 

en revisor, men möjligen inte revision. Så menar Stefan Persson på Ernst & Youngs 

nationella revisionsverksamhet i artikeln Dags att avskaffa revisionsplikten för 

småföretagen?. Han menar att det är bra att revisionen blir marknadsstyrd istället för 
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påtvingad. Då kommer revisorns tjänster bli utformade att passa efterfrågan och 

kompetensen hos revisorn kommer därför spela en viktigare roll.65 

Bo Svensson vill sätta gränsvärdena för företag med undantagsmöjlighet av 

revisionsplikten vid samma nivå som EU:s maximivärden på en gång, en så kallad 

Big Bang. Detta medför att 96 % av Sveriges aktiebolag kommer får fri möjlighet till 

att frånvälja revision. Andra länder som avskaffat revisionsplikten har gjort en 

långsam övergång mellan gränsnivåerna för att dess intressenter även skall kunna 

omställa sig. Bo Svensson syftar till snabba implementeringar och en snabb 

anpassning till övriga Europa.66 

 

Danmarks avskaffande av revisionsplikten 2006 

Bakgrund till Danmarks avskaffande av revisionsplikten 

Danmarks regering vill, precis som Sveriges, sänka de administrativa kostnaderna 

för små företag med 25 % fram till 2010. Som även Sverige bedömer så beskyller 

Danmark revisionskostnaderna för att vara särskilt betungande för små företagen. 

Med detta som argument röstade det danska Folketinget igenom den lag, L 50, som 

undantar revisionsplikten för små företag i Danmark, den 21 mars 2006.67 

 

Rapport om Revisionspligten for B-virksomheder (Små selskaber) 

Denna rapport framställdes av Erhvers- og Selkabsstyrelsen och framhäver 

revisionspliktens betydelse för upprättelse av en trofast och kvalitetsartad 

årsredovisning för samtliga berörda parter inom företagen i Danmark. Trotts detta 

verkar rapporten för att avveckla revisionsplikten och tar även upp alternativa 

                                                 

65 Dags att avskaffa revisionsplikten för småföretag?, Balans Nr 2/2004, s. 15 
66 Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, Balans nr 4/2008, s. 17 
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förslag till revision. Den förklarar även hur andra europeiska länder har lagstadgat 

revisionen och revisionsplikten. 

 

Danmarks kriterier för revisionsplikt samt definitioner av småföretag 

Danmark klassificerar sina företag i olika räkenskapsklasser beroende på storlek och 

omsättning. Exempelvis B-selskaber utgörs i störst befattning av små aktiebolag och 

klassificeras till den danska årsregnskabslovens räkenskapsklass B. Kriterierna för ett 

företag att klassificeras till B-selskaberna gäller om företaget de två senaste åren inte 

överstigit två av gränsvärdena; 

• BALANSOMSLUTNING: 29 MDKR. 

• NETTOOMSLUTNING: 58 MDKR. 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 50 ST 

Dessa kriterier fastslogs i lov nr. 99 från den 18 februari 2004 och motsvarar EG:s 

fjärde bolagsrättsliga direktivs kriterier för att undslippa revisionsplikten. Det finns 

idag runt 130 000 B-selskaber i Danmark, vilka omfattar 93 % av alla danska 

aktiebolag. Dessa bolags revisionskostnader uppgår till 1,7 miljarder Dkr. Per år.68 En 

väsentlig aspekt till detta belopp, inom det danska perspektivet av revision, var att 

små företagen ofta betalade ett paketpris till revisorn där revisionen endast utgjorde 

en liten del av det totala priset.69 

Enligt rapporten skulle ett mindre gränsvärdekrav på små bolag först införskaffas för 

att se hur marknaden påverkas. Detta gällde de företag som understiger med två av 

följande kriterier; 

• BALANSOMSLUTNING: 6 MDKR 

                                                 

68 Rapport om Revisionspligten for B-verksomheder (Små selskaber), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
mars 2005, s. 4 
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• NETTOOMSLUTNING: 3 MDKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 25 ST 

Dessa kommer att vara fria från revisionsplikten. Skulle detta visa sig lukrativt för de 

berörda små företagen är tanken att höja kriterierna för undantag av revisionsplikten 

till kriterienivån för B-selskaber.70 

 

Vad blev effekterna av Danmarks avskaffande? 

I april 2006 fastslogs lagen angående revisionspliktens avskaffande. Den 

genomfördes efter omfattande diskussioner i Folketinget och resulterade i att de från 

början gällande gränsvärdena för undantag av revisionsplikten halverades till; 

• BALANSOMSLUTNING: 1,5 MDKR 

• NETTOOMSLUTNING: 3 MDKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 12 ST 

Från början då lagen trädde i kraft var det meningen att de oberörda företagen skulle 

agera efter en så kallad opt-in lösning. Med detta gäller att de oberörda företagen 

aktivt skulle välja revision om de önskade en sådan. Utfallet blev dock en opt-out 

lösning, vilket medför att de berörda företagen aktivt måste välja att inte ha revision 

om de väljer att ingå inom kriterierna för lagen om avtagen revisionsplikt. Dessa 

bolag var även tvungna att rösta igenom förslaget på en ordinarie bolagsstämma om 

de var villiga att avsäga sig revisionen. De bolag som väljer detta ska tydligt visa i 

sina årsredovisningar för varje återkommande år att så är fallet samt visa att de 

befinner sig inom ramarna för gränsvärdena för tillåtet frånträde av revision. 

Företagen skall även uppge i sin deklaration till Skatteverket om de fått 

revisorsbistånd samt i så fall av vilken sorts titulerad revisor; statsautoriseret, 
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registreret eller annan revisor. De ska också ange om en revisorsbekräftelse 

tillkommer samt i så fall vilka områden denna avser; revision, räkenskapsassistans 

eller annat. Slutligen ska de även upplysa om tilläggsupplysningar i 

revisorsbekräftelsen samt om skatteredovisningen har gjorts med bistånd av någon 

revisor.71 

Skattemyndigheterna har efter implementerandet av lagen ändrat sin strategi till att 

göra fler kontrollerande stickprov bland företagen.  

Enligt den tidigare erlagda rapporten av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen är det 

meningen att gränsvärdena skall höjas i etapp 2 under 2009/2010. De nya gränsvärde 

är ämnade att vara; 

• BALANSOMSLUTNING: 29 MDKR 

• NETTOOMSLUTNING: 58 MDKR 

• ANTAL ANSTÄLLDA: 50 ST 

Innan etapp 2 skall inledas kommer det göras en utvärdering av följderna med 

revisionspliktens avskaffande. Tills 2008 har 6,45 % av de undantagsberättigade 

bolagen valt att avstå från revision. De som valt att avstå revisionen har framhävt att 

detta har till vikt av besparingarna av revisionskostnaderna. Varpå de som ännu inte 

avstått revisionen skyller på att dess intressenter fortsätter att kräva revision, samt 

menar de att det inte finns stora belopp att spara på undantagsrevisionen.72 
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Alternativ redovisning till revisionsplikten i Danmark 

Vid framställandet och framtagandet av den igenomfallande lagen genomfördes 

flera genomgående och klargörande förklaringar av vad som definieras med revision 

och vad detta innebär. Detta gjordes för att göra företagen medvetna om vad som 

menades med revisionens avskaffande samt vad som krävs för en fullt berättigad 

kvalitetskontroll. 

Något krav på granskning eller liknande av årsredovisningen från en revisor eller 

liknande har inte genomförts i Danmark. Däremot, om så har skett, skall detta 

framföras i årsredovisningen. En revisor skall enligt dansk lag avlägga en rapport om 

denne har bistått med årsredovisningen. Monopol för statsauktoriserade och 

registrerade revisorsrapporter vidmakthålls.73 

 

Avskaffandet av revisionsplikten i England 

Professorerna Per Thorell och Claes Norberg genomförde en utredning på uppdrag 

av svenskt Näringsliv som publicerades mars 2005. En genomgång görs av den 

svenska regleringen med samma revisionsregler för små som stora aktiebolag.  Den 

centrala frågeställningen är om nyttan med revisionsplikten överstiger kostnaderna 

som bolagen och dess ägare står för. Här nedan följer en del av deras rapport om den 

engelska avskaffningen. Delar av deras arbete återfinns även under andra delar av 

uppsatsens empiri.74 

Gränsen för att ha möjlighet att utnyttja undantaget i revisionsplikten i England är 

vid EU:s maximala gräns dvs. maximalt en nettoomsättning på 83 Mkr, 

Balansomslutning på 41,5 Mkr och maximalt 50 anställda. Ligger man under två av 

gränsvärdena har man möjlighet att utnyttja undantaget, vilket 75 % 75 av företagen. 

                                                 

73 SOU 2008:32 
74 Thorell, Norberg (2005) 
75 DTI Final Regulatory Assessment… (2004) - 822000/1115000=73,7% 
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Detta gör ca 60-70% av de ca 900 000 aktiebolag som ligger under gränserna. Dessa 

gränser har höjts tre gånger sen de infördes under 1993 och har en del 

inskränkningar, alla publika aktiebolag och de aktiebolag som driver finansiell 

verksamhet skall alltid revideras. En aktieägare som har minst 10 % av ett bolag får 

även kräva revision för att skydda minoritetsägare.76  

En utredning av effekterna i England av avskaffandet av revisionen gjordes 2003 av 

Collis på uppdrag av handelsdepartementet (DTI). Undersökningen var 

frågeformulärsbaserad och gällde 2633 företag, svarsfrekvensen var 30 % vilket 

ansågs tillräckligt representativt. En av frågorna som ställdes var om de utnyttjade 

undantaget av revision. Collis fann att 42 % lämnade in reviderade årsredovisningar. 

Och viktigaste skälet till att avstå sades vara inbesparande av revisionskostnader.77 

Undersökningen ställde även frågor avseende fördelar med revision från företagens 

sida: 

• Kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 % instämde) 

• Förbättra trovärdigheten på redovisningen (61 % instämde) 

• Trovärdighet gentemot banker och andra kreditinstitut (58 % instämde) 

• Bidrar till att skudda mot bedrägerier (50 % instämde) 

• Förbättrar kvaliteten på informationen (43 % instämde) 

Huvudargumenten för att utnyttja undantaget var att företag inte ansåg att värdet på 

fördelarna var för små i relation till kostnaderna.78 

Collis slutsats av undersökningen var att en företagsledning föredrar att företaget 

blir reviderat om de har följande kännetecken.79 

                                                 

76 Thorell, Norberg (2005) 
77 Collis (2003) 
78 Collis (2003) 
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• De har en större omsättning. 

• Företagsledningen anser att revision ökar kvaliteten på den finansiella 

informationen vilket leder till bättre kreditvärdighet och bättre kontroll av 

redovisning och ekonomistyrning. 

• Företaget är inte familjeägt. 

• Aktieägarna har inte tillgång till internredovisningen. 

• Företagsledningen lämnar normalt en kopia av årsredovisningen till banker 

eller andra finansiärer. 

 

Intressenternas nytta av revision 
 

Här nedan följen en sammanställning av vad intressenterna har för nytta av revision. 

 

Små företag 

Enligt Thorell och Norberg kan revisionens fördelar för små företag som även till stor 

del är applicerbar på andra intressenter sammanfattas i dessa punkter:80 

• Ordning och reda i räkenskaperna och externa rapporteringen. 

• Lagenlig förvaltning. 

• Hjälp till intern styrning och kontroll. 

• Underlättar krediter från borgenärer/leverantörer. 

• Underlättar finansiering/lägre kapitalkostnader. 

                                                                                                                                                         

79 Thorell, Norberg (2005) 
80 Thorell & Norberg (2003) 
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• Höjer kvaliteten på offentligt publicerade räkenskaper. 

• Underlättar skattekontroll. 

• Bidrar till att minska den ekonomiska brottsligheten. 

• Befriar från personligt ansvar (i aktiebolag).  

Enligt ett yttrande/remissvar från FöretagarFörbundet stödjer de utredningens 

förslag om revisionspliktens avskaffande för små bolag. De menar att 

revisionstjänster kommer att behovsprövas och konkurrensutsättas vilket är lovvärt 

och kostnadseffektivt. Förbundet anser även att de åtgärder mot skattefel, som 

nämns i utredningen, initialt sett är överflödiga. De menar att en riktad skärpning av 

reglerna för skattekontroll kommer att leda till att de administrativa vinsterna av 

reformen i praktiken blir små. De föreslår att man väntar tills det går att konstatera 

vilka de faktiska konsekvenserna av ett avskaffande bli för skattefelet. 81 

 

Banker 

Flera vetenskapliga undersökningar indikerar att reviderad redovisning är en viktig 

faktor för kreditinstituten vid beslut om lån och villkor. Som Collis undersökning 

nämnt är detta ett starkt skäl för företagsledningar att vilja revidera sin 

undersökning82 . Även undersökningar som Handelsdepartementet i England (DTI) 

har gjort hos banker och kreditinstitut pekar på samma indikationer.83 I praktiken 

rankas reviderade bolag i Danmark högre och får därmed en lägre ränta och har 

allmänt lättare att hitta extern finansiering. 

                                                 

81 FöretagarFörbundet (2008) 
82 Collis (2003) s. 17, hänvisas även vidare till andra undersökningar. 
83 DTI, (juli 2003) 
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Samhällets nytta av revision 

Samhällets nytta och intresse av revision kan sammanfattas i ett antal punkter enligt 

Thorell och Norberg:84 

• Upptäcka brott. 

• Avhålla från brott. 

• Upptäcka bristande efterlevnad av skatteregler. 

• Kontroll av räkenskaper i syfte att få ett bra underlag för skattedeklarationen. 

• Avhålla från skatteundandragande. 

• Bekämpa penningtvätt. 

• Reviderad bokföring gör det lättare att spåra felaktigheter bakåt i tiden vid 

t.ex. konkurser eller brottsutredningar. 

Som denna lista visar är föreställningen att revision förebygger brott och 

skatteundandragande. 

 

SKATTEVERKET 

Skatteverket grundar sin taxering genom deklarationsuppgifterna som företaget 

lämnar in. Reviderad redovisning ligger således inte till grund för skatteverkets 

beslut, redovisningen och räkenskaperna granskas i annat fall vid en djupare 

kontroll, en skatterevision. Viktigt i sammanhanget är också att revisorn är skyldig 

att lämna in orena revisionsberättelser till skattemyndigheten vilket som tidigare 

sagt kan ha en preventiv verkan.85 

                                                 

84 Thorell & Norberg (2003) 
85 Thorell & Norberg (2003) 
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Enligt en rapport från handelsdepartementet i England (DTI) som gjordes innan 

gränsvärdena för revisionspliktiga företag skulle höjas, ansåg Inland Revenue 

(skattemyndigheten i England) att revision ger en oberoende kontroll av kvaliteten 

på redovisningen. En analys för att se om det skett någon förändring på kvalitén på 

redovisningen utfördes av Inland Revenue, men på grund av mätproblematik 

framkom inga uppgifter om detta.86 Regeringen i England har i sin utvärdering av 

detta förslag från Inland Revenue hävdat att det inte finns några bevis för att en 

höjning av gränsvärdena inte påverkar skatteintäkterna.87 

 

REGERINGEN 

En utvärdering av senaste höjningen av gränsvärdena i England genomfördes av 

dess regering. I denna bedömdes de risker som kan uppstå eller öka i och med 

skattebortfall, påverkan på revisionsbolagen, fel i bokföringen m.m. Slutsatsen var 

att nyttan av revisionsplikt för de samhället och dess intressenter inte var tillräckligt 

stora i förhållande till de kostnadsbesparingar som kunde tänkas uppstå vid en 

höjning av gränsvärdena.88 

 

EKOBROTTSMYNDIGHETEN 

En studie gjordes angående hur många revisorer som överlämnat en anmälan till 

åklagarmyndigheten.  Studien baserades på 1510 intervjuer och 

enkätundersökningar där 691 personer svarade. Det framkom att sedan 

anmälningsskyldigheten infördes 1999 i ABL hade totalt 44 revisorer eller totalt 57 

anmälningar lämnats in. I procent betyder det att 6 % av revisorerna upptäckt 

möjliga brott i räkenskaperna hos sina uppdragsgivare.89 Vilket är marginellt jämfört 

                                                 

86 DTI, (juli 2003) 
87 DTI, Final Regulatory Impact Assessment on the Audit Exemption Threshold (2004) 
88 DTI, FRIA (2004) 
89 BRÅ, Rapport 2004:4 
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med antalet anmälningar som kommer in från konkursförvaltare och 

skattemyndigheten. 

BRÅ:s verksjurist Lars Emanuelsson Korsell har skrivit en kommentar ur ett 

brottsförebyggande perspektiv i inledningen av rapporten. I denna menar han att 

skatteverket knappt kan öka sin effektivitet som en av samhällets främsta 

kontrollfunktioner gentemot ekonomisk brottslighet. Det kan alltså vara förklaringen 

till att skattemyndigheten lämnar över ansvar på revisorerna, speciellt om de som 

kontrolleras betalar räkningen. Det bli en preventiv kraft när man lagstadgar att 

revisorn även har skyldighet att anmäla brott. Det positiva som förs med är att 

revisorn har bättre kunskap om företaget som skall kontrolleras än skatteverket. 

 

Revisorernas inställning revisionsplikt 

SPA (The Society of Professional Accountants) vilka organiserar mindre 

revisionsbolag ansåg att undantag i revisionsplikt och höjningar av gränsvärden inte 

är negativa. De menar att inkomsterna har ökat trots färre revisionsuppdrag.90 

ICAEW (The Institute of Charted Accountants in England and Wales) är i princip 

emot lagstadgad om inte kostnaderna överstiger fördelarna. De gjorde en 

undersökning där ett frågeformulär skickades ut till deras ca 6000 medlemmar, 

svarsfrekvensen var strax över 10 %. Frågorna rörde höjningen av gränsvärdena som 

skedde år 2000 i England och om de kunnat ersätta sitt bortfall av kunder med annat 

arbete. Resultaten sammanfattas av Norberg och Thorell på följande sätt: 

55 % av revisorerna tappade arbete i och med utnyttjandet av undantagen från 

revisionsplikt. 

• Bortfallet var störst i mindre revisionsbolag (70 % rapporterade ett bortfall), 

stora bolag rapporterade ett mindre bortfall (38 %). 
                                                 

90 DTI, (juli 2003) 
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• Av de revisorer som rapporterat ett bortfall av revisionsarbete angav 70 % att 

de kunnat ersätta bortfallet med annat arbete. Detta gjordes med nya klienter 

och utökar arbete för redan befintliga klienter. 

• Konsekvenserna angavs av 27 % vara att den nu hade större inkomster genom 

nytt arbete. 53 % menade att nytt arbete översteg eller motsvarade bortfallet. 

Enbart 20 % täckte delvis upp bortfallet. 91 

FAR SRS har uttrycks sig i frågan om revisionspliktens avskaffande för små bolag, de 

menar att reformen inte kommer att ge de samhällsekonomiska fördelar som läggs 

fram. FAR hänvisar till en studie som gjorts av konsultfirman Econ Pöyry där de 

visar att vinsterna för de små företagen är begränsade och att kostnaderna för 

samhället och andra intressenter bör bli betydande. De pekar främst på risken för 

ökade skattekontroller från samhället, höjda transaktionskostnader inom näringslivet 

och svårigheter för företagen att få krediter.92 

Avskaffandet av revisionsplikten utger inget hot mot revisorsyrket då alla behöver 

en revisor, men möjligen inte revision. Så menar Stefan Persson på Ernst & Youngs 

nationella revisionsverksamhet i artikeln Dags att avskaffa revisionsplikten för 

småföretagen?. Han menar att det är bra att revisionen blir marknadsstyrd istället för 

påtvingad. Då kommer revisorns tjänster bli utformade att passa efterfrågan och 

kompetensen hos revisorn kommer därför spela en viktigare roll.93 

Bo Svensson vill sätta gränsvärdena för företag med undantagsmöjlighet av 

revisionsplikten vid samma nivå som EU:s maximivärden på en gång, en så kallad 

Big Bang. Detta medför att 96 % av Sveriges aktiebolag kommer får fri möjlighet till 

att frånvälja revision. Andra länder som avskaffat revisionsplikten har gjort en 

långsam övergång mellan gränsnivåerna för att dess intressenter även skall kunna 

                                                 

91 Thorell & Norberg (2003) 
92 FAR SRS (2007-11-5) 
93 Dags att avskaffa revisionsplikten för småföretag?, Balans Nr 2/2004, s. 15 
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omställa sig. Bo Svensson syftar till snabba implementeringar och en snabb 

anpassning till övriga Europa.94 

 

Kostnad för revision 

Av de som angav sparat belopp på grund av utnyttjande av undantag i revisionsplikt 

i Collis rapport var det i medeltal ca 1000 pund om året. Respondenternas oförmåga 

att besvara denna fråga med ett konkret belopp kan bero på att kostnaden ses som 

oväsentlig eller att revisionskostnaderna var svåra ett särskilja från andra kostnader. 

Collis ansåg att den senare förklaringen är den mest logiska, då många 

revisionsuppdrag är så kallade kombiuppdrag som både innefattar revision och 

rådgivning.95 

I Sverige anges medelkostnaden för revision som 10000 kr om året i Thorell och 

Norbergs rapport. De har visat sig att det ligger på ungefär samma nivå både i 

Danmark och England. 

De potentiella besparingarna i Sverige blir således 2 500 Mkr då vi har 250 000 

aktiebolag i Sverige. Eftersom en del bolag inte är aktiva eller saknar anställda måste 

dessa räknas bort, enligt Thorell och Norberg är de ca 50 000. Om lika många skulle 

avstå från revisionen som i England (70 %) resulterar det i: 

(250 000 – 50 000) x 70 % x 10 000 kr = 1 400 Mkr 

Även de minskade administrationskostnaderna beräkna spara ca 600 Mkr. I 

slutändan är den uppskattade samhällsekonomiska kostnaden 2 miljarder kronor. 

                                                 

94 Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, Balans Nr 4/2008, s. 17 
95 Collis (2003) 
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Intervjuer 
 

Vi har valt att lägga de redigerade intervjuerna i sammanslutning med empirin istället för att 

ha dem som bilagor beroende på att vi ser dem som mycket viktiga i vår uppsats. 

Intervjurespondenterna är Claus Witt på KPMG i Glostrup, Danmark, och Eva Henriksson 

på KPMG i Malmö. 

 

Intervju med Claus Witt på KPMG i Glostrup, Danmark 

Här följer en intervju med Claus Witt som är auktoriserad revisor och delägare i 
KPMG. 

 

Hur har avskaffandet av revisionsplikten påverkat Danmark? 

För tre år sen avskaffades revisionsplikten, för en stor andel småbolag. I Danmark 

finns det två typer av aktiebolag AS och APS varav det senare är mindre aktiebolag. 

Dessa två är i regel alltid revisionspliktiga. Undantagen i revisionsplikten är när 

bolagen har under 12 anställda, balansomslutning under 1,5 Mdkr och en 

nettoomsättning under 1,5 Mdkr. Gäller två av dessa regler har bolaget möjlighet att 

frångå revisionsplikten. 

Lagen kom för tre år sen och man kan se att effekterna av den inte varit särskilt 

omfattande. Av sina över 200 kunder har Claus enbart tappat en pga. avskaffningen. 

Och det ser ungefär likadant ut bland kollegorna på KPMG och andra bolag.  

Under år 2010 skall en ny undersökning presenteras där effekten av avskaffningen 

skall vara utredd. Tanken är att gränsvärdena ska höjas och omfatta fler bolag. 

Gränserna gäller inte för holdingbolag då de alltid har revisionsplikt även om de 

ligger under gränserna.  Detta och att gränserna är låga gör att många bolag ändå har 

revisionsplikt. Först under 2010 då utredningen är klar och gränserna ska höjas 

kommer man att verkligen se effekterna av avskaffningen. Men personligen tror 

Claus att gränserna inte kommer att höjas så mycket och det kommer att ta 5-10 år 

innan marknaden har vant sig vid avskaffningen.  
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Ordningen på de stora konsultbolagen ser även likadan ut som tidigare. Deloitte är 

störst, PWC & KPMG ligger delad två och sen kommer Ernst & Young. 

 

 

 

Har ni fortfarande samma tjänster som förut? 

KPMGs arbete består av 25 % revision och 75 % rådgivning och en avskaffning av 

revisionsplikten för små bolag gör inte att deras kunder enbart behåller 

rådgivningen, de har fortfarande kvar de 25 % av revision. Därför har inte 

avskaffningen påverkat oss revisorer nämnvärt.  

Ökningen av rådgivningsdelen har varit konstant sedan långt tillbaka och 

revisionsdelen har i stort sett varit likadan. En mycket liten nedgång kanske skulle 

kunna ses som skulle kunna hänföras från avskaffningen, men den är i så fall 

marginell. 

 

Har tjänsterna blivit dyrare nu?  

Det har inte påverkat prissättningen alls, men indirekt kan det ha blivit dyrare. Man 

ska exempelvis revidera årsredovisning år ett och ej revidera år två och år tre och då 

blir det dyrare att revidera år fyra eftersom man inte har någon historik. En löpande 

revision kan dela upp kostnaderna och bolaget slipper gå tillbaks och återskapa 

dokument mm. vilket är kostsamt och tar tid. Det tar helt enkelt längre tid för 

revisorn att sätta sig in i företag han inte reviderat tidigare. Även detta är ett 

argument för att revidera årsboksluten. 

 

Vad tyckte politikerna om avskaffningen? 

Politikerna ville spara 1,5 Miljarder dkr men besparingarna blev i stort sett noll. Om 

man tittar på revisionsbolagen kan man inte se någon nedgång av omsättning och 

därmed så bör inte varit några besparingar. 
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Det var ett stort motstånd inom parlamentet inför avskaffandet på grund av rädslan 

av att skatteintäkterna skulle minska på grund av att folk drar sig från att betala in 

korrekt summa. Därför har politikerna bestämt att sätta gränser så pass lågt som de 

har gjort. Ungefär 5-10 % av alla aktiebolag i Danmark ryms inom dessa kriterier.  

 

Vill lika många utbilda sig till revisor? 

I Danmark finns det ca 2500 auktoriserade revisorer och det har varit en liten 

nedgång så vi har lite färre nu. Men det tros inte bero på avskaffandet utan mer på 

andra mer intressanta marknader, som till exempel att ingenjörsutbildningarna har 

ökat väsentligt de sista åren. Men revisionsutbildningarna är på väg tillbaka i 

Danmark, det går som sagt i vågor med växande och avtagande efterfrågan.  

 

I England skedde en nedgång av omsättningen på 80-talet då de avskaffade sin revisionsplikt 

för att sedan öka till högre nivåer än innan avskaffandet. Har detta skett i Danmark? 

Det har man tillsvidare inte upplevt i Danmark det har fortfarande varit konstant 

lika omsättning. 

 

Ni ändrade inget i tjänsteutbudet innan avskaffningen? 

Nej, men om de nu höjer gränserna så har vi och andra revisionsbolag diskuterat att 

försöka fokusera mer på rådgivning. Revision är en konstant inkomst som inte går 

att påverka särskilt mycket. Men vid en avskaffning kan det vara så att kunderna vill 

gå över mer och mer till rådgivning i det långa loppet. Och det är även den delen av 

revisionsbolagens arbete som står för den största ökningen. 

 

Är det någon skillnad mellan revisorns arbete i Sverige och Danmark? 

Det är ingen större skillnad mellan revisionsbolagens arbete i Sverige och Danmark. 

Traditionen att ha kontroll och ordentliga räkenskaper är större i de nordiska 

länderna än på andra håll. 
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Vad kan Ni säga är det bästa respektive det sämsta med denna lag? 

Det är en omedelbar besparing för företag, men Claus anser att det blir dyrare i 

längden att avstå från revision. Pga. av dyrare banklån och dyrare rådgivning då 

historiken för tidigare år i verksamheten inte finns tillgängliga. Vilket är viktigt då en 

stor funktion av en revisor är att vara bollplank, vilket fordrar stor insikt i 

verksamheten. 

En fördel är för dotterbolag som till exempel har en sitt moderbolag utomlands. 

Detta moderbolag skjuter till pengar vid behov och således är inte dotterbolaget i 

behov av hög kreditvärdighet inför banker. Även revisionsarbetet för dotterbolag 

tenderar att vara små, då det i stort sett är ett rapportpaket som skickas till 

koncernen.  

Även företag som har ett stort eget kapital och är självförsörjande kan det vara en 

fördel då de slipper revisionskostnaden. Revisionen blir en ”overkill”. 

 

 

 

Var det majoritet vid omröstningen för införandet av lagen i Danmark? 

Nej, i danska folketinget finns det 179 röster och det skilde bara någon röst mellan 

för- och emotväljarna vid igenomröstningen. Och nästa år vid den nya röstningen 

finns det en stor chans att revisionen inte märkbart kommer att påverkas av 

ytterligare gränskriterier. Det är som sagt tradition i nordiska företag att ha 

”kontroll” och revisionen är så pass djupt inpräntad i företagsformerna att en 

utveckling av avvecklingen av revisionen kommer ske på många år. 

 

Intervju med Eva Henriksson på KPMG i Malmö, Sverige 

Här följer en Intervju med Eva Henriksson som är auktoriserad revisor och partner 

på KPMG, där hon arbetat i 25 år. 
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Hur tror Ni att avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka KPMG och 

revisionsmarknaden? 

Det kommer att påverka KPMG olika beroende på kontor eftersom kundstockarna 

ser annorlunda ut i andra regioner, vissa har mer småföretag som ligger under 

gränsvärdena och andra har en mer blandad kompott. 

En stor inverkan kommer KPMG antagligen känna av i och med att många 

dotterföretag, främst säljföretag, under internationella koncerner hamnar under 

gränsvärdena. Där gör vi idag en full revision och med att det är lagstadgat och i 

framtiden kan man nöja sig med att granska varulager och kundfordringar. 

Revisionen i dessa bolag ger inte särskilt stor inkomst då de är väldigt pressade 

arvoden och kanske inte riktigt motsvarar det arbete vi måste lägga ner på dem. 

Drastiskt kan man säga att det kan vara bra att slippa negativ faktureringsavvikelse. 

I och med finanskrisen och bankernas ovilja att låna ut pengar tror vi att de kommer 

att kräva att företaget har revision. Det kommer alltså att bli tufft för företag som är 

externfinansierade att låna kapital och detta kan man tacka krisen för i och med att 

bankerna blivit mindre riskbenägna. 

Även fastighetsbolag kan tros välja bort revision för sina dotterbolag då denna 

revision lika gärna kan göras på koncernnivå. Detta beroende på att varje fastighet 

ofta har ett eget aktiebolag för att underlätta vid eventuell försäljning och denna 

revision kan i många fall te sig överflödig. 

Evas egen personliga åsikt är att det i slutändan inte kommer att påverka KPMG så 

mycket beroende på att när ett företag ska t.ex. säljas eller finansieras med ett lån 

kommer en revision att vara nästintill nödvändig och detta kommer då att bli väldigt 

dyrt om företaget inte haft revision tidigare år. Revisorn blir tvungen att sätta sig i 

företag återskapa dokument mm. vilket är kostsamt. 

Eva poängterar dock att initialt kommer det att bli en viss turbulens i och med att 

kunder vill pressa priset och revisionsbolag kanske inte riktigt vet hur de ska agera. 

Hon tror att det kommer att blåsa över förutom för de tidigare nämnda  
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Tror Ni att Ni kommer att tappa kunder vid införande av en lag om avskaffande av 

revisionsplikt eller känns Era kunder lojala och fortfarande i behov av revision? 

Eva tror inte att kunder är direkt lojala men om de är nöjda med värdet på tjänsten 

de köpt kommer de inte att sluta med revision. Det är viktigt att som revisor att vara 

proaktiv och berätta vad man gör och vilket faktiskt värde man tillför. I många 

småföretag är revisorn ett bollplank i många frågor utöver den rena revisionen även 

privatekonomi. Relationen till kunden ser annorlunda ut och det är väldigt mycket 

rådgivning. Även här måste revisorn vara mer proaktiv och göra klart för kunden 

vad det är denne betalar för och vad själva revisionen kostar. 

 

Hur stor del av verksamheten hos KPMG i Sverige är rådgivning/konsult respektive 

revision? 

På Malmökontoret är rådgivning och skatterådgivning mellan 30-40% av 

verksamheten och hon tror att det ser ungefär likadant ut i hela Sverige. Vi 

avskaffandet av revisionsplikten tror man att rådgivningen och outsourcing kommer 

att växa. KPMG har nyligen förvärvat ett outsourcing-bolag där kunderna lägger ut 

hela sin ekonomiavdelning på KPMG. 

 

I Danmark är revisionsdelen ca 25 % av KPMG:s verksamhet, varför skiljer det sig så pass 

mycket? 

Det ser väldigt annorlunda ut Danmark vilket beror på att KPMG traditionellt sett 

har setts som en revisionsbyrå och har varit försiktiga med att ta sig in på 

redovisningsdelen och var sena att hoppa på tåget med management konsulter. Det 

som för närvarande finns i rådgivningsdelen är fortfarande väldigt revisionsnära 

men de jobbar med att försöka fokusera på att öka andelen som inte är revision. Då 

revision är en ganska konstant del och svår att öka ser de en stor potential inför 

framtiden i rådgivningstjänster. 

 

För vilka tjänster tror Ni efterfrågan kommer att öka samt minska mest för? 
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Man vet inte riktigt men det kan uppkomma nya tjänster som till exempel att ett 

företag väljer att inte ha revisor och söker extern finansiering då kan banken vilja 

någon form av snabbrevidering av företaget, dvs. intyga specifika saker som t.ex. 

varulager mm. Detta kan bli riskabelt för revisionsbolaget då de kan ha missat någon 

del i och med att inte helheten ingick i uppdraget. 

 

Har ni fått några direktiv från huvudkontoret inför avskaffandet? 

Det har diskuterats mycket inom affärsområdet ägarledda företag eftersom de är 

mest berörda då de har störst andel av bolag som ligger under gränsvärdena. Där 

handlar det mest om hur KPMG bemöter kunden och visar värdet av revisorns 

arbete inför scenariot att kunden vill avstå från revision. Man får även fundera på 

vad man kan sälja till dem i stället och i bästa fall kunna sälja in mer tjänster inom 

rådgivning då dessa är mer lönsamma.  

 

I England vid deras avskaffande kunde man skönja en nedgång i efterfrågan på 

revisionstjänster men återhämtningen var snabb och snart hade de stora bolagen större 

omsättning än tidigare. Är detta ett möjligt scenario i Sverige? 

KPMG har i sina prognoser räknat in en mindre nedgång men sen tror de att nya 

affärsmöjligheter kommer att dyka upp. Men de är inte särskilt oroliga. 

De kan bli ett annat fokus på tjänsten i och med att det är frivilligt, kunden upplever 

större värde då tjänsten är frivillig och inte påtvingad genom lag. 

 

Hur kommer prissättningen på tjänsterna att påverkas? 

Det är svårt att bedöma, men det kommer bli svårt att höja priser i rådande 

konjunktur. Eva upplever att det är en hård prispress vilket kan bero på att de inte är 

tillräckligt tydliga med vilket de faktiskt levererar. Initialt sett kommer priserna 

troligtvis att sjunka då revisorerna vill behålla kunderna och är beredda att sänka 

priset för att uppnå det. Revisionen är en inkörsport till andra tjänster inom 



 63

rådgivning där prispressen inte är lika stor och det blir viktigt för KPMG att behålla 

den mindre lönsamma revisionsdelen av företag. 

 

KPMG i Sverige bräddar nu sitt tjänstesortiment för att fortsätta kunna stå stadigt på 

marknaden vid avskaffandet av revisionsplikten. Kan Ni berätta lite om dessa förberedande 

satsningar? 

Malmökontorets förberedelser består främst i förvärvet av outsourcing-bolaget där 

kunder lägger ut hela deras ekonomiavdelning till KPMG och får på så sätt en 

ekonomichef, en administratör och en personaladministratör. Det är svårt för små 

företag att få en mycket kvalificerad ekonomichef som samtidigt är villig att ta hand 

om debet/kredit och kundfakturor. I stället för att ha en revisor som kommer in en 

gång om året så har de en ekonomichef som sköter sin del löpande och kan föreslå 

t.ex. att varulagret måste ökas eller kundfordringar minskas osv. 

 

Tar Ni hänsyn till utfallet i Danmark för Era beslut och åtgärder? 

KPMG i Malmö har i stort sett inte undersökt hur Köpenhamnkontoret hanterade 

avskaffningen eftersom det inte bedömts som särskilt viktigt eftersom anpassningen 

i Sverige kommer att ske mer eller mindre automatiskt.  

 

Tror Ni det kommer vara lika många som studenter som kommer söka revisorsyrket eller 

kommer detta utfalla i andra yrkeskategorier? 

Det kan bli lite svårare att ta steget till att bli revisor i och att de unga som söker sig 

till revisorsyrket är lite osäkra på vad som kommer att hända. Det är dock väldigt 

svårt att veta. 

 

Vad anser Ni personligen om införandet av lagen om avvecklingen av revisionsplikten? 

Eva är i grunden positivt inställd till den då det blir frivilligt och kunden kommer att 

få större upplevd nytta av deras tjänster då det inte är lagstadgat. Kunden kommer 
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att se värdet på ett annat och mer positivt sätt. Hon relaterar det till valet vid köp av 

försäkring, det står inte i lagen att man ska ha den men.  

 

 

 

Är gränsvärdena för små företag för högt eller lågt satta? 

Eva verkar inte ha någon speciell uppfattning om detta bortsett från att de verkar 

höga, men verkar inte sätta någon större vikt vid det. Hon poängterar dock att det 

kommer att bli mer arbete för skatteverket då vissa bolag inte kommer att ha en 

revisors garant i deklarationen. Men tycker att det är lite osvenskt att man går från 

full revision till att hela 96 % av företagen ej behöver ha en revisor dock tros inte 

effekten bli särkilt stor hur gränsvärdena än sätts. Dock är det svårt att sia om hur 

gränsvärdena blir när väl lagen har kommit till.  
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Analys 
 

Genom att filtrera empirin genom teorierna får man analysen som går igenom vad uppsatsen 

fått fram för resultat i studien. 

 

Ägarna 
Ägarna vill ha ett underlag för att utvärdera företagsledningens prestation. 

Underlaget består främst av årsredovisningen som genom revisionen bli 

kvalitetsstämplad. Ägarna har därmed en nytta av revisionen. Nyttan varierar dock i 

och med, som tidigare nämnt, att principalen och agenten kan vara samma person. I 

dessa fall har ägaren redan full insyn i bolaget och behöver inte övervaka sig själv. 

Revisionens nytta kan för ägarna beskrivas som att den är som störst i företag där 

inte ägarna har full insyn i bolaget och därmed är nyttan ofta i mikrobolag ofta 

överflödig och dyr för företaget. 

I aktiebolag med en ägare finns det ett oberoendehot som ej går att komma åt med 

oberoende- och jävregler då ägare och VD oftast är samma person. Konsekvensen 

blir att den som skall granskas också är den som utser revisorn. Revisorn blir på så 

sätt inte oberoende eftersom samma person som skall övervakas även betalar 

revisorns lön. Revisionen kan till viss del anses onödig då ägaren inte behöver 

övervaka ledningen i och med att principal och agent är samma person. Revisionen 

har i dessa fall endast som funktion att underlätta för andra intressenter som t.ex. 

banker och skatteverk.96 

För denna typ av företag blir inte avskaffandet av revisionsplikten särskilt 

betydande.  

 

                                                 

96 Thorell & Norberg (2003) 
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Agentteorin menar att revisorn är i rollen som granskare för principalen ägaren av 

agenten företagsledningen. Revisorns roll är att granska ledningen och leverera 

information till ägaren, men att göra detta i ett samspel mellan de båda. Att en 

kvalificerad revisor skriver under årsrapporten och revisionsberättelsen ger ägaren 

en trygghet och tillförlitlighet att ledningen och företaget skött sina sysslor som 

väntat. Revisorn går efter regler och normer vilka inte tillåter denna att godkänna 

vad denna kan misstänka som fel eller har tvivel om brott. Revisorn anmäler vid 

misstanke om brott till Ekobrottsmyndigheten.  

Avskaffningen för denna typ av företag ger för ägaren som saknar något 

bestämmande inflytande en sämre insyn i företaget. 

 

Gällande de storlekar på företagen avskaffandet av revisionsplikten avser, kommer 

detta ge en mindre påverkan på begränsning för ägarna och deras insyn i företagen. 

Kostnaden för revisionen som dessa företag kommer undgå kommer medföra bättre 

ekonomi för företagen. Detta kommer ge bättre bolagsvinster och i sin tur stigande 

värde för aktierna. Detta ger i slutändan en bättre vinst för ägarna. 

För att motsäga det första stycket så kan det även vara mycket bra för ett mikrobolag 

att använda sig av en revisor som rådgivare, och även för större företag. Då en ensam 

ägare inte har någon att rådslå med angående t.ex. finansiella eller skattemässiga 

frågor är det bra att kunna vända sig till en revisor eller revisionsrådgivare. Detta är 

en tjänst som även kommer att komma i framtiden.  

Från våra intervjuer med både Claus Witt och Ewa Henriksson betonar de båda att 

detta är en ökad tjänstesektor som kommer, framför allt nu med tanken på 

avskaffandet av revisionsplikten för små företag. Legitimitetsteorin hör till denna del 

av tjänster som rådgivning. Det gäller för rådgivaren att ge en legitim bedömning 

och förslag till ägaren och företagets handlande. Rådgivaren och ägaren skapar ett 

socialt kontrakt att de båda är medvetna om de värderingar som förväntas av dem 
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samt det ansvar de har till utomstående intressenter. Att de samverkar för att nå 

överrensstämmande värderingar. Ewa Henriksson säger också att de framtida 

rådgivningsrollerna samt revisionstjänsterna kommer att kräva större 

kompetenskrav än tidigare. Konkurrensen ökar då revisorn och 

redovisningskonsulterna tävlar på samma marknad om samma kunder. Det kommer 

alltså ställas högre krav på kompetensen samt större tillit för legitimitet i framtidens 

revisionstjänster. 

 

Företagsledningen 

I bolag som har oberoende styrelseledamöter ger revision ett mervärde då den 

hjälper till med övervaknings- och kontrollprocessen gentemot ledningen.  

Enligt den brittiska undersökningen (Collis) så framgår det att företagsledningen ofta 

ser positivt på revision eftersom den kontrollerar att det inte finns felaktigheter i 

redovisningen, minskar risken för bedrägerier och hjälper till vid extern finansiering.  

Företagsledningen och företaget har således nytta av revisionen både internt och 

externt. Enligt Collis undersökning så minskar nyttan av revision desto mindre 

företaget är och detta tror Thorell och Norberg även är giltigt i Sverige.97 

Företagsledningen har sammanfattningsvis stor nytta av revision i flera avseenden, 

men dock är det inget som motiverar en lagstadgad revisionsplikt. Eftersom de 

företagsledningar som har nytta av revision kommer ändå att köpa revisionen på en 

fri marknad istället. Företagen själva är fullt kapabla att bedöma om nyttan 

överstiger kostnaderna. Detta visar även Collis studier att så är fallet98. 

 

                                                 

97 Thorell & Norberg (2003) 
98 Collis (2003) 
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Kreditgivarna 
Bolag som en eller fler ägare som alla är involverade i verksamheten har revision och 

årsredovisning underordnad eller ingen betydelse, då deras beslut grundas på annan 

slags information. Revisionens största intressenter är kreditgivarna i dessa fall. Detta 

göra att kreditgivarna i regel är mycket positivt inställda till revision då de föreklar 

deras beslut om räntor och beviljning av lån. Denna slutsats styrks av både Claus 

som sett det ske i Danmark och Eva som berättade att de haft samtal med de olika 

bankerna i Malmöregionen om effekterna av avskaffningen av revisionsplikten. 

Kreditgivarnas fördelar med revision kan sägas vara att det är bättre kontroll på den 

löpande bokföringen, en reviderad årsredovisning är mer tillförlitlig och vid behov 

så finns det en revisor som kan utföra vissa uppgifter när behov uppstår. 

Kreditgivarna är således positivt inställda till lagstadgad revision. Denna inställning 

bekräftas av utredningen av Norberg och Thorell99. Utredningen förklarar att det 

troligtvis beror på bekvämligheten hos bankerna då de slipper att göra individuella 

avtal med kunderna. Detta i sig är inte ett tillräckligt skäl för att motivera en 

lagstadgad revision då alla bolag ställs inför ett avvägande om kostnaden med 

revision överstiger nyttan. För bolag som söker extern finansiering överstiger nyttan 

kostnaderna då ett lån annars blir väldigt dyrt. Banker har stora möjligheter att 

avtala om lånet om företaget inte har eller vill ha revision. De kan använda sig av så 

kallade ”covenants” dvs. lånevillkor kopplade till specifika nyckeltal osv. vid 

avsaknad av reviderad årsredovisning.  

 

Bedömningen blir att ett avskaffande av revisionsplikten inte kommer att ha mer än 

en marginell betydelse för kreditgivarna eftersom nyttan överväger kostnaderna för 

företagen. Eftersom revisionen vanligtvis ligger på ca 10000 kr om året för ett 

småföretag och kostnaden för ett lån med sämre avtal kan bli mycket dyrare om 

                                                 

99 Thorell & Norberg (2003) 
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bolaget ens får ett lån. Därmed är det få företag med behöv av extern finansiering 

som kommer att välja bort revisionen. I annat fall blir avtalsvillkoren styrande för 

lånets utformning.  

I de fall där det avtalas i lånen att en auktoriserad revisor måste anslutas till 

företaget, berättar Claus att det medför en extra kostnad då revisorn måste sätta sig 

in i företaget och spåra bakåt bland papper och transaktioner för att kunna sätta sin 

namnunderskrift på årsredovisningen. Detta blir mycket kostsamt och kommer 

definitivt att ske även i Sverige. 

 

Samhället 
Skatteverket verkar vara tillfreds med att revisionsplikten är lagstadgad och de är 

negativt inställda mot att den ska avskaffas. De främsta orsakerna som anges är att 

revisionen har en preventiv verkan och att fel upptäcks av revisorn. 

Vi menar att revisionsplikten inte är avgörande för kvaliteten i deklarationen 

eftersom den inte ligger till grund för den. Rädslan för slumpmässiga 

skatterevisioner gör att företag utan behov av en auktoriserad revisor försöker göra 

rätt för sig i alla fall. 

Revisionsbolagen och kunderna i en utbuds- och efterfrågeanalys 
Efterfrågekurvan på revisionstjänster är för närvarande opåverkbar då det är 

revisionsplikt, alla aktiebolag är enligt lag tvungna att anlita en revisor. Kurvan är nu 

perfekt oelastisk i teorin då efterfrågan är konstant och priselasticiteten är 0. Men i 

realiteten bör det vara lite lutning på kurvan då en prishöjning på en enhet kan få ett 

företag att gå i konkurs och på så sätt minska efterfrågad kvantitet. Men teorin är 

nyttig då den delvis kan förklara vad som är de bakomliggande orsakerna till 

prispressen både Claus men framför allt Eva talade om. 
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Figur 6 – Perfekt oelastisk efterfrågekurva med förskjutning på utbudskurva 

Eftersom efterfrågad kvantitet inte kan ändra på sig bör förskjutningen till 

prispressen ligga på utbudskurvan. Vid en förskjutning av kurvan rör sig 

jämviktpriset från P1 till P2 men Q har samma värde. Att priset på utbjuden kvantitet 

blir billigare kan bero på att företagen är beredda att gå break-eaven på 

revisionstjänsterna då de tjänar in det bortfallet vid försäljning av tilläggstjänster, De 

kan också utarbetat smidigare rutiner för att hantera revisionen på företagen, vilket 

kräver färre arbetstimmar för en revision och marknadskrafterna pressar då ner 

priset till marknadsoptimalt.  

Den mest logiska av dessa är den första då den bekräftas av både våra 

intervjurespondenter. Eva berättar att svart på vitt att revisionstjänsterna inte är 

särskilt lönsamma men används som säljplattform för rådgivning och skatt. Claus 

menar att revisionen är konstant nu i Danmark och att den enbart minskat marginellt 

sen avskaffandet av revisionsplikten för småbolag infördes. Detta tyder på att 

priselasticiteten för efterfrågekurvan fortfarande är något oelastisk. 

Vid avskaffandet kommer kurvan att förflyttas då efterfrågan minskar. Frågan som 

uppstår är hur mycket det rör sig. Som tidigare nämnt är det flera småbolag som av 

olika anledningar kommer att utnyttja undantaget i revisionsplikten.  
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Figur 7 - Förskjutning av efterfrågekurva och utbudskurva 

Kurvorna ovan visar vad som sker med jämviktspriset när reformen trätt i kraft. 

Efterfrågekurvan är fortfarande ganska elastisk då den anses vara någorlunda 

konstant. Kurvan förskjuts från E1 till E2 då det blir minskad efterfråga. 

Utbudskurvan förskjuts från U1 till U2 då nya aktörer kommer in på marknaden, 

främst ej auktoriserade revisorer men som söker revisionsarbete när det inte är 

lagstadgat för många bolag längre. Även en prispress från revisionsbolagens håll 

kommer att spela roll då de är villiga att ha en sämre faktureringsfrekvens på 

revisionen för att senare kunna sälja andra tjänster. Utbudskurvan är åt det elastiska 

hållet då vi anser att priserna på producerad timme kommer att sjunka mindre än 

kvantitetsökningen.  

Det nya jämviktspriset kommer alltså att vara lägre och efterfrågan på rena 

revisionstjänster kommer att vara mindre. Men som empirin visar kommer 

rådgivning troligtvis att öka med tanke på att den både gjort det i England och i 

Danmark enligt intervjuerna och Empirin. 
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Kundernas fördelar och nackdelar 

Revisionspliktens avskaffande ger kunderna ett eget val vilket resulterar i att de 

känner en större upplevd nytta av revisionen då de använder sig av revisorn av egen 

fri vilja inte på grund av att den är lagstadgad. Detta återkom Eva Henriksson till 

under intervjun flera gånger.  Denna upplevda nyttoökning anses vara mer 

långsiktig då kunderna först måste bli medvetna om vad avskaffandet av för med sig 

i både negativa och positiva effekter.  

Den upplevda nyttan plus att de helt kan välja bort kostnaden om de inte skulle 

behöva den gör att det nästan bara finns fördelar för kunderna i form av små företag. 

Dessa kostnader som ändå kommer att vara lägre som vi sett i utbuds- och 

efterfrågemodellen. Risken finns fortfarande för ökade risk för att bli utsatt för 

bedrägerier mm.  

 

Revisionsbolagens föredelar och nackdelar 

Enligt Ewa kommer omsättningen för revisionsbolagen att minska initialt vilket är 

med i prognoserna för KPMG, vilket vi även kan se i utbuds- och efterfrågemodellen. 

Detta beror enligt henne mycket på att revisionsbolagen kommer att vara beredda på 

att ta mindre betalt för att behålla sina kunder. Det beror enligt delvis på 

psykoligiska aspekter från revisionsbolagens sida. Kunderna får också initialt ett 

annat förhandlingsläge då de kan hota med att utnyttja undantaget från revision.  

Intervjuobjekten har båda två uttryckt sitt gillande inför avskaffandet av 

revisionsplikten för små bolag. Vi tror dock att revisorerna sett som grupp eller 

organisation ser avskaffandet som negativt av egoistiska skäl. En lagstadgad revision 

för alla aktiebolag ger revisorerna en monopolställning som är fördelaktig för denna 

yrkeskår. Revisionen ger dem även en plattform för att sälja tilläggstjänster inom 

rådgivning och skatteplanering mm. 
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Icke institutionella kreditgivare 
Leverantörer är som banker kreditgivare. De ger kredit vid köp av varor och är även 

de till viss del intresserade av en viss garant som en reviderad årsredovisning kan ge. 

Vanligtvis använder sig leverantörer av kreditupplysningar och det har dessvärre 

oss veterligen inte gjorts några studier på hur ett avskaffande av revisionsplikten för 

små bolag kan komma att påverka kreditupplysningsföretagen. Dessa bolag bygger 

sina upplysningar på information från skatteverket och indirekt då deklarationerna. 

Så de är i hög grad beroende av hur skatteverket hanterar riskerna som kan uppstå. 

Slutsatsen blir på något vaga grunder att mindre leverantörer kan tänkas vara 

positiva till reformen då de antagligen också hamnar under gränsvärdena. Om de är 

dotterbolag till en internationell koncern är revisionsplikten överstiger kanske 

kostnaden nyttan som både Claus och Eva nämnde i intervjuerna. Deras beslut 

grundar sig också i tidigare erfarenheter av kunderna. Sammantaget bör de kunna 

lita på att skattemyndigheten gör sitt jobb och att nyttan för deras eget företag 

överstiger kostnaderna. 

De större leverantörerna kan kanske vara mer negativa då de själva inte omfattas av 

undantaget för revision. Deras inställning beror troligtvis mer på företagskulturen 

och deras riskbedömning. 

 

Analys av kostnadsbesparingar 
Den svenska regeringen menar att 5,8 Miljarder kronor ska sparas i och med 

avskaffandet av revisionsplikten om alla bolag som omfattas av undantagen väljer 

att frångå revision. Vi vill inte för mycket fokus på denna siffra då vi inte vet hur de 

fått fram den, den verkar enbart alldeles för hög. Thorell och Norberg får 

besparingarna till ca 2,5 miljarder kr.  

Som tidigare framlagt i empirin har Thorell och Norberg även en uppskattning av 

den faktiska besparingen räknat på att 70 % av de berättigade avstår från revision. 
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Besparingen blir då 2 000 Mkr. Intressant blir då att undersöka vad som sker med 

danska värden. I Danmark har enbart 6.45 % av de undantagsberättigade valt att 

avstå från revision och använder vi dessa siffror i stället får vi (150 000 x 0,0645 x 10 

000) 97 miljoner kr på denna besparing skall även minskade 

administrationskostnader adderas på ca en fjärdedel så det faktiskt besparade 

beloppet kan bli marginellt om utvecklingen blir som i Danmark. Den senare 

uträkningen skall inte ses som absoluta tal då det endast är en grov uppskattning, 

men den visar klart och tydligt att besparingen vid införandet av undantagen i 

revisionsplikten riskerar att bli marginella jämfört med målet. 
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Slutsats 
 

Här ska vi sammanfatta empirin så att det blir lättöverskådligt då forskningsfrågorna för det 

mesta är besvarade försöker vi här binda ihop analysen till en mer lätthanterlig storlek. 

 

Revision är en gammal och traditionsenlig företeelse i Norden som det enligt Claus 

kommer att ta lång tid att vänja av företagen vis. I norden finns det en stark tradition 

av kontroll i företaget genom revision. Detta gör att Sverige i likhet med Danmark 

inte i första taget kommer att välja bort sin revisor om det är uppenbart att 

kostnaderna överstiger nyttan, vilket resulterar i en mycket liten effekt och nästan 

inga kostnadsbesparingar alls. Det som talar emot att vi får en så liten effekt är om vi 

direkt har höga gränsvärden som utredningen om revisionsplikten avskaffande för 

små bolag förespråkar eller att vi är mer engelska i vårt förhållande till revisorer.  

Danmark hade tänkt ha höga gränsvärden från början men av rädsla för skattefel och 

annan brottlighet sänktes gränserna rejält och kostnadsbesparingseffekterna uteblev. 

Detta gör att det finns två möjliga utfall höga gränsvärden får en utnyttjandefrekvens 

av undantagsregeln som närmar sig Englands på 70 % vilket resulterar i 

samhällsekonomiska besparingar uppemot 2 miljarder kronor (Utfall 1). Claus anser 

som tidigare nämnt att detta är en process som kommer att ta tid pga. vår tradition. 

Eva kallar även det lite skämtsamt för osvenskt. Det andra utfallet (Utfall 2) är att 

kostnadsbesparingarna uteblir eller blir marginella beroende på att när reglerna väl 

införs blir effekterna liknande de i Danmark med låga gränsvärden och en 

svåröverkomlig tradition. 

Utfall två kommer enbart att visa marginellt de effekter vi framlagt i empirin för de 

olika intressenterna på grund av att det är en mindre del som omfattas av 

undantagen samt att nyttan av revisionen kommer överstiga kostnaderna för de 

flesta företagen. Revisionsbolagen blir av med några få kunder, men de är oftast 



 76

kunder som de ändå inte har någon större inkomst på eftersom de endast använde 

sig av revisionstjänster och troligtvis gick under kategorierna: Säljdotterbolag till 

internationella bolag, fastighetsdotterbolag osv.  

Nya marknader uppstår till viss del när dessa bolag ska ut till försäljning eller annan 

blixtinkallning för revisorn. 

Vid Utfall ett sker de effekter vi visat i empirin i olika grad. Revisionsmarknaden blir 

efterfrågestyrd och en viss prispress visar sig.  Det är detta utfall regeringen och 

förespråkarna för avskaffningen verkar räkna med och hoppas på. 

Vi kan tänka oss med bakgrund i intervjun med Claus att Utfall två kommer att ske 

först, oberoende av vilka gränsvärden som sätts, för att sedan mer och mer övergår 

till Utfall ett i takt med att traditionen och kontrollbehovet i Sverige uppluckras. 

Först om ett antal år kommer vi att kunna se effekter av avskaffandet av 

revisionsplikten för småbolag. Först då kommer harmoniseringen med EU fått en 

betydelse. 

En annan aspekt som lyfts fram som argument är att om marknaden blir 

efterfrågestyrd så kommer priset att pressas ned. Den skillnaden som setts i 

Danmark är marginell eller ingen alls då priserna redan varit så pressade sen innan 

reformen. Den vinst som prispressen genererat för kunden har i praktiken inte gett 

något mervärde då rådgivningen blivit dyrare. Detta behöver dock inte vara aktuellt 

i lika hög grad i Sverige då rådgivning inte är lika utvecklad om i Danmark. 

Företag som är i behov av extern finansiering kommer alltid att ha nytta av 3:e part i 

sammanhang där de söker lån eller annan finansiering som t.ex. riskkapital. Nyttan 

av denna kommer att överstiga kostnaderna om inte den externa finansieringen är 

mycket liten vilket vi bedömer som ovanligt. Ett faktum som lyfts fram av speciellt 

Norberg och Thorell är att kostnaderna för revision relativt sett blir mindre desto 

större företagen blir, vilket blir viktigt i beslut huruvida nyttan överstiger 

kostnaderna. Intervjurespondenterna påpekade att det blir är mycket kostsamt för 
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företagen att sätta sig in i räkenskaperna för nya bolag och på sätt kan det bli 

billigare att ha en löpande revidering i stället för att inkalla en revisor när behovet 

uppstår. 

Vi ser egentligen inget negativt med avskaffningen sett ifrån kreditinstituten som 

intressent, men heller inget positivt. De kommer att få mer arbete vilket de ändå tar 

betalt för då verksamheten blir mindre standardiserad.  

Revisionsbolagen själva kommer antagligen se en marginell nedgång då de 

åtminstone tappar några få kunder. Men som Collis undersökning visar så uppvägs 

detta inkomstbortfall snabbt genom en ökad försäljning av rådgivningstjänster. Nya 

marknader kommer att öppna sig vilket ger de olika byråerna möjlighet att ta 

marknadsandelar. Vilket tydligt visas när KPMG i Malmö förvärvar ett outsorcing –

bolag för att försöka ligga steget före. 

 

Förslag till vidare forskning 

Avskaffandet av revisionsplikten för småföretag är en fråga som berör många 

intressenter. Småföretagen ska spara pengar, skatteverket ska få ökade kostnader 

osv. För att dessa effekter vi talat om i uppsatsen ska ske överhuvudtaget blir 

huvudfrågan; Hur många företag kommer att överge revisionen? 

Claus Witt och Eva Henriksson sade att traditionen var en viktig faktor i Norden och 

därmed blir det enligt vår mening svårt att jämföra siffror med övriga europeiska 

länder som de statliga utredningarna gjort.  

Vi föreslår därmed att vidareforskning kan ske inom traditionen att ha en revisor. 

Forskaren bör göra flera kvalitativa intervjuer med småföretagen för att se hur djupt 

rotad traditionen är. 
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