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Sammanfattning 
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Syfte      Uppsatsens syfte är att redogöra samt att analysera för ett antal 

intressenters förväntningar på effekter av revisionspliktens 

avskaffande för mindre företag i Sverige. 

Metod Uppsatsen bygger på aktuellt material kring revisionspliktens 

avskaffande och ett antal person- och telefonintervjuer. 

Slutsats 

 Frivillig revision kommer att leda till att det blir lättare att starta 

och driva företag. 

 Utvecklandet av konsulttjänster samt ökad pris- och 

kvalitetskonkurrents kommer att gynna marknadsekonomi. 

 Förbättrad internationell konkurrensmöjlighet.   

 Bankerna kommer att ha avgörande verkan på antalet företag som 

avskaffar revision. 

 Om utvärderingen visar på positiva effekter för samhället bör 

gränsvärdena höjas. 

 Frivillig revision är fördelaktigt om våra lösningar på de olika 

problemen följs. 
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Abstract 

Title      Abrogation of statutory audit for small enterprises 

Seminar date   2010-06-10 
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Authors  Madeleine Andersson 

  Kim Axeldal 

  Charlotte Nyman 

Advisor  Erling Green 

Keywords  Abrogation of statutory audit, Audit, Accounting, Credibility, 

Alternative services, Effects. 

Purpose  This thesis aims to present details about and analyze a number of 

stakeholder’s expectations on the effects of the abrogation of 

statutory audit for small enterprises in Sweden.  

Methodology  The thesis is based on topical material concerning the abrogation 

of statutory audit and a number of person- and telephone 

interviews.   

Conclusion  • Introduction of optional audit will make it easier to start and run 

businesses. 

• Development of consulting services and increased price- and 

quality competition will benefit the market economy. 

• Improved international competitive ability 

• Banks will have a significant influence on the amount of firms 

that choose to cease their audit practice/activity. 

• If an assessment shows upon positive effects for society, the limit 

should be raised.  

• Voluntary audit is beneficial if our solutions regarding the 

various issues are applied. 
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1   INLEDNING 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till den problematik som ligger bakom valt ämne. 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning följd av en problemdiskussion och därefter 

presenteras syftet med uppsatsen och de avgränsningar vi valt att göra. 

1.1 BAKGRUND 

Sedan år 1988 har samtliga aktiebolag i Sverige varit skyldiga enligt lag att ha minst en 

revisor (SOU 2008:32). De största orsakerna till att revisionen lagstadgades var för att 

inbringa ett värde till företagens ägare och kreditorer, för att minska ekonomisk brottslighet 

samt för att kunna erbjuda standardiserad information till företagens intressenter 

(svensktnaringsliv.se:1). Dock har det pågått livliga debatter under ett par års tid om huruvida 

Sverige ska underlätta för företag att bedriva verksamhet genom att avskaffa revisionsplikten. 

Den 7 september 2006 beslutade regeringen att tillkalla före detta justitierådet Bo Svensson 

som särskild utredare, med uppdrag att se över regleringen av revision för mindre företag. 

Uppgiften var att föreslå de ändringar som krävs för att avskaffa revisionsplikten för dessa 

företag. (SOU 2008:32) I mars 2008 presenterade utredningen sina förslag och sedan dess har 

regeringen mottagit remissvar från berörda parter. Skatteverket, Svenskt Näringsliv och 

Företagarna är bara några av dem som kritiskt granskat och gett synpunkter på utredningens 

förslag. (sweden.gov.se) 

 

Den 21 april 2010 lämnade regeringen över en proposition till riksdagen med förslag att små 

aktiebolag själva ska få fatta beslut om revision. I juni 2010 förväntas riksdagen fatta beslut i 

frågan, som enligt propositionen ska gälla från och med den 1 november 2010. Detta är den 

största regelförenklingen inom svensk associationsrätt i modern tid. Om lagändringen träder i 

kraft kommer endast de minsta företagen att beröras till en början. Regeringens mål är dock 

att avskaffa revisionsplikten även för större bolag, på samma sätt som i större delen av 

Europa. (regeringen.se:1) 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Revisionspliktens avskaffande är en fråga som engagerar många.  Om revision blir frivilligt 

kommer detta att påverka flera olika parter på olika sätt. Problematiken i frågan handlar om 

att vissa aktörer och myndigheter är för revisionspliktens avskaffande medan andra är emot. 
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Det finns fördelar som talar för att avskaffa revisionsplikten men det finns även fördelar som 

talar för att revisionen ska fortsätta att vara lagstadgad.  

Skatteverket är emot borttagandet av revisionsplikten. De menar att revisorns roll för att 

förebygga fel och bedrägeri i inkomst- och skattedeklarationerna är betydelsefull. 

Skatteverket är bekymrat att fusket kommer att öka och därmed kommer skatteintäkterna att 

minska. Skatteverket uppskattar att revisionspliktens avskaffande kommer att kosta samhället 

minst 100 miljoner kronor varje år. De ser inga fördelar med frivillig revision 

(skatteverket.se:1) 

 

Även banker är emot den nya lagändringen. För att kunna bedöma huruvida ett företag klarar 

av att betala ränta och amorteringar på framtida lån behöver kreditgivare ekonomisk 

information om företaget. Ett reviderat bokslut anses vara mer tillförlitligt än ett oreviderat 

bokslut. Därför är revisionen en viktig del för banken vid beslutsfattandet av utlåning av 

likvida medel. Långivare har aldrig skyldighet att bevilja lån och kan om de vill kräva att 

låntagare har sina räkenskaper reviderade.  De företag som väljer bort revision kommer med 

all säkerhet att behöva annan form av intyg för att banker ska kunna fatta ett korrekt 

kreditbeslut. (sweden.gov.se) 

 

Om revisionsplikten avskaffas kommer revisorerna att påverkas då många av dessa förlorar 

jobbet. De kommer därför att behöva marknadsföra sig för att konkret visa vad de gör för 

nytta, för att inte förlora klienter till redovisningskonsulter. De kommer även att behöva 

nischa om sig på marknaden och erbjuda andra typer av uppdrag för att attrahera kunder. 

(skatteverket.se:1) 

Företagarna uppskattar däremot förslaget med frivillig revision och de positiva effekter detta 

skulle tillföra företag. De menar att det är orimligt att små nystartade företag, som inte hunnit 

bygga upp något kapital, ska behöva lägga ut stora kostnader på revision.  De menar även att 

vissa företag saknar nytta med revision och ska därmed inte behöva betala för denna. 

(foretagarna.se:1) 

 

1.3 SYFTE 

Uppsatsens syfte är att redogöra samt att analysera för ett antal intressenters förväntningar på 

effekter av revisionspliktens avskaffande för mindre företag i Sverige.  
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1.4 AVGRÄNSNING                                                                                         

När vi intervjuat respondenter har vi begränsat våra frågeställningar till att endast beröra 

mindre företag, eftersom en eventuell frivillig revision endast kommer att omfatta mindre 

företag till en början. Vi kommer därmed inte att presentera och analysera hur avskaffandet av 

revisionsplikten kommer att påverka större företag. 

I uppsatsen kommer vi att jämföra hur det har gått för länder som har avskaffat 

revisionsplikten. Vi har valt att avgränsa oss till Danmark och England och dra paralleller till 

Sverige utifrån dessa. 
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Kapitel 2 Metod  

Följande kapitel redogör för hur det empiriska materialet har samlats in samt 

presenteras intervjupersonerna. 

Kapitel 1 Inledning 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till den problematik 

och det syfte som ligger bakom valt ämne. 

1.5 DISPOSITION  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1: Disposition  

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010) 

Kapitel 3 Teori 

Här presenteras en redogörelsen för revisionspliktens 

avskaffande och ett antal aktörers påverkan. En 

inblick i Danmark och England görs även.  

Kapitel 4 Empiri 

Kapitlet innehåller sammanställningar av 

intervjuerna. 

Kapitel 5 Analys 

I analysen utreds likheter och skillnader 

från intervjuerna och kopplas ihop med 

teorin. 

Kapitel 6 Avslutande kapitel 

Slutligen redogör vi för vår slutsats samt ger förslag till fortsatt 

forskning.  
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2   METOD 

Följande kapitel redogör för hur empiriskt material har samlats in och valet av 

intervjupersoner presenteras. Slutligen diskuteras uppsatsens trovärdighet och källkritik. 

 

2.1     INTERVJUMEDOTIK 

Uppsatsen bygger på intervjuer för att ge en så korrekt bild som möjligt av verkligheten. 

Intervjuerna var individuella, tidsbokade besöksintervjuer som varade i ungefär en timme, 

samt telefonintervjuer. Intervjuupplägget formades till en semistrukturerad intervju där de 

förberedda frågorna var mer som riktlinjer för samtalet. Frågorna skickades ut till de olika 

respondenterna så att dessa kunde förbereda sig och få en inblick i vad intervjun skulle handla 

om. (Bryman & Bell, 2005) Vi valde att genomföra individuella intervjuer för att få möjlighet 

att få inblick i vad den enskilde respondenten har för uppfattning och inställning till ämnet 

utan att påverkas av någon annan. Gruppintervjuer kan annars vara bra för att få reda på 

gruppens tolkning i en speciell situation. Dock är förhållande av makt- och dominans mycket 

känsligt i en gruppintervju vilket kan medföra att allas synpunkter inte kommer fram. 

(Jacobsen, 2000) 

 

Intervjuernas strukturer var öppna men formade till viss del. Genom att använda öppna, 

ickestyrande frågor samt undvika ledande frågeställningar kunde respondenten omdefiniera 

frågorna och få stor frihet att utforma svaren. Detta gjorde att tankar och prioriteringar bättre 

kunde återspeglas och oväntade perspektiv från intervjupersonen kunde fångas. Det fanns 

dock en plan över vad samtalet skulle innefatta så att de förberedda frågorna skulle 

besvarades. För att få ett öppet och personligt samtal valde vi att samla upp intervjuerna i 

form av anteckningar istället för med bandspelare. Vid eventuella osäkerheter fick vi lov att 

höra av oss igen till respondenterna. (Bryman, Bell, 2005) 

 

Empirin kommer i hög grad att baseras på insamlad primärdata från intervjuerna. 

Respondenterna har sådan kvalificerad position i sitt yrke och förståelse för ämnet att 

intervjuerna ger trovärdighet och tillförlitlighet till vår rapport.  
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2.1.1   Val av respondenter 

För att få en så bred kunskap som möjligt utifrån olika infallsvinklar har personer intervjuats 

från många olika områden. För att sedan ytterligare skapa en trovärdig och enhetlig bild från 

de olika områdena har respondenter inom samma verksamheter, men från olika organisationer 

intervjuats. Vi har intervjuat följande respondenter: 

 

 George Pettersson, auktoriserad revisor på KPMG sedan 22 år tillbaka. Pettersson 

sitter med i rådet för finansiell rapportering samt i FARS styrelse. 

 

 Göran Clemmedson, auktoriserad revisor och delägare på SET i Malmö. Clemmedson 

har många års arbetslivserfarenheter och har stor kompetens inom sitt yrke, både inom 

revision samt redovisning.  

 

 Jessica Wallin, auktoriserad revisor och delägare på BDO i Malmö. 

Wallin har stor kompetens inom sitt yrke och har arbetat på BDO sedan år 1997. Hon 

har varit delägare i BDO i ca 7 år. 

 

 Johan Kling, auktoriserad revisor från Andersson & Norberg i Malmö.  

Kling är mer inriktad på mindre företag och berör därmed vårt ämne väl. 

 

 Göran Arnell, arbetar på KPMG som redovisningsexpert och sitter med i FARS 

policygrupp för redovisningsfrågor. 

 

 Martin Rosengren, auktoriserad redovisningskonsult från LRF Konsult i Malmö.   

Rosengren arbetar främst med aktiebolag.  

 

 Sebastian Walldén, auktoriserad redovisningskonsult från Rosengren & Walldén 

Redovisning i Trelleborg. Walldén har arbetat länge inom redovisningsområdet och 

startade år 2002, tillsammans med sin kollega, byrån Rosengren & Walldén 

Redovisning AB. 

 Mats Olofsson, företagsrådgivare från SEB i Skurup.  
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Olofsson är jurist och har arbetat på bank sedan år 1987 med frågor inom finansiering, 

kreditgivning och företagsrådgivning.  

 

 Patrik Albinsson, företagsrådgivare från Handelsbanken i Lund. 

Albinsson är utbildad nationalekonom och har arbetat som företagsrådgivare i 1 år. 

Han jobbar med allt ifrån små till börsnoterade företag.  

 

 Eskil Henriksson, arbetar på rättsavdelningen på Skatteverket i Västerås. 

Henriksson behandlar frågor inom redovisning samt revision och var den som 

besvarade Skatteverkets remissvar till regeringen. Intervjun genomfördes via 

telefonkontakt. 

 

 Thomas Mattsson, analytiker från Företagarna i Malmö. 

Mattsson har ett stort intresse av att driva frågor som gynnar och gör det enklare att 

starta och bedriva företag i Sverige.  

 Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv.  

Norberg är jurist i botten men har varit professor i handelsrätt i Lund, suttit i 

revisorsnämnden och sitter idag i bokföringsnämnden och bearbetar regeringens 

regelråd. 

 

 

2.2   INDUKTIV KONTRA DEDUKTIV DATAINSAMLING 

Metodikens första problem gäller vilken strategi som bäst lämpar sig för att få grepp om 

verkligheten. Den första strategin kallas för deduktiv metod eller ”från teori till empiri”. Till 

denna strategi påstås att det bästa sättet att arbeta på är att först få fram vissa förväntningar om 

hur världen ser ut, och därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten. Detta bygger på tidigare empiriska rön och teorier. 

Kritiken mot deduktiv datainsamling handlar om att forskaren endast letar efter den 

information som verkar intressant och som därmed visar ansatser till att ge stöd för de 

förväntningar som forskaren hade i början av undersökningen. (Jacobsen, 2000) 

Den andra strategin kallas för induktiv metod eller ”från empiri till teori”. I detta fall går 

forskaren ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar och samlar in relevant information. 
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Därefter systematiseras data och därpå formuleras teorierna. Huvudtanken är att inte begränsa 

den information som samlas in. Genom att inte ha några förutfattade meningar och 

förväntningar skulle forskarna få in data som på ett korrekt sett speglar verkligheten. Detta 

skulle försäkra att informationen är relevant och viktig. Kritiken mot det induktiva synsättet 

handlar om att det är naivt att tro att någon kan gå ut i verkligheten utan att ha förutfattade 

meningar. (Jacobsen, 2000). 

 

Vi genomförde våra intervjuer på ett induktivt sätt. Vi samlade in relevant information nästan 

helt utan förväntningar, för att få en så korrekt bild som möjligt av verkligheten. Då samtliga 

intervjuer var avklarade systematiserades data genom att upprätta ett excellark. Därpå 

formulerades teorierna. 

 

2.3   KVALITATIV KONTRA KVANTITATIV METOD 

När insamling av information sker finns det i forskningssammanhang två olika metoder att 

välja mellan, kvalitativ och kvantitativ metod. Kvantitativ forskning kan sammanfattas enkelt 

som insamling av numeriska data, alltså att den sociala världen går att mäta med siffror. 

Relationen mellan teori och forskning är här av ett deduktivt slag. Ett exempel på kvantitativ 

metod är att utforma ett frågeformulär med olika svarsalternativ. Kvantitativ forskning kan 

beskrivas med hjälp av olika steg som går från teori till slutsats. Kvantitativ forskning är 

orienterad mot vissa specifika faktorer där de viktigaste är mätning, kausalitet, generalisering 

och replikation. (Bryman & Bell, 2005) 

 

Kvalitativa studier är en typ av forskningsstrategi där tyngdpunkten ligger vid insamling och 

analys av data snarare än på kvantifiering.  En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv och 

tolkande samt fokuserar på ord, medan kvantitativ metod fokuserar på siffror. (Bryman & 

Bell, 2005) 

 

Då målet är att ge en heltäckande bild av vad de olika respondenterna har för åsikter i ämnet 

har vi gjort en kvalitativ studie som är av ett mera personligt slag. Frågorna som ställdes till 

respondenterna är ej standardiserade frågor, utan anpassade efter deras olika expertisområden. 

Respondenterna har fått svara på frågorna fritt och inte efter olika svarsalternativ.  Fokus har 

därmed funnits på insamlandet och analysen av data. (Bryman & Bell, 2005) 
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2.4     DATAINSAMLING 

Uppsatsen bygger på både primär data och sekundär data. Primär data är information som inte 

har varit insamlad och publicerad tidigare, och utgörs av de intervjuer som vi har genomfört 

under arbetets gång. Sekundär data innehåller information som har varit insamlad och 

publicerad tidigare, och består i vårt fall av diverse litteratur, elektroniska källor, lagrum, 

rapporter samt tidskrifter. (Jacobsen, 2000)  

 

2.5   KÄLLKRITIK 

För framställandet av uppsatsen användes källor som har betydande relevans och trovärdighet 

för vår studie. Det empiriska underlaget baseras på respondenter med sådan kvalificerad 

position inom sitt yrke och insikt i ämnet att intervjuerna ger trovärdighet och tillförlitlighet 

till uppsatsen. Vi anser att uppsatsens relevans även stärks genom mängden intervjuer som 

genomförts. Även våra telefonintervjuer var relevanta för uppsatsens ändamål. Trots att 

informationen blev mer rak och informativ än övriga intervjuer, så gav det oss betydande 

kunskap att grunda uppsatsen på. De Internetsidor som har använts är pålitliga då de bland 

annat kommer från far.se och regeringen.se. Kunskap har även hämtats från relevant 

facklitteratur, men eftersom att det är ett aktuellt ämne så finns det begränsat med 

tryckpublicerad litteratur att tillgå. Därför har vi använt elektroniska källor till största del. 

 

2.5.1    Validitet 

Med god validitet menas att uppsatsen berör det som är tänkt att beröras. Att avstå från 

överflödig information och se till att relevant information inte utelämnas. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001) Vi mailade ut de frågor som vi skulle ställa till respondenterna och 

på så sätt var dessa väl förberedda.  Därmed genomfördes intervjuerna smidigt och svaren var 

väl genomtänkta och relevanta för uppsatsen. Genom våra semistrukturerade intervjuer fick vi 

möjlighet att styra intervjuerna och ställa följdfrågor. På så sätt fick vi svar på de frågetecken 

som uppkom under intervjun. De olika respondenterna representerar olika enheter och 

uppfattningar vilket stärker uppsatsens validitet. Detta eftersom helhetsbilden blir mer 

omfattande och möjlighet att kolla upp om informationen som gavs var ”korrekt”. Vi frågade 

även respondenterna om vi fick ringa tillbaka vid frågor för att minska risken för missförstånd 

vilket även stärker uppsatsens validitet. 
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2.5.2   Reliabilitet 

Med god reliabilitet menas att man hade fått ett liknande resultat om man angriper 

undersökningen på samma sätt, fast med ett annat urval (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2001). En del myndigheter och aktörer är för revisionspliktens avskaffande medan andra är 

emot. Därför kan svaren variera beroende på vilken primärdata man använder. Dock tycker vi 

att vi har fångat upp en bra helhetsbild av hur myndigheter och intressenter ser på 

avskaffandet och presenterat detta på ett tillförlitligt sätt. Vi presenterar båda sidorna i 

uppsatsen. Därför anser vi att vi hade fått ett liknande resultat även om vi hade valt ett annat 

urval. 
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3   TEORI 

I följande kapitel presenteras den teoretiska grund som uppsatsen vilar på. Vi inleder med att 

redogöra för hur revisionspliktens avskaffande tog sin början och förloppet fram tills idag. 

Därefter skildras ett antal intressenters påverkan av revisionspliktens avskaffande och 

slutligen beskrivs hur England och Danmark ställer sig i frågan. 

 

3.1     REGERINGEN TILLSÄTTER UTREDNING   

Den 7 september 2006 beslutade regeringen att tillkalla före detta justitierådet Bo Svensson 

som särskild utredare, med uppdrag att se över regleringen av revision för mindre företag. 

Den 14 december 2006 bestämde regeringen att Svensson skulle föreslå de ändringar som 

krävs för att kunna avskaffa revisionsplikten för mindre företag. (SOU 2008:32) Utredningen 

gavs namnet ”Utredningen om revisorer och revision” (Ju 2006:11). I bilaga 2 anges de 

personer som sitter med i utredningen.  

 

3.2     UTREDNINGEN 

Nedan följer utredningens förslag för revisionspliktens avskaffande: 

 

 Idag är alla aktiebolag enligt lag skyldiga att ha revisor. Utredningen föreslår att det 

endast bör vara knappt 4 procent av samtliga aktiebolag som ska omfattas av 

revisionsplikt.  

 Idag är revisorn skyldig enligt lag att granska styrelse och verkställande direktör. 

Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas. 

 Idag är revisorn skyldig enligt lag att granska hur klienten uppfyllt sin skyldighet att 

betala skatt och om det förekommit annan brottslig handling i verksamheten. Revisorn 

ska då anmäla detta. Utredningen föreslår att dessa bestämmelser avskaffas. 

 Idag är mandattiden för revisorn fyra år. Utredningen föreslår att denna kortas ner till 

ett år. 

 Idag skall det i bolagsordningen finnas bestämmelser om revision.  Utredningen 

föreslår att revisorn, utan stöd av bolagsordningen, skall kunna väljas av 

bolagsstämman. De föreslår även att gamla bolagsordningsbestämmelser om revision 

skall upphöra. 
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 Utredningens föreslår att lagändringen skall börja gälla från och med den 1 juli 2010. 

Därmed kommer lagen att tillämpas första gången för det räkenskapsår närmast efter 

den 30 juni 2010. (sweden.gov.se) 

 

Utredningen uppskattar att följande förslag kommer att minska revisionskostnaderna med 5,8 

miljarder kronor per år för svenska företag (sweden.gov.se). 

 

3.2.1     EU trycker på                                                                                                                         

Inom EU pågår ett arbetar där man försöker regelförenkla för företag. Under ett möte i mars 

2007 poängterade Europeiska rådet vikten av att gemensamt minska de administrativa 

kostnaderna för att ge europeiska företag ökad konkurrenskraft samt för att stimulera Europas 

ekonomi. Europeiska rådet menar att företag i länder som inte anpassar sin bolagsrätt, 

redovisning och revision till internationella regler, kommer att gå under i konkurs eller 

behöva flytta till länder där marknaden ser annorlunda ut och därmed bedriva verksamhet 

genom filial. Därför menar utredningen att Sverige bör anpassa reglerna till de internationella, 

för att inte försämra Sveriges marknadsposition. (sweden.gov.se) 

 

EU-kommissionen har som förslag att minska de administrativa kostnaderna för företag med 

25 procent fram till år 2012. Sveriges regering vill nå målet redan till år 2010. Utvecklingen 

inom EU går mot en tydligare gränsdragning mellan små och stora företag. Till exempel 

kommer det att ställas högre krav på redovisningen av större företag samt för företag som 

verkar på finans- och försäkringsmarknaden. Denna redovisning skall granskas av 

kvalificerade revisorer enligt höga och sofistikerade krav. För små och medelstora företag 

kommer istället en ökad laglig valfrihet att ges, så att dessa kan utforma sin redovisning och 

revision på en fri marknad. (sweden.gov.se) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Gränsvärden 

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010) 

Land Tillgångar (sek) Omsättning (sek) Antal anställda 

EU-nivån 32 800 000  65 700 000 50 

England 32 800 000 65 700 000 50 

Danmark 1 500 000 3 000 000 12 

Sverige 1 500 000 3 000 000 3 
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3.2.2     Gränsen för revisionsplikt ska sättas vid EU:s maximivärden 

För att kunna uppnå målet med den 25-procentiga kostnadsreduktionen under de följande tre 

åren menar utredningen att gränsvärdena för frivillig revision inte får vara för snäv. 

Utredningen föreslår att de lägsta gränsvärdena som regeringen bör överväga är följande: 

 

 En balansomslutning på 1,5 miljoner svenska kronor. 

 En nettoomsättning på 3 miljoner svenska kronor. 

 3 anställda. (sweden.gov.se) 

 

Om dessa värden ska gälla kommer revisionspliktens avskaffande att omfatta ca 165 000 

aktiva aktiebolag samt ca 73 000 vilande aktiebolag i Sverige (sweden.gov.se). 

 

Enligt utredningen avtar viljan att avskaffa revision ju större aktiebolaget är. Detta eftersom 

möjligheterna till ekonomiska tjänster minskar utan revision. Därför föreslår utredningen att 

gränsvärdena bör omfatta fler bolag, så att de företag som ligger strax utanför gränsvärdena 

också omfattas av lagändringen. Till skillnad från de stora börsnoterade bolagen som måste 

följa US GAAP eller IFRS, så framstår företag med en balansomslutning på 4 400 000 euro, 

en nettoomsättning på 8 800 000 euro samt 50 anställda som relativt små. Idag ligger svenska 

företag i underläge i jämförelse med bland annat Danmark och England, eftersom att deras 

revision inte är lika kostnadskrävande som Sveriges. Om Sverige väljer att införa 

minimigränserna kommer detta underläge att öka. Allt tyder på att flertalet länder inom EU 

kommer att höja sina värden till EU:s maxvärden, och därför föreslår utredningen att Sverige 

bör införa dessa gränsvärden för alla associationsformer och för alla koncerner. De föreslår 

även att samtliga börsnoterade företag samt företag inom finans- och försäkringsmarknaden 

skall vara skyldiga enligt lag att ha minst en revisor. (sweden.gov.se) 

 

Utredningens förslår att Sverige bör införa följande gränsvärden: 

 

 En balansomslutning på 41,5 miljoner kronor 

 En nettoomsättning på 83 miljoner kronor 

 50 anställda. (sweden.gov.se) 
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3.2.3     Frivillig revision bör uppmuntras 

Revisorn tillför mervärde till företag. Ändå föreslår utredningen att revisionsplikten bör 

avskaffas för att inte påtvinga någon detta värde. Idag kan revisionsklienter inte själv 

bestämma när de vill köpa tjänster av revisorn, eller vilka tjänster de vill köpa. Företag måste 

varje år betala för den revision som lagstiftaren beslutat om oavsett storlek på företaget. 

Vilande bolag samt aktiebolag utan anställda måste idag enligt lag betala för revision, trots att 

detta inte tillför företaget något värde. (sweden.gov.se)  

 

3.2.4     Avskaffandet av förvaltningsrevisionen 

Svensk lagstadgad revision innehåller både räkenskapsrevision samt förvaltningsrevision. 

Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen bör avskaffas. De menar att det annars finns 

risk att företag som undantas från revisionsplikt väljer att avstå från denna, eftersom att 

kostnaden blir för stor då förvaltningsrevisionen måste ingå. Detta fastän de egentligen anser 

sig behöva hjälp med granskning av räkenskaperna.(sweden.gov.se) 

 

3.2.5     Avskaffandet att vidta åtgärder vid brottsmisstankar 

I revisionsuppdraget ska revisorn granska företaget och dess räkenskaper. I 

revisionsberättelsen ska revisorn ta ställning till huruvida företaget uppfyllt sin skyldighet att 

betala skatt och om det förekommit annan brottslig handling i verksamheten. Utredningen 

föreslår att denna skyldighet bör avskaffas så att inte företag som undantas från revisionsplikt, 

men anser sig behöva hjälp med räkenskaperna, väljer att avstå från revision på grund av 

rädslan att bli anmäld. (sweden.gov.se)   

 

3.2.6     Minoritetsrevisor 

Utredningen föreslår en helt ny bestämmelse som ger möjlighet för en aktieägarminoritet, 10 

procent av aktierna i bolaget eller minst en tredjedel av aktierna som är företrädda vid 

stämman, att fatta beslut om att företaget ska använda lagstadgad revision (sweden.gov.se). 

 

3.2.7     Handlingar mot skattefusk 

Det går inte att förutse hur revisionspliktens avskaffande kommer att påverka skatteintäkterna 

eftersom ingen vet hur stor del av berörda företag som kommer att välja bort revisionen. 

Utredningen anser dock inte att samhället ska vänta med att vidta åtgärder. Detta för att 

minimera riskerna för eventuella skattebortfall. Utredningen ger två förslag som ska 

komplettera det faktum att det inte längre görs någon skattekontroll av revisorn, om företaget 
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väljer bort revision. Det första förslaget handlar om att Skatteverket ska få göra kontroller av 

bokföring och andra räkenskaper löpande under året. Det andra förslaget handlar om att 

samtliga näringsidkare skall lämna upplysningar i skattedeklarationen om huruvida 

räkenskaperna är reviderade eller om företaget har använt en auktoriserad 

redovisningskonsult.  (sweden.gov.se) 

 

3.2.8     Övergången 

Utredningens förslag om att avskaffa revisionsplikten med föreslagna maxvärden kommer att 

medföra att mer än 300 000 registrerade aktiebolag omfattas. Utredningen är medveten om att 

Sveriges revisorer kommer att behöva tid att ställa om sig till de nya bestämmelserna. De 

behöver tid att utveckla nya tjänster att erbjuda företag. Även berörda företag och deras 

intressenter behöver få tid att anpassa sig. För att underlätta för alla inblandade ger 

utredningen som förslag att genomföra reformen i två steg. Detta kommer dock att medföra 

ökade kostnader samt gränsdragningsproblem som går att undvika då reformen genomförs vid 

ett tillfälle. En annan lösning skulle vara att kombinera EU:s maxvärden med så kallad opt-out 

lösning för att mildra övergången. Detta skulle innebära att företag som får välja bort revision 

måste ändra sina bolagsordningar och bestämma på bolagsstämman om de ska använda 

revision. Dock har utredningar från andra länder visat att detta medför problem. Det skulle 

även innebära att kostnadsreduceringsmålet på 25 procent försvåras. Därför avråder 

utredningen från denna typ av lösning och lämnar istället sitt förslag på följande 

övergångsreglering: 

 

Om bolaget har ett löpande avtal mellan sig och revisorn vid ikraftträdandet skall avtalet gälla 

tills att det löper ut. Därefter skall bolaget anmäla till Bolagsverket i enlighet med 9 kap 48 § 

att revisorns uppdrag slutat att gälla. Om bolaget väljer att behålla revisorn eller tillsätta ny 

skall även detta anmälas till Bolagsverket enligt samma paragraf. Med anmälan skall följa en 

kopia av bolagsordningen. Detta gäller även om bolaget väljer att säga upp avtalet i förväg. 

Som tidigare nämnts har utredningen föreslagit att ändringarna ska gälla från och med det 

första räkenskapsåret som inleds efter ikraftträdandet. Detta får till följd att  bolag som säger 

upp sina avtal i förtid bör göra det tidigast efter den årsstämma som behandlar 

årsredovisningen för det räkenskapsår som löper vid ikraftträdandet. Den årsredovisningen 

skall enligt äldre lag vara granskad av revisor. (sweden.gov.se) 
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3.3     OPT-OUT LÖSNING 

Ett aktiebolag ska som huvudregel ha åtminstone en kvalificerad revisor. Om ett bolag inte är 

revisionspliktigt ska bolaget ändå kunna välja revision. Om bolaget vill välja bort revision ska 

de aktivt fatta beslut om detta, en så kallad opt-out lösning. Det beslut som bolaget gör ska 

anges i bolagsordningen och dessutom registreras till aktiebolagsregistret. Regeln har dock 

kompletterats med en stupstocksbestämmelse, vilket medfört att då bolaget använt revisor vid 

räkenskapsårets utgång, måste det året vara föremål för revision och leda till en 

revisionsberättelse. Som huvudregeln gäller att det i bolagsordningen ska anges om bolaget 

ska eller inte ska ha revisor, dock finns ett undantag. Detta för att bolaget ska ha möjlighet att 

fatta snabba beslut gällande att välja revisor. Bolagsstämman kan nämligen utse en revisor 

även om bolaget inte är revisionspliktigt, eller då bolaget enligt bolagsordningen inte ska ha 

någon revisor. För utländska filialer och handelsbolag med juridiska personer som tillhör 

delägarkretsen gäller inte opt-out. Här måste man istället aktivt välja in revisorn, en så kallad 

opt-in lösning. (far.se:4)   

 

3.4     FÖRETAGETS INTRESSENTER 

Nedan ger utredningen sin bild av hur de anser att ett antal intressenter kommer att påverkas 

om revisionsplikten avskaffas: 

 
3.4.1     Ägare och kapitalplacerare 

För att kunna fatta ett riktigt beslut om huruvida man ska köpa, sälja eller behålla aktier 

behöver ägare och kapitalplacerare ekonomisk information om företaget. Som aktieägare och 

kapitalplacerare är man intresserad av att ta del av företagets förmåga att lämna framtida 

utdelning på kapitalet. Ekonomisk information från företag som är reviderad anses vara mer 

tillförlitligt. Revisionspliktens avskaffande är således till nackdel för aktieägare och 

kapitalplacerare som inte är insatta i företaget. Utredningen menar att de flesta aktiebolag 

endast har en eller ett fåtal ägare och att dessa oftast är aktiva i företaget. Därmed har de full 

insyn i räkenskaperna och förvaltningen. Dessutom har aktieägare i bolag med högst tio 

anställda rätt att ta del av räkenskaper och annan information som de anser sig behöva. Enligt 

7 kap 36 § aktiebolagslagen ska även styrelse och verkställande direktör på begäran hjälpa 

aktieägarna med att tillhandahålla denna information. Därmed blir behovet av extern 

granskning för fåmansbolagen mindre påtagligt. Utredningen menar därför att slopandet av 

revisionsplikten för mindre företag inte har någon avgörande betydelse för aktieägarna i dessa 
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företag. Enligt utredningen kommer slopad revisionsplikt att leda till stora 

kostnadsbesparingar för företag, som i sin tur kommer att leda till högre bolagsvinster och 

därmed ett ökat värde på aktierna. I slutändan kommer därför aktieägarna att gynnas av 

revisionspliktens avskaffande. (sweden.gov.se) 

 

3.4.2     Kreditgivare 

För att kunna bedöma huruvida ett företag klarar av att betala ränta och amorteringar på ett 

framtida lån behöver kreditgivare ekonomisk information om företaget. Ekonomisk 

information från företag som är reviderat anses vara mer tillförlitligt. När ett mindre företag 

ansöker om lån kräver kreditinstitutet säkerhet i form av till exempel inteckning i företagets 

egendom eller att huvudaktieägaren går i borgen. Utredningen menar att krav på säkerhet 

kommer att öka för företag som väljer bort revision. Samtidigt visar tidigare granskningar på 

att kreditgivare även lägger stor vikt på hur företaget har skött tidigare lån, samt hur 

relationen har varit mellan låntagare och långivare. Dessutom brukar kreditinstitutet begära 

upplysningar från Upplysningscentralen för att få insyn i företagets tidigare betalningsvilja. 

Långivare har aldrig skyldighet att bevilja lån och kan om de vill kräva att låntagaren har sina 

räkenskaper reviderade. Utredningen finner ändå inga tecken på att revisionspliktens 

avskaffande kommer att medföra svårigheter för dessa bolag att ta lån på samma villkor som 

tidigare. (sweden.gov.se) 

 

3.4.3     Leverantörer 

Leverantörer behöver säkerhet för att företaget kommer att klara av att betala för beställda 

varor. Ett reviderat företag ökar tillförlitligheten. Utredningen anser att det finns många 

lösningar för leverantörer att tillgå om företaget välja bort revision. Till exempel kan 

leverantörer erbjuda försäljning med ägarförbehåll, leasing och kräva säkerhet för betalning i 

form av pant eller borgen. Utredningen menar därmed att revisionspliktens avskaffande inte 

kommer att försämra företagets möjlighet att handla med leverantörer. Vid krav från 

leverantör att företaget ska vara reviderat, kan företaget antingen välja att införa revision eller 

byta leverantör. (sweden.gov.se) 
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3.4.4     Kunder 

Som kund kan man ibland behöva ha tillgång till information om huruvida ett företag klarar 

av att leverera varor, samt att fullgöra de garantier som följer av försäljningen. På samma sätt 

som ovan ses ekonomisk information från företag som är reviderat som mera tillförlitligt. Vid 

handel av dagligvaror bör inte revision ha någon betydelse för utfallet. Det är snarare vid köp 

av så kallade ”sällanköpsvaror”, till exempelvis en tvättmaskin, där ekonomisk information 

kan vara betydelsefull. Men inte heller här torde revisionen spela någon roll för utfallet. 

Utredningen anser att som privatperson ska man alltid köpa varor från väletablerade 

leverantörer för att undvika att förtaget går i konkurs, eftersom att garantin därmed upphör att 

gälla. (sweden.gov.se) 

 

3.4.5     Anställda  

I många aktiebolag har revisorn ingen praktisk betydelse. Det gäller för företag utan eller med 

ett fåtal anställda. Dessa personer har oftast insyn i företaget.  I större bolag finns ett intresse 

av att få insyn i räkenskaperna. Det har anställda rätt till enligt lagen (1987:1245). Därför 

finner utredningen ingen försämring för anställda att få information, även om företaget väljer 

att avskaffar revisionen. (sweden.gov.se) 

 

3.5     YTTRANDEN BETRÄFFANDE UTREDNINGENS FÖRSLAG 

 

3.5.1     Företagarna 

Företagarna uppskattar utredningens förslag om frivillig revision och de positiva effekter som 

avskaffandet skulle tillföra företag. För att uppnå regeringens kostnadsreduceringsmål på 25 

procent samt för att förbättra konkurrensen internationellt, anser Företagarna att lagändringen 

bör ske snarast möjligt. (foretagarna.se:1) 

 

Utredningen har som tidigare nämnts angett två åtgärder mot eventuella skattebortfall. Dels 

att ge Skatteverket rätt att göra en allmän kontroll av bokföringen under det löpande 

inkomståret, samt att företag ska ange i deklarationen om de har haft hjälp av revisor eller 

redovisningskonsult vid upprättandet av årsbokslutet. Dessa förslag motsätter sig  

Företagarna. De menar att företag som egentligen inte behöver revision ändå kommer att välja 

att revidera företaget, på grund av rädsla att göra fel. (foretagarna.se:2)   
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Företagarna anger även att de antar att den ökade konkurrensen på revisionsuppdragen 

kommer att leda till ett ökat och mer varierat utbud av revisions- och redovisningstjänster, och 

därmed kommer priserna att sjunka. Detta är gynnsamt för företagen, menar Företagarna. 

(foretagarna.se:2) 

 

3.5.2     Skatteverket 

Skatteverket avråder från utredningens förslag eftersom att de anser att utredningen inte 

förstår revisorns betydelsefulla roll för att förebygga fel och bedrägeri i inkomst- och 

skattedeklarationerna. Eftersom att större delen av skattedeklarationer inte längre kommer att 

vara rätt, gör Skatteverket en grov uppskattning av att detta kommer att kosta skattebetalarna 

minst 100 miljoner kronor varje år. För att hålla hög standard och trovärdighet kommer 

Skatteverket att utföra ett stort antal kontroller på oreviderade företag. (skatteverket.se:1) 

 

Skatteverket menar att oavsett vilka gränsvärden som ska gälla, kommer dessa att omfatta 

majoriteten av alla företag. Dessutom hittas huvudparten av alla skattefelen bland de mindre 

företagens skattedeklarationer. Därmed tror Skatteverket att skatteintäkterna kommer att 

minska eftersom att felen inte längre kommer att uppdagas. Därför är Skatteverkets förslag att 

införa lägre gränsvärden än vad regeringen har föreslagit. (skatteverket.se:1) 

 

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag om att företag som haft assistans av en 

uppdragstagare (till exempel en redovisningskonsult) vid upprättandet av bokslutet eller haft 

en revisor som granskat årsredovisningen ska lämna upplysning om detta. Det skulle öka 

tillförlitligheten i innehållet enligt god redovisningskonsultsed. (skatteverket.se:1) Dock anser 

Skatteverket att revisionspliktens avskaffande kan leda till en större marknad för 

redovisningskonsulter, och därmed anser de att det kan vara lämpligt med vissa 

lagstiftningsåtgärder för att kunna hålla en hög kvalitet på företagets redovisning. 

Lagstiftningsåtgärderna bör omfatta hur krav och kvalifikationer ska utformas inom 

redovisningsbranschen. Skatteverket anser vidare, tillsammans med den bildade sektionen 

Reko (Standard för redovisningskonsulter), att FAR SRS auktorisationsinstitut för 

redovisningskonsulter bör utvecklas till en egen standard i Sverige. Reko vill även att 

redovisningskonsulter ska kunna lämna en bokslutsberättelse till styrelsen. Skatteverket är för 

en utvecklad standard och auktorisation av redovisningskonsulter för att i framtiden, 

tillsammans med Skatteverket, nå målet om att underlagen till inkomst- och 

skattedeklarationer är korrekta från början. (skatteverket.se:1) 
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3.5.3     Svenskt Näringsliv 

Svenskt Näringsliv ser mycket positivt på revisionspliktens avskaffande och är glada att det 

äntligen finns ett färdigt förslag till lagstiftning. De ser regeringens förslag som ett steg i rätt 

riktning, dock ett mycket försiktigt sådant i förhållande till utredningens syn. Svenskt 

Näringsliv motsätter sig att regeringen ska finansiera avskaffandet genom skattehöjningar. De 

menar att avskaffandet inte kommer att leda till något skattebortfall och att det därmed inte 

finns giltiga skäl till höjda skatter. (svensktnaringsliv.se:2) 

 

Svenskt Näringsliv anser även att regeringen bör genomföra vidare förbättringar för företag. 

De föreslår sänkta skatter, förbättrad arbetsrätt samt att regeringen ser över miljöreglerna. De 

konstaterar även att regeringen inte har lämnat förslag på lättnader i krav vid granskning och 

yttrande av revisorer angående ”lagstadgade tilläggsuppdrag”. Svenskt Näringsliv menar 

därför att trots frivillig revision, så kan det bli oförändrade krav på revisorsgranskningen vid 

lagstadgade tilläggsuppdrag. (svensktnaringsliv.se:2) 

 

Svenskt Näringsliv är emot förslaget att införa ”opt-out” i stället för ”opt-in”. De anser att en 

”opt-out” antagligen skulle försvåra för företag att välja bort revision och dessutom medföra 

ökat administrativt krångel. (svensktnaringsliv.se:3)  

 

3.6   REGERINGENS PROPOSITION OM SLOPAD REVISIONSPLIKT  

Med utredningens förslag i åtanke, samt de yttringar som mottagits i ämnet, överlämnade 

regeringen den 20 april 2010 en proposition till riksdagen. I juni 2010 förväntas riksdagen 

fatta beslut i frågan som enligt propositionen ska gälla från den 1 november 2010. 

Regeringens förslag är att små aktiebolag själva ska få fatta beslut om företaget ska använda 

revision. (regeringen.se:1) 

 

Regeringens syfte med propositionen är att ge företag utökad valmöjlighet gällande deras 

organisation och förvaltning. Det är den största regelförenklingen inom svensk 

associationsrätt i modern tid. Förslaget innebär att aktiebolag får lov att avskaffa revision om 

de inte överskrider två av tre kriterier. De gränsvärden som regeringen anser vara lämpligast, 

och de värden som ska gälla om riksdagen röstar igenom lagändringen är: 

 

 



21 

 

 En redovisad nettoomsättning på 3 miljoner kronor. 

 En redovisad balansomslutning på 1,5 miljoner kronor. 

 Tre anställda. (regeringen.se:1) 

 

I propositionen föreslås även att mandattiden ska ändras från fyra till ett år, samt att 

Skatteverket ska få kräva att företag lämna uppgifter i deklarationen. (regeringen.se:1) 

 

 

3.7     FINANSIERING AV SLOPAD REVISIONSPLIKT 

För att finansiera avskaffandet av revisionsplikten ger Finansdepartementet som förslag att 

höja fastighetsskatten för vattenkraft till 2,8 procent av taxeringsvärdet. Samt att höja 

stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter till 4,25 

procent. (regeringen.se:2)  

 

 

3.8     REVISORNS ROLL I SAMHÄLLET 

 
3.8.1      Innebörden av god revisorssed  

”Som en allmän plikt gäller att en revisor ska iaktta god revisorssed” (19 § RevL). Denna 

bestämmelse innebär att skyldigheten inte begränsas till faktiska revisionsuppdrag utan kan 

tillämpas på revisorns hela yrkesverksamhet som exempelvis rådgivning. Detta kan nämligen 

anses vara närliggande de uppdrag som förekommer inom ramen för revisionsyrkets 

utformning. Enligt den revisorslag som gäller från och med den 1 januari 2002 ska revisorns 

självständighet och opartiskhet prövas enligt en specifik analysmodell (far.se:1). God 

revisionssed innebär, enkelt uttryckt, samma som god sed bland erfarna revisorer med stor 

integritet och ett professionellt omdöme. Revision bygger i grunden på ett förtroende. 

Oberoende, kompetens och tystnadsplikt är grundkraven för att världen runt omkring ska ha 

förtroende för revisorer. (far.se:2) 

 

3.8.2       Syftet med extern revisor 

Inom ramen för det agent- och kontraktsteoretiska synsättet på företaget och dess 

kontraktsparter finner man syftet med och behovet av extern revision. Då ägande och ledning 

är separerad leder detta till att företagsledningen har möjlighet att agera i eget intresse. Genom 

bland annat begränsningar av företagsledningens handlingsfrihet i kombination med 
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belönings- och bestraffningsmekanismer, försöker ägarna att skapa tillräckligt starka 

incitament som ger företagsledningen anledningar till att agera efter ägarnas intressen. Ägarna 

behöver även genom övervakning, olika garantier för att företagsledningens agerande och 

redovisningsbeteende är korrekt, samt att deras välfärd maximeras. Här fyller revisorn primärt 

en kontraktsbaserad övervakningsfunktion, där uppgiften består av att verifiera och informera 

företagsledningens agerande och redovisningsbeteende i förhållande till ägarna. (Fant, 1994) 

 

3.8.3        Revisorns bidrag till samhället 

För att göra en ekonomiskt effektiv resursallokering utförbar behöver aktörerna på 

marknaden, till en försumbar kostnad, ha tillgång till offentlig, verifierbar, objektiv samt 

relevant information om företaget.  Redovisningsinformationens användbarhet begränsas av 

att det kan ha skett manipulation från företagsledningen sida. Därför behöver de som förlitar 

sig på redovisningsinformationen genom revision garantier för att redovisningsinformationen 

är korrekt. Revisorns bidrag till resursallokeringsprocessen består i att styrka 

redovisningsinformationen och minska osäkerheten om korrektheten till en nivå som är 

acceptabel. Det kommer vara mer ekonomiskt effektivt att koncentrera bland annat 

företagsledningens redovisningsbeteende till en extern revisor, än att varje enskild 

kontraktspart med ekonomiska och legala intressen i företaget skulle utföra motsvarande 

själv. Några förutsättningar för att revisorns insatser och rapportering ska vara användbara är 

att de motsvarar användarnas förväntningar i den mening att informationen uppfattas som 

tillräcklig, åtkomsten till informationen är obegränsad och att det uppfattas som rättvist ur 

olika användares synvinkel. (Fant, 1994) 

 

3.8.4       Offentliga regleringar för revisorn 

Behovet och utförandet av revision påverkas av den offentliga regleringen, som dels fungerar 

som referensram för revisionsinsatserna och dels genom förändring ökar eller minskar 

behovet av revision både inom ramen för den egentliga revisionsinsatsen och i form av 

konsulttjänster. Företagsledningen förväntas inom ramen för sitt ansvarsområde söka optimala 

lösningar som minimerar välfärdsöverföringen från företaget i form av offentliga avgifter. 

(Fant, 1994) 
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3.8.5       Vikten av en revisors oberoende samt kompetens 

För att det samhälleliga behovet av- och tilltron till extern redovisning som övervaknings- och 

informationsmekanism ska bevaras, fordras att revisorns individuella och kollektiva 

kvalifikationer gällande oberoende och kompetens uppfattas som tillräcklig. Alltså att 

revisorn kommer att upptäcka och rapportera kontraktsbrott. Det ligger även i revisorns 

intresse att upprätthålla tilltron till sina kvalifikationer och insatser eftersom att det garanterar 

fortsatt ökad välfärd även för dennes del. Några mekanismer som påverkar tilltron till 

revisorns kvalifikationer är framförallt sambandet mellan revisorns rykte och välfärd. Några 

andra aspekter som är av vikt är obegränsat ansvar, ömsesidig övervakning samt konkurrens 

om revisionsuppdrag. Dock kan stark konkurrens leda till att revisorns benägenhet att stå 

emot påtryckningar minskar. Revisionsbyråns storlek anser många kan bidra till en ökad 

tilltro till kompetens och oberoende eftersom en större revisionsbyrå förväntas vara bättre 

rustade för att stå emot påtryckningar, samt att en stor byrå kan lösa problemet med samspelet 

mellan faktisk revision och konsultation. (Fant, 1994)   

 

Tilltron till revisorns kvalifikationer kan förstärkas genom formalisering av revisorns 

kvalifikationer och genom institutionalisering av revisionssystemet. Mekanismerna här är att 

fastställa regler för utförandet av revision, grundande av yrkesföreningar och auktoriserad 

revisor. Något som alltså är av vikt är att utförandet av revision i Sverige förväntas ske i 

enlighet med god redovisningssed. (Fant, 1994) 

 

3.9     JÄVSPLIKTEN 

År 1944 infördes de första reglerna om jäv i den svenska aktiebolagslagen.  Lagen innebär att 

revisorn inte får utses till befattningshavare, ingå i styrelsen eller vara verkställande direktör. 

Revisorer får inte heller ta hand om det reviderade bolagets bokföring, medelsförvaltning eller 

kontroll däröver. (SOU 2008:79) 

 

De nuvarande villkoren för revisorers bestämmelser om jäv finns i 9 kap. 17 § ABL. Där står 

att ett aktiebolag inte får välja en revisor som: 

 

1. Äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern,  

2. Är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess dotterföretag eller 

biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver,  
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3. Är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till bolaget 

eller någon som avses i 2,  

4. Är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 

grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver,  

5. Är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en 

person som avses i 2,  

6. Är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den 

ene är gift med den andres syskon, eller  

7. Står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en förpliktelse 

som ett sådant bolag har ställt säkerhet för.   

 

3.9.1     Jävsregler utanför Sverige 

I Danmark finns inga regler som hindrar revisorer att uträtta revisionsverksamheten i ett 

bolag. Istället finns en rambestämmelse som innehåller övergripande och grundläggande krav 

på revisorn. I Danmark kan alltså revisorer assistera en kund med bokföringen vid 

upprättande av räkenskaperna. Likaså får revisorn i Finland sköta klientens bokföring, 

medelförvaltning och tillsyn i bolag under förutsättning att revisorn är oberoende av företaget. 

Oberoende ställning kan innebära att inte ha nära relation till någon i företagsledningen, något 

ekonomiskt intresse i företaget eller att ha annat intresse hos klienten. Däremot får revisorer i 

Norge inte utföra revision om de hjälper till med klientens redovisning. Dock får revisorn 

revidera bokföringsmaterialet så att det ger en bättre överblick. I England är det också tillåtet 

att utföra redovisningsuppdrag samt revision, men bara om revisorn inte tar initiativ angående 

transaktioner eller ledningsbeslut. (SOU 2008:79) 

 

Den 1 januari 2007 skärptes jävsregeln i Sverige i syfte att stärka kvaliteten, öka tilltron till 

revisionen samt att denna skulle överensstämma med EG:s regelverk. De nya bestämmelserna 

innebär att ett aktiebolag skall ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Denne får inte 

vara verksam vid bokföringen  eller nära anhörig. (regeringen.se:3) 

 

FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS har gett förslag till regeringen om att ta bort 

revisorsjäven ur lagen. Det skulle i så fall innebära lägre kostnader för klienten då byråkratin 

skulle minska och mer konsultation från revisorn skulle kunna erbjudas. Dock har regeringen 

bedömt att byråjäven bör finnas kvar, då de inte tror att det skulle leda till kvalitativt bättre 
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eller sämre redovisning och revision. Det skulle även innebära ett hot mot revisorns 

oberoende. (regeringen.se:3) 

 

3.10   REKO 

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, är ett så kallat ramverk för god sed för 

redovisningstjänster. FAR gav ut den första versionen av Reko år 2008. Den nya versionen är 

resultatet av ett samarbete mellan Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) och FAR. 

Målsättningen med denna är att Reko ska medverka till en högre kvalitet på 

redovisningstjänster vilket ska bli till nytta för samhälle, företag samt näringslivet. (far.se:3) 

 

3.11     REVISIONSPLIKT INOM EU   

Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsdirektiv ålägger obligatorisk revision av företags årsbokslut 

samt en granskning av förvaltningsberättelsen. Detta direktiv är lämpligt då delägaransvaret 

inte är begränsat som i exempelvis aktiebolag. Däremot finns det enligt artikel 51 rätt att göra 

undantag från revisionsplikt för mindre företag. Definitionen för mindre företag innebär i 

detta fall de företag som har högst 50 anställda, en omsättning på mindre än 7,3 miljoner euro 

(cirka 65,7 miljoner SEK) eller en balansomslutning som understiger 3,65 miljoner euro 

(cirka 32,8 miljoner SEK). Med ett mikroföretag menar man ett företag som har färre än 10 

anställda. Dessa definitioner används inom redovisning och revisionsområdet. Vissa hävdar 

att undantag från revisionsplikt uppstod på grund av att vissa medlemsländer i EG, så som 

Tyskland och flera andra länder runt Medelhavet, inte hade tillräckligt många kvalificerade 

revisorer för att tillämpa revision i alla små aktiebolag. Dock gäller inte undantaget för alla 

aktiebolag. Exempelvis ska publika aktiebolag samt aktiebolag som driver en finansiell 

verksamhet alltid revideras. (svensktnaringsliv.se:1) 

       

År 2005 gjorde alla ”gamla” medlemmar, förutom de nordiska länderna, undantag från 

revisionsplikt för de företag som omfattas av EG:s fjärde bolagsdirektiv. Med ”gamla” 

medlemsländer menas de medlemmar som var med vid den senaste utökningen av EU år 

2004. Sverige, Norge och Island intar idag en särställning, eftersom de till skillnad mot flesta 

övriga EU-länder, fortfarande har lagstadgad revision (Thorell & Norberg, 2005).  Danmark 

avskaffade revisionsplikten år 2007 (svensktnaringsliv.se:1). 
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Tabellen anger gränsvärdena år 2003 för vissa länder som avskaffat revisionsplikten för 

mindre företag. Som framgår av tabellen så varierar gränsvärdena mellan länder. Exempelvis 

ligger England på maximalt tillåtna värden enligt EU-nivån. (Thorell & Norberg, 2005) 

 

Land Tillgångar (euro) Omsättning (euro) Antal anställda Företagsformer 

Belgien 2 450 000 4 900 000 50 Privata AB 

Handelsbolag 

England 3 650 000 7 300 000 50 Privata AB 

Handelsbolag 

Frankrike 1 550 000 3 100 000 50 Privata AB 

Handelsbolag 

Grekland 1 450 000 2 900 000 50 Publika AB 

Privata AB 

Handelsbolag 

 

Tabell 2: Gränsvärden  

(Thorell & Norberg, 2005) 

 

3.12     AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN I ENGLAND  

I England gällde full revisionsplikt från år 1967 fram till år 1993 då revisionsplikten 

avskaffades för mindre aktiebolag. Gränsvärdena i England har höjts tre gånger, år 1997, år 

2000 och år 2004. Som tabellen ovan visar låg gränsvärdena år 2003 på vad som är maximalt 

tillåtet enligt EU. Dessa värden är aktuella även idag. (Thorell & Norberg, 2005) 

 

3.12.1     Regleringsfilosofi  

Avskaffandet av revisionsplikten för SME (små och medelstora företag) bygger på en tydlig 

regleringsfilosofi. Kortfattat så innebär denna att om kostnaden för en tvingande regel är 

större än nyttan för densamma så ska den avskaffas. Undantaget leder till en 

kostnadsminskning för SME vilket kommer att leda till ökad konkurrenskraft internationellt. 

(Thorell & Norberg, 2005) 
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År 2003 fick Jill Collis i uppdrag av DTI (engelska handelsdepartementet) av undersöka 

konsekvenser som följer av frivillig revision. Collis studie byggde på frågeformulär som 

sändes ut till 2 633 aktiva onoterade aktiebolag, som inte tillhörde någon koncern. Vid tiden 

för undersökningen var gränsvärdena i England en miljon pund. Utvärderingen visade att 58 

procent av företagen som svarade på formuläret utnyttjade undantaget från revision medan 42 

procent fortfarande lämnade in en reviderad årsredovisning. Den största anledningen till 

varför företag valde att utnyttja undantaget var inbesparade revisionsarvoden.  En del företag 

menade att de sparade över 100 pund om de lät bli att revidera företaget. (Thorell & Norberg, 

2005)  

 

3.12.2     Fördelar med revision enligt undersökningen 

I undersökningen uppgav företagen flera olika fördelar med revision, dessa fördelar var:  

 

 Bra kontroll av ekonomisystemet och redovisningen. 

 En ökad trovärdighet på redovisningen. 

 En ökad trovärdighet gentemot banker. 

 Medverkar till att skydda mot bedrägeri. 

 Förbättrar kvalitén på informationen. (Thorell & Norberg, 2005) 

 

3.12.3     Slutsatser av undersökningen 

Enligt Collis kan vissa slutsatser dras av undersökningen om varför företagsledningen väljer 

att låta företaget revideras. Dels är det så att ju högre omsättning ett företag har, desto lägre 

blir den marginella kostnaden för revision. Därför väljer företagsledare i företag med högre 

omsättning i större utsträckning att bli reviderat. Collis anser däremot inte att detta 

förhållande räcker som enskild förklaring. En annan förklaring är att företagsledningen är 

beredd att låta företaget bära kostnaden för revision när det leder till sänkta kapitalkostnader. 

En tredje aspekt är att revisorn kan bidra till bättre relationer med intressenter så som ägare 

och långivare när det förekommer asymmetrisk information. (Thorell & Norberg, 2005)     
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3.12.4     Intressenternas inställning till revisionsplikt i England 

Genom analys av ett flertal studier gjorda på aktuellt ämne har det framkommit att en 

reviderad redovisning är en viktig faktor för bankens beviljning av krediter. Även detta är ett 

skäl till att företagsledningen vill att företaget ska bli reviderat. Inland Revenue 

(Skattemyndigheten i England) hävdar att revision ger en oberoende kontroll av kvaliteten på 

informationen i redovisningen och att de kommer att utöka sina kontroller på icke-reviderade 

bolag. (Thorell & Norberg, 2005) 

 

3.12.5     Englands revisorers inställning till revisionsplikten 

Inställningen till revisionsplikten är delad. Om man ser till de remissvar som lämnats in 

angående förslaget till ytterligare gränshöjningar i England, är aktörerna oense i frågan. The 

Society of Professional Accountants (SPA), en organisation för mindre revisionsföretag, 

ansåg att undantaget från revisionsplikten samt höjningen av gränsvärdena ej var negativa. 

SPA meddelade även att inkomsterna till deras medlemmar hade ökat trots att de hade fått 

färre revisionsuppdrag. (Thorell & Norberg, 2005) 

 

Den ledande revisionsorganisationen i England, The Institute of Chartered Accountants in 

England and Wales (ICAEW) var emot höjning av gränsvärdena till skillnad mot SPA. I ett 

genomgripande remissvar till DTI hävdade ICAEW att de inte stödjer tanken på en lagstadgad 

revision, om det inte gynnar det allmännas intresse samt att kostnaderna överväger fördelarna. 

ICAEW hävdar att konsekvenserna av en utebliven revision var otillräcklig för att höja 

gränsvärdena. Detta främst på grund av omfattningen av kriminaliteten, standarden på 

affärsmässigt beteende och kvaliteten på informationen. När England år 2000 höjde 

gränsvärdena från 350 000 pund till 1 miljon pund undersöktes hur stort bortfallet blev, och i 

hur stor utsträckning de hade kunnat ersätta bortfallet med annat arbete. Resultatet kan 

sammanfattas så här:  

 

 55 procent av revisorerna tappade revisionsarbete mestadels på grund av att 

klienterna utnyttjade undantaget. 

 Bortfallet var som störst hos revisionsbyråer med 2-20 anställda partners. 

70 procent av revisorerna som rapporterade att de haft ett bortfall av 

revisionsarbete hade ersatt detta med annat arbete. (Thorell & Norberg, 2005). 
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3.12.6    Utvärdering i England  

Inför höjningen år 2000 berördes olika risker som följer av frivillig revision. Dessa är bland 

annat fel i bokföringen, bedrägeri, penningtvätt, skattebortfall, påverkan på 

finansieringskostnader samt påverkan på revisionsbranschen. Regeringen kom fram till att 

nyttan av revisionsplikt för intressenter och för samhället inte var tillräckligt stor i relation till 

de kostnadsbesparingar man ansåg kunna frånkomma genom höjda gränsvärden. (Thorell & 

Norberg, 2005) 

 

3.13     AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN I DANMARK 

När Danmark avskaffade revisionsplikten för små företag i mars 2006 satte de gränserna 

enligt följande:  

 

 En nettoomsättning på 3 miljoner kronor. 

 En balansomslutning på 1,5 miljoner kronor. 

 Genomsnitt antal anställda 12 (inom loppet av ett räkenskapsår). (eogs.dk) 

 

De bolag som inte överskrider två av tre värden får välja bort revision (dmrevision.dk). 

Därmed berörs cirka 75 000 danska företag, vilket motsvarar ungefär 58 procent av företagen 

i Danmark (fdr.dk). En utvärdering gjord av Erhverv- og Selkabsstyrelsen för räkenskapsåret 

2007 visar på att verksamheter som ej var reviderade hade en felprocent på 24,4 procent, till 

skillnad från reviderade verksamheter där motsvarande siffra var 29,5 procent. Alltså skedde 

endast en marginell felprocentöknings då revisionsplikten avskaffades. (eogs.dk)   

 

Vid räkenskapsåret 2007 hade 17 104 företag avskaffat revisionen vilket var 22,8 procent av 

de verksamheter som hade möjlighet att välja bort denna. Cirka 155-160 miljoner danska 

kronor sparades därmed in. (eogs.dk) 

 

Att inte fler företag har valt bort revision beror på att det dels tar tid att ställa om, att 

besparingen inte blir tillräckligt stor samt att företagets intressenter vill att företaget är 

reviderat. Utvärderingen visar även på att många av företagen som har valt bort revision 

istället har valt rådgivning som är anpassad efter företagets behov.  
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Skatteverket i Danmark kontrollerar icke-reviderade företag extra hårt. Bolagen i Danmark 

måste ange i sin deklaration om de är reviderade. (grantthornton.se) 

 

 

http://www.grantthornton.se/


31 

 

4   EMPIRI 

I detta kapitel redogör vi för våra primärdata som samlats in från de olika intervjuerna. 

Frågorna som ställdes är indelade i fyra huvudgrupper: ställningstagande, gränsvärden, 

konsekvenser och förändring. Det är utifrån denna uppdelning som respondenternas svar 

presenteras. 

 
4.1 STÄLLNINGSTAGANDE 

 
4.1.1    Vad ser ni för fördelar med revisionspliktens avskaffande? 

 

Revisorer: Clemmedson, Wallin, Pettersson samt Kling är ense i frågan. De menar att den 

största fördelen med revisionspliktens avskaffande är att revisionen blir frivillig. Clemmedson 

menar att han idag arbetar med både kunder som uppskattar honom men även med kunder 

som inte ser värdet med sin revisor. Därför ser han fram emot att arbeta endast med kunder 

som uppskattar honom samt det värde som han tillför företaget. Pettersson tycker även att det 

är bra att efterfrågan kommer att styra så att revisionen blir mer anpassad till kundens behov.  

 

Redovisningskonsulter: Enligt Rosengren och Walldén kommer revisionspliktens 

avskaffande att medföra en större marknad för redovisningskonsulter. Detta kommer i sin tur 

att resultera i ökad inkomst och omsättning för dem.  

 

Redovisningsexpert: Arnell anser att det är bra att revisionen blir frivillig. På så sätt kan 

klienten själv bestämma vilken eller vilka tjänster som företaget behöver. 

 

Banker: Enligt Olofsson är frivilligheten den största fördelen. Albinsson menar däremot att 

det inte finns några fördelar med frivillig revision för Handelsbankens eftersom att siffrorna 

blir mindre trovärdiga.  

 

Skatteverket: Henriksson anser att den enda fördelen som följer med frivillig revision är att 

redovisningskonsulternas arbeten kvalitetssäkras. Förutom det medför lagändringen bara 

nackdelar för Skatteverket. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg menar att revisionspliktens avskaffande kommer att leda till att 

företag själva får bestämma om de ska använda revision, och därmed är det inte en fråga för 
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samhället. Han menar även att det kommer att utvecklas en flora av konsulttjänster som 

tidigare hållits tillbaka på grund av revisionsplikten. Slutligen anser Norberg att avskaffandet 

kommer att leda till en ökad pris- och kvalitetskonkurrens. Enligt Svenskt Näringsliv kommer 

dessa fördelar att gynna marknadsekonomin. 

 

Företagarna: Enligt Mattsson är de flesta företag i Sverige små med låg omsättning. Många 

av dessa har inga anställda och saknar nytta med revision. Företagarna tycker därför att ”det 

inte är klokt” att dessa bolag ska behöva betala för revision. Frivilligheten är den främsta 

fördelen menar Mattsson, eftersom att det kommer att resultera i större valfrihet för företag. 

Därmed kommer det att bli lättare att starta och driva företag eftersom att kostnaden kommer 

att minska. Enligt Mattsson finns det idag fler enskilda firmor än aktiebolag i Sverige. 

Enskilda firmor har inte revisionsplikt och Mattsson ställer sig frågande till varför det finns 

hinder att bedriva aktiebolag? Revisionspliktens avskaffande är en fråga som Företagarna har 

drivit hårt. Därför är de angelägna om att avskaffandet ska går igenom så snabbt som möjligt. 

 

4.1.2   Vad ser ni för nackdelar med revisionspliktens avskaffande? 

 

Revisorer: Enligt Wallin kommer antagligen en nybliven godkänd revisor känna sig osäker 

på om han eller hon kommer att kunna arbeta upp egna kunder. De första uppdragen är oftast 

småbolag och om flera av dessa inte väljer revision så tar det kanske längre tid att få egna 

revisionskunder. Dessutom kanske nyblivna godkända revisorer känner oro över att de inte 

ska få ihop antalet revisionstimmar för att behålla sitt godkännande alternativt auktorisation 

om de istället arbetar mer med bokslut, deklarationer, skatterådgivning och liknande. 

Arbetsuppgifterna kommer nog inte att saknas men revisorerna kommer inte bara att få jobba 

med revision utan även med andra tjänster.  

 

Samtliga fyra revisorer är ense att den största risken med avskaffandet är att företag kommer 

att råka illa ut, eftersom de inte har kunskap att själva upprätta ett korrekt bokslut samt 

inkomst- och skattedeklaration. Pettersson ser även att det kan uppstå nackdelar för 

Skatteverket och staten, genom ett eventuellt skattebortfall.  

 

Redovisningskonsulter: Rosengren menar att nackdelen med frivillig revision kommer att bli 

den ökade konkurrensen på redovisningsområdet, då revisionsbyråer kommer att ta sig in på 

marknaden. Walldén menar att Rosengren & Walldén Redovisning har ett nära samarbete 
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med revisorerna i Trelleborg. Därför är avskaffandet till viss nackdel för dem eftersom en 

extra kontroll försvinner. ”Vi ser revisorn som ett komplement och inte som en konkurrent”, 

menar Walldén. Nu kommer det istället att bli redovisningskonsulterna som måste 

kvalitetssäkra innehållet. ”Vi är inte säkra på att vi vill gå i god för säkerheten eftersom vi inte 

har samma oberoende som revisorn”, anser Walldén. Han tror även att bankerna kommer att 

kräva revision för beviljande av krediter, vilket är till nackdel för företag som väljer bort 

revision. 

 

Redovisningsexpert: Arnell ser fördelar men inga nackdelar med lagändringen.  

 

Banker: Enligt Olofsson kommer SEB att kräva annan typ av säkerhet vid kreditansökan om 

företaget har avskaffat revisionen. ”Vi måste ha ett trovärdigt underlag vid beslut om 

kreditgivning”, menar Olofsson. Ett oreviderat bokslut ger mindre konkreta uppgifter och är 

helt klart en stor nackdel för Handelsbanken, menar Albinsson.  

 

Skatteverket: Enligt Skatteverket kommer risken för fel att öka, både avsiktliga och 

oavsiktliga. Revisorn är bra att använda för att kvalitetssäkra och därmed förhindra 

felaktigheter, menar Henriksson. 

 

Svenskt Näringsliv: Det finns inga nackdelar enligt Norberg. Han menar att så länge det inte 

finns något marknadsmisslyckande ska det inte heller finnas tvingande regler. Han påpekar 

dessutom att frivillig revision fungerar i andra länder och förstår inte varför Sverige skulle 

vara ett undantag. 

 

Företagarna: Enligt Mattsson finns det inga nackdelar med frivillig revision. Han menar 

däremot att det är en fördel om företag väljer att revidera bolaget. 

 

4.1.3   Varför anser ni att företag kommer att välja bort revision? 

 

Revisorer: Revisorerna är eniga om att det är en kostnadsfråga för mindre företag. De tycker 

att det är för dyrt med revision, menar Clemmedson. En annan anledning är att vissa företag 

inte har nytta av revision och ser denna som en onödig kostnad, menar Wallin. Det kan till 

exempel handla om företag utan anställda, vilande bolag eller företag med endast ett fåtal 
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verifikationer, menar Mattsson. Enligt Wallin kommer även de företag som har duktiga 

redovisningskonsulter att avsäga sig revisorn för att inte behöva betala dubbla kostnader. 

 

Redovisningskonsulter: Rosengrens åsikt är att deras kunder får samma trovärdighet som 

ges av en revisor. ”Det lämnas inga fel i redovisningen härifrån”, påstår Rosengren. Därför 

menar han att de kunder som har en bra relation med LRF konsult kommer att säga upp 

avtalet med revisorn och därmed slippa betala dubbla kostnader. Enligt Walldén kommer 

företag att välja bort revisionen för att på så sätt sänka kostnaden.  

 

Redovisningsexpert: Enligt Arnell kommer företag som inte vill göra rätt för sig, samt  

företag som inte ser nytta av revision, att välja bort denna.  

 

Banker: Olofsson och Albinsson anser att det är kostnadsfråga.  

 

Skatteverket: Det är främst på grund av att företag vill spara in på kostnaden, menar 

Henriksson. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg anser främst att det är en kostnadsfråga för mindre företag, 

samt att dessa inte ser nytta av revision. 

 

Företagarna: Mattsson anser som övriga respondenter; att det i grunden är en kostnadsfråga 

för företag samt att revisionen är onödig för vissa.  

 

4.1.4   Varför anser ni att företag kommer att välja att behålla revision? 

 

Revisorer: Revisorerna anser att reviderade räkenskaper ger ökad trovärdighet och kvalitet. 

Clemmedson menar att de företag som vill göra rätt för sig kommer att ta hjälp av en revisor. 

Han menar även att revision kan anses som en billig peng för att kvalitetssäkra, gentemot de 

straffavgifter som företag måste betala vid uppdagandet av fel i deklarationen. Han menar 

även att företag som har en bra relation med sin revisor kommer att fortsätta samarbetet 

eftersom att de litar på denne. Pettersson tror även att företag kommer att välja att behålla 

revision, då de ser nyttan som revisorn tillför företaget. 
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Redovisningskonsulter: Rosengren tror att anledningen till att företag väljer att behålla 

revisionen är för att dessa företag har en bra relation till sin revisor. Både Rosengren och 

Walldén är av åsikten att revision ger en bra kvalitetsstämpel vilket i sin tur ger banker 

säkerhet vid kreditansökan. Walldén menar även att revision ger ett mervärde samt en 

kvalitetsstämpel. 

 

Redovisningsexpert: ”Revision medför nytta”, menar Arnell. Han anser att företag på så sätt 

får bättre kontroll över räkenskaperna eftersom att de vet att dessa är korrekta. 

 

Banker: Enligt Olofsson är det trovärdigheten och kvalitén som avgör om företag väljer att 

behålla revisionen. Albinsson menar att revision ger en bättre dialog mellan företaget och 

banken. 

 

Skatteverket: För att kvalitetssäkra sin revision samt att undvika fel, menar Henriksson. 

 

Svenskt Näringsliv: De företag som behöver kommunicera med omvärlden genom revision 

kommer att behålla denna, menar Norberg. 

 

Företagarna: Mattsson menar att det inte ska vara en konkurrensnackdel att välja bort 

revision. Dock kan han tänka sig att företag som planerar att ansöka om krediter kommer att 

välja att behålla revisionen av den orsaken att det ger säkerhet till banken. Mattsson tror dock 

att detta främst kommer att handla om mer komplicerade företag med ett stort antal 

verifikationer eller företag som bedriver verksamhet med utlandet.  

 

4.2   GRÄNSVÄRDEN 

 

4.2.1   Tycker ni att det är lämpligt att Sverige börjar med så låga gränsvärden?

  

Revisorerna: Clemmedson, Wallin samt Kling är ense i frågan. De anser att det är bra att 

Sverige börjar med låga gränsvärden för att marknaden ska kunna anpassa sig, samt för att se 

hur utvecklingen kommer att ske. Pettersson skiljer sig från de andra revisorerna då han anser 

att gränserna borde sättas högre.  
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Redovisningskonsulter: Rosengren hade gärna sett att Sverige hade börjat med högre 

gränsvärden. Han är förvånad över att regeringen valde att sätta gränserna så låga. Han menar 

att högre gränsvärden hade medfört en större marknad för redovisningskonsulter. Walldén 

tycker däremot att det är bra med låga gränsvärden till en början, och på så sätt kunna 

analysera effekterna av frivillig revision innan en eventuell höjning av gränsvärdena sker.  

 

Redovisningsexpert: Personligen anser Arnell att gränsvärdena har satts ”fånigt låga” och att 

revision borde vara frivilligt för alla. Dock tycker FAR att det är bra att frivillig revision sker 

stegvis.   

 

Banker: Både Olofsson och Albinsson menar att låga gränsvärden är till fördel för banken 

eftersom att då endast vissa företag omfattas av frivillig revision. På så sätt kommer de 

företag som inte omfattas av lagändringen att fortsätta att lämna in ett reviderat bokslut vid 

kreditansökan vilket är till fördel för banken, menar Olofsson. 

 

Skatteverket: Skatteverket hade gärna sett ännu lägre gränsvärden. Henriksson menar att små 

företag är i störst behov av revision och att det är huvudsakligen där felen begås.  

 

Svenskt Näringsliv: Svenskt Näringsliv vill se en ”Big Bang”. De anser att Sverige bör lägga 

sig på de högsta gränsvärdena enligt EU. Enligt Norberg är man i Sverige alltför försiktig. 

 

Företagarna: Mattsson menar att Sverige borde börja med högre gränsvärden så att fler 

företag omfattas av frivillig revision.  

 

4.2.2 Anser ni att gränsvärdena kommer att höjas i framtiden? 

  

Revisorerna: Clemmedson, Wallin, Pettersson samt Kling tror att Sverige kommer att höja 

gränsvärdena successivt, på samma sätt som bland annat Danmark och England. 

 

Redovisningskonsulter: Enligt Rosengren kommer en ökning att ske, men detta kommer att 

ta fyra till fem år. Enligt Walldén kommer en ökning att ske om effekterna av frivillig revision 

är positiva. 

 

Redovisningsexpert: Arnell tror att gränsvärdena kommer att höjas i framtiden.  
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Banker: Olofsson anser att gränsvärdena kommer att höjas. Enligt Albinsson kommer 

gränsvärdena att höjas eftersom att dessa är väldigt lågt satta, men han menar att detta 

kommer att dröja ett par år samt att en positiv utvärdering kommer att krävas.  

 

Skatteverket: Om utvärderingen inte visar på ökat fusk och skattebortfall tror Skatteverket 

att gränserna kommer att höjas. 

 

Svenskt Näringsliv: Enligt Norberg ska regeringen utvärdera följden och om skattebortfallet 

inte blir för stort kommer regeringen att höja gränsvärdena. Norberg menar att om tio år finns 

det ingen revisionsplikt för onoterade bolag. 

 

Företagarna: Enligt Mattsson kommer gränsvärdena att höjas. Detta är en fråga som 

Företagarna drivit hårt och därför ser de gärna en ökning så snabbt som möjligt. 

 

4.3 KONSEKVENSER 

 

4.3.1   Anser ni att fusket kommer att öka? 

 

Revisorer: Enligt Clemmedson, Pettersson, Wallin och Kling kommer de omedvetna felen att 

öka. Clemmedson anmärker att de rättar 9 av 10 bokslut som kommer från både företag samt 

redovisningskonsulter. Han menar att felen som revisorer hittar och rättar kommer, om 

revisionen avskaffas, inte att hittas. Däremot anser de att fusket inte kommer att öka eftersom 

de som vill fuska gör det redan.  

 

Redovisningskonsulter: Rosengren anser inte att felen kommer att öka om företagen anlitar 

en auktoriserad redovisningskonsult. Han menar däremot att om företaget själv upprättar 

bokslutet, är risken för omedvetna fel stor. Rosengren tror inte att fusket kommer att öka 

eftersom de som vill fuska gör det redan. Walldén är av annan åsikt. Enligt honom kommer 

fusket att öka på grund av att en kontroll försvinner. Han menar således att skattebortfallet 

kommer att öka.  
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Redovisningsexpert: Arnell tror inte att fusket kommer att öka. Han menar att de som vill 

fuska gör det redan genom att välja en revisor som både är ”blind och döv”. Han tror däremot 

att det kommer att bli mer fel på grund av okunskap. 

 

Banker: Olofsson anser inte att fusket kommer att öka eftersom att de som vill göra orätt för 

sig gör detta redan. Albinsson är av annan åsikt. Han anser att fusket kommer att öka om 

revisionen blir frivillig. 

 

Skatteverket: Felen kommer absolut att öka, menar Henriksson. Då Skatteverket gör 

kontroller på företag hittar vi förutom svarta inkomster även privata kostnader som är uppsatta 

på företaget. Revisorer hindrar många av dessa fel och utan dessa kommer många av felen 

aldrig att upptäckas, påpekar Henriksson. Han menar att även om Skatteverket utökar sina 

kontroller kan detta inte ersätta revisorns roll. Henriksson påpekar att det kommer att bli svårt 

för Skatteverket att skilja på medvetna och omedvetna fel. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg anser inte att fusket kommer att öka. Han menar att fusket inte 

har ökat i andra länder och därmed finns det inget empiriskt stöd för att så ska ske i Sverige. 

Han förstår inte varför svenskar skulle vara mer kriminella än andra nationaliteter. 

 

Företagarna: Enligt Mattsson ska ”Sverige inte utgå ifrån att svenska företag fuskar”. 

Företagarna tror inte att fusket kommer att öka eftersom att detta inte har skett i andra länder. 

Mattsson menar även att de som vill fuska gör det redan. Han påpekar även att det säkert 

förekommer fusk bland enskilda firmor men att dessa inte granskas. ”Aktiebolagen bör inte 

vara något undantag”, menar Mattsson. 

 

4.3.2   Hur anser ni att trovärdigheten hos de företag som väljer bort revision kommer att 

påverkas? 

 

Revisorer: Clemmedson, Wallin och Kling anser att trovärdigheten kommer att minska för 

icke-reviderade företag. Clemmedson menar även att trovärdigheten gentemot banken 

kommer att minska eftersom att banker har förtroende för revisorer. Wallin meddelar att 

trovärdigheten i ett bolag som har revision ligger i att revisorn intygar att det inte finns något 

väsentligt fel i årsredovisningen. Avskaffas revisionen finns det inte någon revisor som 

intygar siffrorna. Wallin menar att en redovisningskonsult skulle kunna ge trovärdighet till ett 
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företags siffror genom en bokslutsrapport, men att det är stor skillnad på värdet av en 

revisionsberättelse och en bokslutsrapport. Petterssons åsikt skiljer sig från övriga revisorers, 

då han menar att trovärdigheten inte kommer att påverkas för mindre företag. Han menar att 

majoriteten av mindre företag inte har krediter hos banken. Han anser även att vid högre 

gränsvärden kommer revision att bli en kvalitetsstämpel för företag, men att så inte är fallet då 

lagändringen endast omfattar de mindre företagen. 

 

Redovisningskonsulter: ”De som är kunder hos oss får samma trovärdighet som om de haft 

en revisor”, menar Rosengren. Walldén tror inte att trovärdigheten kommer att förändras, 

däremot kommer de företag som behåller revision att få ”ett plus i kanten”. Han menar även 

att företag som inte ansöker om krediter hos banken, inte kommer att få sämre trovärdighet. 

 

Redovisningsexpert: Trovärdigheten kommer inte att förändras för icke-reviderade företag, 

menar Arnell. Detta på grund av att dessa företag är små och utan externa lån.   

 

Banker: Både Olofsson och Albinsson är eniga om att ett oreviderat bokslut sänker 

trovärdigheten för företag. Dock menar de att personliga relationer med kunden också spelar 

in vid kreditbeslut. Ett litet företag som ansöker om mindre krediter och som har varit kund 

hos oss länge kan vi acceptera utan ett reviderat bokslut, menar Albinsson. Dock kommer 

Handelsbanken att kräva ett reviderat bokslut för större företag som inte har varit kund hos 

dem tidigare. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson kommer trovärdigheten att minska för icke-reviderade 

företag. Detta kommer att leda till sämre kreditvillkor och likviditetspåverkan, menar 

Henriksson. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg tror inte att trovärdigheten kommer att förändras för företag 

som väljer bort revision. Han menar att trovärdigheten inte har påverkats i andra länder och 

inte kommer att göra det i Sverige heller. 

 

Företagarna: ”Trovärdigheten kommer inte att påverkas”, anser Mattsson.  
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4.3.3   Anser ni att bankernas krav kommer att  förändras för icke-reviderade räkenskaper 

och i så fall på vilket sätt? 

 

Revisorer: Clemmedson anser att bankerna kommer att kräva revision vid kreditbeslut. 

Wallin och Kling menar att bankerna kommer att kräva annan form av intyg som stärker 

trovärdigheten om företaget inte är reviderat. Pettersson tror istället att marknaden kommer att 

få avgöra hur bankernas krav kommer att se ut.  

 

Redovisningskonsulter: Både Rosengren och Walldén anser att bankerna kommer att kräva 

annan form av intyg, till exempel från redovisningskonsulter, för att stärka de uppgifter som 

lämnas till banken vid kreditbeslut. 

 

Redovisningsexpert: Arnell menar att om huvudaktieägaren går i borgen kan detta 

kompensera den minskade trovärdighet som kan bli följden för företag utan revision.  

 

Banker: ”Vi kommer att kräva motsvarande kontroll om företag inte är reviderat”, påpekar 

Olofsson. Han menar att det kan handa om intyg från revisor, bokföringsbyrå eller liknande 

som kan förvissa SEB om att innehållet är riktigt. Personliga relationer med ”gamla” kunder 

spelar även in och ”Vi kommer även att gå på magkänsla”, meddelar Olofsson. Enligt 

Albinsson kommer Handelsbanken att kräva ett reviderat bokslut eller motsvarande säkerhet 

från till exempel auktoriserade redovisningskonsulter vid större krediter.  

 

Skatteverket: Skatteverket tror inte att bankerna kommer att släppa på sin kontroll, utan att 

de kommer att kräva den information som de anser sig behöva. Däremot tror Henriksson att 

det kan bli aktuellt med motsvarande säkerhet från redovisningskonsulter. 

 

Svenskt Näringsliv: Enligt Norberg kommer marknaden att anpassas och ta fram andra typer 

av tjänster som kan intyga företagets trovärdighet, som sedan kan användas som säkerhet till 

exempelvis banken.  

 

Företagarna: Mattsson menar att banken till en början kommer att kräva revision av företag 

som de inte har haft som kund tidigare. Men i takt med att marknaden anpassas så kommer 

banken att acceptera motsvarande intyg från till exempel redovisningsbyråer. Mattsson 
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tillägger att kraven kommer att variera mellan bankerna, samt att personliga relationer mellan 

företaget och banken kommer att ha betydande roll vid beviljande av krediter. 

 

4.3.4 Tycker ni att det är bra att de företag som behåller revision samt att de 

företag som använt en auktoriserad redovisningskonsult, ska kryssa för detta i 

skattedeklarationen? 

 

Revisorer: Samtliga fyra revisorer är för detta. 

 

Redovisningskonsulter: Även Rosengren och Walldén tycker att det är bra. 

 

Redovisningsexpert: Arnell anser att detta är en bra informationslösning till 

skattemyndigheten problem. 

 

Banker: Enligt Albinsson är det ett bra förslag eftersom att det därmed blir en gradering på 

säkerheten och kvalitén. Olofsson anser också att detta är bra. 

 

Skatteverket: Detta anser Skatteverket är bra. Henriksson menar att det därmed kommer att 

bli lättare för dem att se vilka företag som inte är reviderade och därmed kunna göra extra 

kontroller på dessa, vilket är bra ur ett makroperspektiv. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg är emot förslaget. Han menar att andra länder inte använder 

kryssrutor i deklarationen. Han anser inte att det finns empiriskt stöd till att svenskar är mer 

kriminella än andra nationaliteter. 

 

Företagarna: Mattsson är emot detta. Företagarna tycker inte att man ska avskaffa en regel 

och tillsätta flera andra. Han menar att följden inte får bli att företag inte vågar välja bort 

revision på grund av rädsla att Skatteverket gör extra kontroller på dessa företag.  
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4.4   FÖRÄNDRING 

 

4.4.1   Hur anser ni att revisionspliktens avskaffande kommer att påverka er? 

 

Revisorer: Clemmedson, Wallin, Kling och Pettersson tror inte att revisionspliktens 

avskaffande kommer att påverka dem nämnvärt. Enligt Clemmedson är det främst 

nyutexaminerade revisorer som kommer att påverkas, eftersom att dessa inte har hunnit bygga 

upp någon kundkrets. Wallin menar att BDO Malmö inte kommer att påverkas nämnvärt av 

avskaffandet. Den eventuella omsättningsminskningen som kan ske kommer BDO Malmö att 

kompensera genom andra typer av uppdrag. Pettersson påpekar att KPMG redan har vidtagit 

åtgärder eftersom att förslaget från början gällde betydligt högre gränsvärden. De har 

utvecklat en ekonomiserviceenhet där de erbjuder allt ifrån hjälp med löpande bokföring till 

analys av bolaget. 

 

Redovisningskonsulter: Rosengren och Walldén förmodar att lagändringen kommer att 

medföra högre sysselsättning för dem. Rosengren menar dock att marknaden är trögrörlig på 

grund av personliga relationer och därför kommer företag som är nöjda med sin revisor att 

fortsätta anlita denne. Han anser även att det kan bli aktuellt för redovisningskonsulter att 

skriva bokslutsrapporter samt att erbjuda ännu mer rådgivning än tidigare. Enligt Walldén 

kommer Rosengren & Walldén Redovisning att skicka kunden vidare till revisorn vid frågor 

som de inte kan besvara. 

 

Redovisningsexpert: Enligt Arnell kommer lagändringen inte att beröra KPMG i större 

utsträckning. Däremot tror han att lokala revisionsbyråer kommer att påverkas i stor 

utsträckning, eftersom att de inte erbjuda ett lika stort utbud av tjänster som större byråer.  

 

Banker: Olofsson menar att SEB kommer att behöva hitta alternativa intyg. Enligt Albinsson 

är risken stor att Handelsbanken kommer att fatta sämre kreditbeslut. 

 

Skatteverket: Enligt Skatteverket kommer revisionspliktens avskaffande att leda till sämre 

kontroll och därmed fler fel av icke-reviderade företag. Därmed kommer skatteintäkterna att 

minska. 
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Svenskt Näringsliv: Enligt Norberg är detta en fråga som Svenskt Näringsliv har drivit hårt. 

Därmed kommer våra medlemmar att bli nöjda. 

 

Företagarna: ”Vi kommer att få nöjdare medlemmar när revisionsplikten avskaffas”, menar 

Mattsson. 

 

4.4.2   Vart anser ni att de företag som väljer bort revision kommer att vända sig? 

 

Revisorer: Enligt samtliga revisorer finns det ingen annanstans för företagen att vända sig om 

de avskaffar revisionen. Wallin menar att Revisorn är det naturliga bollplanket. Däremot 

menar de att revisorer kommer att behöva erbjuda andra typer av tjänster för att inte förlora 

klienter till redovisningskonsulter. 

 

Redovisningskonsulter: Rosengren och Walldén tror att många företag kommer att vända sig 

till dem. Walldén menar även att företag kommer att vända sig till revisorn med frågor som 

redovisningskonsulten inte kan besvara. Rosengren påpekar att marknaden är trögrörlig på 

grund av personliga relationer, och därför kommer förändringen inte att vara omfattande till 

en början. Han menar därmed att företag som har en bra relation med sin revisor kommer att 

fortsätta att anlita denna. 

 

Redovisningsexpert: Vi är inte särskilt oroliga, menar Arnell. Det kommer antagligen att 

drabba de mindre revisionsbyråerna hårdast. 

 

Banker: Olofsson och Albinsson menar att företag kommer att vända sig till 

redovisningskonsulter. Olofsson anmärker att dessa företag väljer bort en kostnad men 

ålägger sig en annan, kanske en dyrare sådan. Han menar att företaget som väljer bort 

revisionen istället måste lägga ut pengar på att skaffa sig den kompetens som krävs, eller 

anställa externt folk för att kunna upprätta ett korrekt bokslut och deklarationer. Annars 

riskerar de höga straffavgifter, menar Olofsson. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson kommer företagen att vända sig till redovisningskonsulter 

eller till Skatteförvaltningens upplysning, vilken dessutom är gratis. 
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Svenskt Näringsliv: Norberg tror att företag kommer att vända sig till redovisningskonsulter 

eller så kommer de att upprätta bokslutet själv. 

 

Företagarna: Enligt Mattsson så kommer merparten av företagen att utföra jobbet själva. 

Han menar även att de företag som anlitar en revisor eller en redovisningskonsult kommer att 

försöka förhandla ner priserna. 

 

4.4.3  På vilket sätt anser ni att revisorns arbete kommer att förändras? 

 

Revisorer: Kling och Clemmedson anser att då revisionsplikten avskaffas så kommer 

revisorer att behöva erbjuda ett ökat utbud av konsulttjänster.  Wallin och Pettersson menar 

istället att revisorernas arbetsuppgifter inte kommer att förändras nämnvärt, eftersom att de är 

det naturliga bollplanket. 

 

Redovisningskonsulter: Enligt Rosengren och Walldén kommer revisorerna att konkurrera 

med redovisningskonsulterna inom redovisningsområdet.  

 

Redovisningsexpert: Arnell menar att revisorernas arbete inte kommer att förändras på 

KPMG. Detta eftersom att revisionerna har fyra års studier bakom sig och besitter därmed 

kunskap som redovisningskonsulterna inte innehar.   

 

Banker: Olofsson anser att revisorerna kommer att behöva hitta andra typer av uppdrag. 

Enligt Albinsson kommer revisorerna att behöva nischa om sig på marknaden och erbjuda 

tjänster med underlag för banker. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson kommer revisorer att behöva marknadsföra sig för att visa 

vad de gör för nytta, för att inte förlora klienter till redovisningskonsulter. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg anser att revisorerna kommer att behöva erbjuda andra sorters 

uppdrag och konsultarbeten. 

 

Företagarna: Mattsson menar att revisorerna kommer att erbjuda andra sorters uppdrag som 

exempelvis konsulttjänster, fast till billigare priser. 
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4.4.4   Vilka branscher anser ni kommer att välja bort revision?  

 

Revisorer: Samtliga revisorer, förutom Pettersson, tror främst att det kommer att handla om 

vilande bolag samt företag utan anställda, till exempel enmanskonsulter. De tror även att 

företag inom konsumentbranschen, företag utan externa krediter samt tjänsteföretag kommer 

att välja bort revision. Pettersson tror inte att det kommer att var någon särskild bransch som 

avsäger sig revisionen. 

 

Redovisningskonsulter: Walldén tror inte att det finns några specifika branscher som 

kommer att avskaffa revisionen. Rosengren tror att företag med låg skuldsättning samt företag 

inom tjänstebranschen, till exempel konsulter, kommer att välja bort revision. 

 

Redovisningsexpert: Ingen speciell bransch, menar Arnell.  

 

Banker: Olofsson tror främst att små tjänsteföretag kommer att välja bort revision. Små bolag 

med låga krediter, menar Albinsson. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson är det främst företag utan krediter hos banker samt företag 

med ett fåtal intressenter och anställda, som kommer att avskaffa revisionen. 

 

Svenskt Näringsliv: Norberg påpekade att det finns ungefär 73 000 vilande bolag i Sverige 

som idag omfattas av revisionsplikt. Han tror främst att dessa företag kommer att avsäga sig 

revisionen. Han tror även att det typiska bolaget är ett konsultbolag i en storstad, som drivs av 

en man, utan lånefinansiering och där Skatteverket är enda motparten.  

 

Företagarna: Enligt Mattsson finns det inga specifika branscher som kommer att välja bort 

revision.  Han tror dock att företag utan anställda samt konsultbolag kan vara ”typföretag”.  
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4.4.5   Tycker ni att Sverige bör ta bort jävsplikten? 

 

Revisorer: Enligt Clemmedson bör jävsplikten tas bort eftersom det då kommer att bli 

billigare för företag att bli reviderat. Wallin menar att jävsplikten bakbinder revisorer 

eftersom dessa inte ges fria tyglar. Enligt Kling och Pettersson borde regeringen lätta på 

jävsreglerna så att revisorn kan sköta hela det mindre företagets revision.  

 

Redovisningskonsulter: ”Absolut inte eftersom jävsplikten medför en större marknad för 

redovisningskonsulter”, menar Rosengren. ”Den fyller sin funktion”, anser Walldén. 

 

Redovisningsexpert: Arnell anser att jävsplikten bör tas bort för mindre företag. Detta 

eftersom revisorn då både kan upprätta bokslutet samt granska detta. På så sätt kommer det att 

leda till effektivisering och kostnadsbesparing för mindre företag, menar Arnell. Han menar 

även att jävsplikten inte fyller sin funktion i dessa företag, då ägare och den som driver 

företaget ofta är samma person. Han anser dock att jävsplikten fyller sin funktion i större 

bolag. 

 

Banker: ”Nej, det är bra med oberoende för banken. Det ger oss bättre siffror att grunda vårt 

kreditbeslut på”, menar Albinsson. Enligt Olofsson är jävsplikten viktig. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson är det inget som Skatteverket har tänkt på. Troligtvis tycker 

Skatteverket att jävsplikten är bra, menar Henriksson. Han menar att det inte finns någon 

mening med att granska sig själv. Dock anser Henriksson att jävsplikten bör kunna avskaffas 

för mindre företag eftersom att oberoendet är mindre viktigt för dessa. 

 

Svenskt Näringsliv: Enligt Norberg är jävsplikten till för företagets intressenter och är viktig 

när företaget har en extern ägare. Men ur företagets synvinkel behövs inte jävsregler, särskilt 

inte i mindre företag, menar Norberg. 

 

Företagarna: Mattsson anser att jävsplikten fyller sitt syfte. Detta på grund av att företag som 

har revision antagligen kommer att upplevas som mer trovärdiga med en oberoende revisor.  
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4.4.6    Hur anser ni att läget kommer att förändras om det blir ett regeringsskifte 

till hösten? 

 

Revisorer: Vid ett regeringsskifte tror Clemmedson att frågan kommer att läggas på is, dock 

kommer de förändringar som gått igenom att kvarstå. Han menar även att ett regeringsskifte 

kommer att medföra att frågan om jävsplikten inte kommer att tas upp. Wallin, Pettersson och 

Kling tror inte att ett regeringsskifte kommer att medföra någon förändring, utan att det 

snarare är en utvärdering som kommer att vara avgörande.  

 

Redovisningskonsulter: Både Rosengren och Walldén anser inte att det kommer att bli 

någon förändring vid ett regeringsskifte. Rosengren anser att en utvärdering kommer att 

avgöra om revisionen ska fortsätta att vara frivillig. Walldén menar att ett eventuellt 

skattebortfall kommer att vara avgörande i frågan. 

 

Redovisningsexpert: Enligt Arnell kommer det inte till att ske någon förändring. ”Det är 

ingen högprioriterad fråga för de röd-gröna”, menar Arnell.  

 

Banker: Enligt Olofsson och Albinsson kommer ett regeringsskifte inte att påverka de 

förändringar som redan är gjorda. Albinsson menar att även de röd-gröna vill underlätta för 

företag. 

 

Skatteverket: Enligt Henriksson är det svårt att spekulera i frågan, men han tror inte på en 

förändring vid ett regeringsskifte. 

 

Svenskt Näringsliv: Ingen förändring. 

 

Företagarna: Frågan kommer att bestå oberoende av vilka som sitter i regeringen, menar 

Mattsson. 
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4.5   FRÅGOR TILL NORBERG 

 
Eftersom Svenskt Näringsliv med Norberg i spetsen är de som har drivit frågan om 

revisionspliktens avskaffande hårdast i Sverige, har vi ett par kompletterande frågor till 

Norberg:  

 

4.5.1 Varför har den 1 november 2010 blivit det datum regeringen valt att införa frivillig 

revisionsplikt?  

 

Norberg ställer sig själv frågande till detta, men han tror att det är en teknikalitet från 

regeringens sida.  

 

4.5.2   På vilket sätt anser ni att samhället kommer att vinna på revisionspliktens 

avskaffande för mindre företag?  

 

För det första så vet företagen själva vad som är bäst för dem, inte samhället. För det andra 

kommer revisionspliktens avskaffande att medföra en flora av konsulttjänster som tidigare  

hållits tillbaka. För det tredje kommer det att utvecklas en effektiv kvalitets- och  

priskonkurrens. Detta stimulerar markandsekonomin och gynnar därmed samhället, menar  

Norberg. 

 

4.5.3 Revision innebär att en person gör en kontroll som kommer många  

intressenter till del. Är inte detta ett väldigt effektivt informationssäkringssystem?  

 

Norberg menar att det är ett effektivt informationssäkringssystem. Dock anser han  

att i sådana fall ska den inte behöva vara lagstiftad.   

 

4.5.4 För att marknadsekonomin ska fungera måste företagen i första hand arbeta  

effektivt på sina omsättningsmarknader. Detta innebär att ekonomifunktionen i  

företaget måste fungera så att företag med goda marknadserbjudanden inte går under 

på grund av dålig ekonomifunktion. Har Svenskt Näringsliv några förslag för 

att underlätta för företagens ekonomifunktion när revisionsplikten avskaffas?  

 

Norberg menar att små företag inte har någon ekonomifunktion. Dessa företag sköter själv  



49 

 

ekonomin med hjälp av bokföringsprogram, eller så väljer de att outsourca detta.  

Däremot anser Norberg att företag med mer än tio anställda har behov av välutbildade 

ekonomer från universitet. Enligt Norberg är det en viktig ekonomifunktion i större företag.  

 

4.5.5 Vad tycker ni om att revisorns mandattid ska minskas från fyra till ett år?  

 

Den 1 januari år 1999 ändrades mandattiden från ett år till fyra år på grund av att revisorns 

roll skulle stärkas gentemot det företag som denne verkade för. Norberg förstår inte varför 

denna ändring gjordes. Han anser att det är bra att mandattiden åter igen går tillbaka till ett år, 

eftersom att det underlättar för företag att behålla revisorn på ett frivilligt sätt.  
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5 ANALYS 

Analysen fokuserar på att diskutera och tolka likheter och skillnader mellan respondenternas 

svar med hjälp av vår tablå (nedan) samt excelbilagan.  
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Tablå 1: En översikt över respondenternas svar  

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010) 
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5.1   STÄLLNINGSTAGANDE 

 

5.1.1   För- och nackdelar med frivillig revision 

Samtliga respondenter förutom Skatteverket och Handelsbanken, menar att den största 

fördelen med revisionspliktens avskaffande är att revisionen blir frivillig, se tablå 1:1. 

Företagarna menar att det därmed kommer att bli lättare att starta och driva företag i Sverige 

eftersom kostnaden minskar. Enligt Clemmedson arbetar SET idag både med klienter som 

uppskattar dem men även med klienter som inte ser värdet med sin revisor. Därför ser SET 

fram emot att arbeta endast med klienter som uppskattar det värde som de tillför företaget. 

 

Vi håller med respondenterna om att frivilligheten är en stor fördel med avskaffandet. Dock 

anser vi att den största fördelen med frivillig revision är att företag som inte har nytta av 

revision ska få slippa att betala för denna. Enligt Norberg finns det idag ca 73 000 vilande 

bolag i Sverige. Vi anser att det främst är dessa bolag samt företag utan anställda som saknar 

nytta av revision, och ska därmed inte tvingas till denna. 

 

Svenskt Näringsliv och Företagarna ser bara fördelar och inga nackdelar med avskaffandet av 

revisionsplikten. Övriga respondenter som är för frivilligheten ser dock några nackdelar. Till 

skillnad från fördelarna är respondenterna inte eniga om vilken av nackdelarna som väger 

tyngst, se tabell 3 för en sammanställning över för- och nackdelarna. Enligt oss är den största 

nackdelen med frivillig revision att Skatteverket kommer att förlora skatteintäkter. Därmed 

kommer skattebetalarna att påverkas negativt genom höjda skatter. Om företag väljer bort 

revision kan tillförlitligheten gentemot detta företag att minska. Företaget kan komma att få 

svårare att erhålla krediter, vilket i slutändan kan leda till minskat företagande och därmed 

minskad tillväxt i landet. Detta på grund av att företag inte får krediter i samma utsträckning 

om de är oreviderade, vilket kan få effekter dels på företagandet men även makroekonomin.   

 

Vi menar även att de företag som väljer bort revision kan komma att råka illa ut. Detta 

eftersom att de flesta företag inte besitter den kompetens som krävs för att upprätta ett korrekt 

bokslut samt inkomst- och skattedeklaration. Exempelvis kan företag som har en eller två 

aktiva, vilka inte har ekonomisk utbildning, att förlora på att välja bort revision. Clemmedson 

menar att SET rättar 90 procent av alla handlingar som de får in både från företag men även 

från redovisningskonsulter. Vi anser därmed att revisorn är ett bra verktyg för att 
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kvalitetssäkra och upptäcka felaktigheter, då annars både avsiktliga och oavsiktliga fel kan 

förbigå. Vi ser även en risk att banker kan fatta sämre kreditbeslut eftersom att ett oreviderat 

bokslutet inte ger samma trovärdighet. ”Ett oreviderat bokslut ger mindre konkreta uppgifter 

och är helt klart en stor nackdel för Handelsbanken”, menar Albinsson.  

 

Vi har gjort en sammanställning över de för- och nackdelar som framkom genom 

intervjuerna, för att kunna jämföra vilken ”sida” som väger tyngst. Vi har även under arbetets 

gång upptäckt fler effekter än vad som framkom av intervjuerna, dessa är angivna i kursiv stil: 

 

Fördelar med frivillig revision                       Nackdelar med frivillig revision 

Frivillighet Företag saknar kunskap 

Efterfrågan styr Företag kan råka illa ut 

Kunder uppskattar värdet som revisorn tillför 

företaget 

Osäker marknad för revisorer  

 

Revision minskar felaktigheter Straffavgifter 

Pris- och kvalitetskonkurrens Ökat skattebortfall 

Redovisningskonsulternas arbete 

kvalitetssäkras 

Sämre kreditbeslut 

 

Större marknad för redovisningskonsulter       Risktagande 

Utvecklandet av ”nya” typer av 

konsulttjänster  

Kan hämma företagets tillväxt om banken 

nekar deras kredit 

Lättare att starta och bedriva företag Om företag får svårare att erhålla krediter 

kan de komma att påverka makroekonomin 

Kostnadsbesparing Möjlighet till ekonomiska tjänster minskar 

utan revision 

Bättre marknadsposition internationellt  Bedrägeri 

Gynnar marknadsekonomin  

Skydd mot bedrägeri  

Förbättrad kvalitet på informationen  

Bättre relation med företagets intressenter  

Bra kontroll av ekonomisystemet   

Tabell 3: Sammanställning över för- och nackdelar med frivillig revision                   

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010) 
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Trots att fördelarna är fler så menar vi att nackdelarna väger tyngre. Skattefrågan bör vara den 

punkt som väger tyngst i beslutsfattandet om revision ska vara frivillig. ”Revisorn är bra att 

använda för att kvalitetssäkra och därmed förhindra felaktigheter”, menar Henriksson. Vi 

menar således att nackdelarna som revisorer och redovisningskonsulter står inför inte är lika 

allvarlig som ett ökat skattebortfall. Detta eftersom en osäker marknad för revisorer inte får 

samma konsekvenser för samhället som minskade skatteintäkter. 

 

Vi är trots detta ändå för frivillig revision för mindre företag. Vi menar dock att det måste 

finnas lösningar på de problem som följer med avskaffandet, innan frivillig revision 

genomförs.  
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5.1.2   Förslag till lösningar på problemen 

 

I nedanstående modell ger vi våra förslag på lösningar: 

 

 

 

Modell 2: Lösningar på de olika problem som följer av frivillig revision 

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010)  
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5.2   ORSAKER  

 

5.2.1   Att avskaffa revision 

Samtliga respondenter är eniga om att mindre företag kommer att välja bort revision främst på 

grund av kostnaden. Dessutom menar respondenterna att en del företag saknar nytta med 

revision och att denna därmed är en onödig kostnad. Respondenterna anser att följande typer 

av företag kan komma att välja bort revision: 

 

 Vilande företag 

 Företag inom tjänste- samt konsumentbranschen 

 Företag utan eller med ett fåtal anställda 

 Företag med endast ett fåtal verifikationer eller intressenter 

 Företag med låg eller ingen skuldsättningsgrad 

 

Vi påstår dock att det inte går att generalisera en hel bransch utan att det snarare är storleken 

på företaget samt vad de får ut av revisionen som kommer att vara avgörande. 

 

5.2.2   Att behålla revision  

Respondenterna anser att nedanstående faktorer är viktiga att beakta innan företaget väljer att 

avskaffa revisionen. Med revision följer: 

 

 Ökad trovärdighet  

 Kvalitetssäkring 

 Bättre dialog med banken 

 

Vi anser att aktiva företag, det vill säga icke-vilande bolag, bör lägga ut pengar på ett korrekt 

bokslut för att inte tvingas att betala höga straffavgifter vid uppdagandet av fel i inkomst- och 

skattedeklarationen. Vi menar således att revisionskostnaden är en ”billig peng” för att 

kvalitetssäkra sina räkenskaper, se modell 2:1. Dessutom begränsar reviderade företag inte 

sina valmöjligheter.  

 

Det kan tyckas märkligt att vi först förespråkar frivillig revision, och därefter belyser nyttan 

av att revidera sitt företag. Vi är inte emot revision, men vi är för att den ska vara frivillig! 
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5.3   GRÄNSVÄRDEN   
 

Regeringens förslag är att företag som inte överskrider två av de tre föreslagna gränsvärdena 

ska få avskaffa revisionen. Företagarna, Svenskt Näringsliv samt LRF konsult anser att 

gränsvärdena bör sättas mycket högre än vad regeringen föreslår. Svenskt Näringsliv samt 

Företagarna vill att gränserna ska sättas till högsta tillåtna värden enligt EU-nivån, se tablå 

1:2. Detta anser även utredningen då de menar att gränsvärdena för frivillig revision inte får 

vara för snäv. De menar att företag i länder som inte anpassar sin bolagsrätt, redovisning och 

revision till internationella regler, kommer att hamna i konkurs eller tvingas att flytta till 

länder där marknaden ser annorlunda ut. Enligt utredningen avtar viljan att avskaffa revision 

ju större aktiebolaget är. Detta eftersom möjligheterna till ekonomiska tjänster minskar utan 

revision. Därför föreslår utredningen att gränsvärdena bör omfatta fler bolag, så att de företag 

som ligger strax utanför gränsvärdena också omfattas av lagändringen. Skatteverket är av 

annan åsikt. De hade gärna sett att gränsvärdena hade satts ännu lägre för att minimera antalet 

fel, se tablå 1:2.  

 

Vi anser, precis som bankerna, revisorerna samt Walldén, att föreslagna gränsvärden ligger på 

en lämplig nivå. Vi menar att det är bra att börja med låga gränsvärden för att efter ett par år 

göra en utvärdering för att se konsekvenserna. I Danmark och England sattes gränsvärdet lågt 

till en början men höjdes efter utvärderingen. Om Sverige, precis som Danmark, inte 

observerar något märkbart skattebortfall, anser vi att Sverige bör höja sina gränsvärde för att 

inte försämra Sveriges marknadsposition. Vi menar att detta kommer att leda till att svenska 

företag får bättre konkurrensmöjlighet eftersom att många länder inom EU inte länge omfattas 

av revisionsplikt, se tabell 3.  

 

5.4   FÖRÄNDRING 

 

5.4.1   Revisorers påverkan 

Vi påstår att många företag kommer att säga upp sina avtal med revisorer då revision blir 

frivillig. Detta kommer i sin tur att leda till ett överskott på revisorer. Dock anser vi att 

överskottet kommer att mattas ut i takt med att marknaden anpassas. Genom att revisorer 

marknadsför frivillig revision samt erbjuder ”nya” tjänster på marknaden, menar vi att det 

kommer att utvecklas en flora av konsulttjänster som tidigare hållits tillbaka, se modell 2:2. 
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Vi menar således att revisorer, genom att nischar om sig, kommer att kompenseras för de 

intäktsbortfall som de utsättas för till en början.  

 

Informationen som framkommit av våra intervjuer, tyder på att mindre revisionsbyråer och 

redovisningsbyråer kommer att påverkas i större utsträckning än större byråer. Detta eftersom 

mindre byråer inte erbjuder ett lika stort utbud av tjänster. Å andra sidan efterfrågas dessa 

tjänster i mindre utsträckning på mindre byråer.  

 

Genom vår undersökning har vi märkt att informationsflödet idag strömmar horisontellt 

mellan klient, redovisningskonsult och revisor, se modell 3. Vi har även uppmärksammat att 

klienten ofta har en bra kontakt med sin redovisningskonsult som i sin tur sköter kontakten 

med revisorn. ”Vi ser revisorn som ett komplement, inte som en konkurent”, menar Wallden. 

Klienten ser ofta upp till redovisningskonsulten då denne hjälper klienten med löpande 

redovisning samt rådgivning. Dessutom har redovisningskonsulter inte samma oberoende som 

revisorer och kan på så sätt få en närmare relation med klienten. Detta har fått till följd att 

klienten inte förstår varför det finns tvång på revision då redovisningskonsulten gör ”allt 

arbete". Klienter uppfattar ofta att det enda konkreta företaget får ut av revision är revisorns 

namnunderskrift och ser på så sätt inte nyttan med revisorn (se modell 2:2 för lösning på 

problemet). Därför tror vi att klienter som har ett nära samarbete med sin redovisningskonsult, 

kommer att säga upp avtalet med revisorn.  

 

Vi ser gärna att flödet istället sker vertikalt, 

och på så sätt väljer klienten själv ett 

samarbete med revisorn, 

redovisningskonsulten, båda eller ingetdera, 

se modell 3. Avskaffandet kommer därmed 

att medföra ett vertikalt flöde. 

 

 

 

Modell 3: Beskrivning av förhållandet mellan klient, redovisningskonsult och revisor                                          

(Andersson, Axeldal och Nyman, 2010) 

 

 



59 

 

Genom att avskaffandet medför ett vertikalt flöde samt ökad konkurrens på redovisnings och 

revisionsuppdragen, anser Företagarna att priserna kommer att minska. Det är dock något som 

revisorerna motsäger. KPMG, SET, BDO samt Andersson & Norberg är samstämda om att 

priserna inte kommer att falla trots ökad konkurrens. De menar att jämfört med andra EU-

länder är Sveriges priser låga.   

 

Enligt samtliga respondenter kommer revisorer att konkurrera med redovisningskonsulter, 

som därmed kommer att få en större marknad. Detta kommer i sin tur att leda till en ökad pris- 

och kvalitetskonkurrens vilket kommer att stimulera marknadsekonomin och gynna samhället, 

menar Norberg, se tabell 3. Dock anser Rosengren och Walldén att det kommer att ta ett par 

år innan redovisningskonsulter märker av en större marknad. ”Marknaden är trögrörlig på 

grund av personliga relationerna mellan kund och revisor”, menar Mattsson. 

 

Utredningen menar att revisorer behöver tid att utveckla nya tjänster. De menar även att 

berörda företag och deras intressenter behöver få tid att anpassa sig. För att underlätta för alla 

inblandade ger utredningen som förslag att genomföra reformen i två steg. Men enligt 

utredningen kommer det att medföra ökade kostnader samt gränsdragningsproblem. Det ska 

dock gå att undvika i det fall man genomför reformen i ett steg, vid ett tillfälle. Med detta i 

åtanke anser vi att lagändringen bör ske vid ett tillfälle eftersom frågan om frivillig revision 

har varit aktuell under ett par års tid. Vi har märkt under arbetets gång att marknaden redan 

har börjat anpassas. Till exempel har KPMG bildat ”Ekonomiservice” som de tillhandahåller. 

”Genom Ekonomiservice erbjuder KPMG klienten allt ifrån lättare tjänster som exempelvis 

hjälp med löpande redovisning till mer avancerade tjänster som analys av bolaget”, påpekar 

Pettersson. 

 

5.4.2   Bankers påverkan 

Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF konsult samt Walldén anser inte att trovärdigheten 

kommer att förändras för icke-reviderade företag. Norberg menar att trovärdigheten inte har 

påverkats i andra länder och därmed inte kommer att göra det i Sverige. Däremot anser 

samtliga revisorer, Skatteverket, SEB och Handelsbanken att trovärdigheten kommer att 

försämras, framför allt gentemot banker, se tablå 1:4. Samtliga respondenter anser att banken 

kommer att kräva motsvarande säkerhet om företaget inte är reviderat.  
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SEB och Handelsbanken är enig om att ett oreviderat bokslut sänker trovärdigheten vid 

kreditbeslut. ”Vi måste ha ett trovärdigt underlag vid beslut om kreditgivning”, menar 

Olofsson. Wallin menar att företag som använder kompetenta auktoriserade 

redovisningskonsulter kan kompensera en minskad trovärdighet, se modell 2:1. Dock kommer 

Handelsbanken att kräva ett reviderat bokslut för företag som inte har varit kund hos dem 

tidigare, påpekar Albinsson.  

 

Vi påstår att i takt med att marknaden anpassas och  andra typer av tjänster utvecklas, kommer 

bankens inställning sakta att förändras. Vi menar således att om utvärderingen visar att 

alternativa tjänster fungerar på motsvarande vis, kommer banker att anpassa sig och acceptera 

alternativ säkerhet, se modell 2:3. Dock menar vi att de företag som ska ansöka om krediter 

inom en snar framtid bör ha sina räkenskaper reviderade för att inte riskera att banken nekar 

deras kredit. Det kommer sannolikt att ta ett par år innan banker anpassat sig. Det ska även 

tilläggas att Olofsson samt Albinsson menar att även den personliga kontakten med företaget 

väger in vid kreditbeslut. Enligt Handelsbanken kommer de att godkänna mindre krediter från 

företag som varit kund hos dem länge, trots att dessa ej är reviderade. Utredningen och FAR 

menar dessutom att oreviderade företag kan lämna säkerhet i form av inteckning i företagets 

egendom eller genom att huvudaktieägaren går i borgen, se modell 2:3.  

  

5.4.3   Skatteverkets påverkan 

Enligt samtliga revisorer samt LRF konsult kommer de omedvetna felen att öka då 

revisionsplikten avskaffas. De menar vidare att det medvetna fusket inte kommer att öka då de 

som vill fuska gör det redan. Walldén och Albinsson anser istället att de medvetna felen 

kommer att öka eftersom att en kontroll försvinner. Svenskt Näringsliv samt Företagarna 

anser till skillnad från övriga respondenter att fusket inte kommer att öka med hänvisning till 

att detta inte skett i andra länder, se tablå 1:1. 

 

Vi anser, på samma sätt som Skatteverket, att felen kommer att öka, vilket i sin tur kommer 

att leda till ett ökat skattebortfall, se tablå 1:1. Därmed menar vi att avskaffandet av 

revisionsplikten är till nackdel ur ett statsfinansiellt perspektiv. Enligt Henriksson upptäcker 

Skatteverket, då de gör kontroller av företag, inte bara svarta inkomster utan även privata 

kostnader som är uppsatta på företaget. Henriksson påstår att majoriteten av alla fel i inkomst- 

och skattedeklarationen hittas bland de mindre företagen. Därför tror Skatteverket, trots att 



61 

 

gränsvärdena ska sättas låga till en början, att det kommer att ske en betydlig ökning av antal 

fel i deklarationerna. Vi menar att eftersom revisorer hindrar många av dessa fel, kommer 

majoriteten av felaktigheterna inte att upptäckas. Modell 2:4 anger dock lösningar på detta 

problem. 

 

Skatteverket tillstyrker utredningens förslag om att företag som har haft assistans av en 

uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet, eller har låtit en revisor granska 

årsredovisningen, ska lämna upplysning om detta, se modell 2:4. Samtliga respondenter 

förutom Svenskt Näringsliv och Företagarna är för att företag ska behöva kryssa i en ruta i 

inkomst- och skattedeklarationen om företaget är reviderat eller om de använt en auktoriserad 

redovisningskonsult.  

 

Även vi är för att företag ska vara tvungna att kryssa i antingen den ena eller den andra rutan i 

deklarationen, beroende på vilken hjälp man fått. Vi menar att det skulle öka tillförlitligheten i 

innehållet enligt god redovisningskonsultsed. På så vis kan Skatteverket inrikta sina kontroller 

mot de företag som inte fått experthjälp och därmed upptäcka merparten av felen. Rutorna i 

deklarationen kommer att leda till effektivisering och kostnadsbesparing för Skatteverket. Vi 

menar även att företag inte kommer att våga fuska i lika stor utsträckning om de vet att 

Skatteverket kommer att inrikta sig mot företag som inte fått hjälp från externa experter, se 

modell 2:4. 

 

Svenskt Näringsliv och Företagarna är emot denna kontroll. Företagarna menar att det är fel 

att avskaffa en regel och tillsätta andra. Mattsson menar att följden inte får bli att företag inte 

vågar välja bort revision på grund av rädsla att Skatteverket kommer att göra extra kontroller 

på dem. Vi menar dock att om dessa företag gör rätt, så finns det ingen anledning för dem att 

känna rädsla gentemot Skatteverket. Vi menar vidare att om företaget känner att de inte har 

kapacitet att själva upprätta bokslut och deklarationer, bör de kontakta en revisor eller en 

auktoriserad redovisningskonsult, se modell 2:1. 

 

Dock anser Skatteverket att revisionspliktens avskaffande kan leda till en större marknad för 

redovisningskonsulter, se tabell 3. Därmed anser Skatteverket att det kan vara lämpligt med 

vissa lagstiftningsåtgärder för att kunna hålla en hög kvalitet på företagets redovisning. 

Lagstiftningsåtgärderna bör omfatta hur krav och kvalifikationer ska utformas inom 

redovisningsbranschen. Skatteverket anser vidare, i likhet med den bildade sektionen Reko 



62 

 

(Standard för redovisningskonsulter), att FAR SRS auktorisationsinstitut för 

redovisningskonsulter bör utvecklas till en egen standard i Sverige. Reko vill även att 

redovisningskonsulter ska kunna lämna en bokslutsberättelse till styrelsen. Skatteverket är för 

en utvecklad standard och auktorisation av redovisningskonsulter för att i framtiden, 

tillsammans med Skatteverket, nå målet om att underlagen till inkomst- och 

skattedeklarationer är korrekta från början. 

 

Vi menar att genom att kvalitetssäkra redovisningskonsulternas arbete kommer antalet fel att 

minska, och därmed kommer ett eventuellt skattebortfall reduceras. Vi tycker därmed att detta 

vore en lämplig lösning på den problematik som Skatteverket står inför, se modell 2:4. 

 

5.4.4   Svenskt Näringsliv och Företagarnas påverkan 

Vi anser att Svenskt Näringsliv och Företagarna inte kommer att påverkas negativt av 

revisionspliktens avskaffande, vilket övriga respondenter kommer att göra. Följden för 

Svenskt Näringsliv och Företagarna kommer istället att bli nöjdare medlemmar då detta har 

varit en fråga som de drivit hårt utifrån medlemmarnas intresse. Vi menar att följden kommer 

att bli att många enskilda firmor väljer att bli aktiebolag eftersom att aktiebolag inte omfattas 

av personligt betalningsansvar.  

 

5.5   JÄVSPLIKTEN 

Vi menar på samma sätt som revisorerna, att en lösning för att sänka revisionskostnaden är att 

avskaffa jävsplikten för mindre företag. Då skulle revisorn både kunna bokföra samt revidera 

företaget. ”Jävsplikten fyller inte sin funktion i mindre företag eftersom ägaren och personen 

som driver företaget ofta är samma person”, menar Arnell. Han anser dock att jävsplikten 

fyller sin funktion i större bolag. En del länder inom EU har redan avskaffat jävsplikten utan 

negativa konsekvenser. Dock anser övriga respondenter att jävsplikten fyller sin funktion. 

LRF konsult tycker absolut inte att regeringen borde avskaffa jävsplikten eftersom att detta 

skulle medföra en ökad konkurrens för redovisningskonsulter.  

 

Vi anser att detta är en intressant fråga då klienterna efterfrågar lägre kostnader samt 

oberoende revisorer. Vi menar att en balans borde finnas där revisorers byråkratiregler luckras 

upp samtidigt som ett visst oberoende finns kvar. Liknande lösningar har gjorts i våra 

nordiska grannländer och detta har lett till minskade kostnader för företag. 
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6   AVSLUTANDE KAPITEL 

Det avslutande kapitlet redogör för de slutsatser som vi har dragit utifrån den kunskap som 

uppsatsen har gett oss. Återkoppling mellan resultat och syfte samt förslag på fortsatt 

forskning görs även.  

 

6.1   BESVARANDET AV SYFTET 

Uppsatsens syfte har varit att redogöra samt att analysera för ett antal intressenters 

förväntningar på effekter som följer av revisionspliktens avskaffande för mindre företag i 

Sverige.  

 

Vi har med hjälp av vår teori samt genom de intervjuer vi har genomfört, kunnat presentera en 

mängd effekter som följer av frivillig revision. Vi har även genom vårt breda spektrum av 

intervjupersoner, både personer inom samma bransch och från olika områden, kunnat lägga 

fram ett flertal intressenters förväntningar på avskaffandet. Detta har sedan analyserats för att 

slutligen komma fram till en slutsats. Därmed menar vi att vi har lyckats med att besvara 

uppsatsens syfte. 

 

6.2   SLUTSATSER 

Det första vi kommit fram till är att det är svårt att svara på om vi är för eller emot 

avskaffandet av revisionsplikten. Detta eftersom vi varken är revisorer eller driver eget 

företag och är därmed opartiska. Det finns fördelar som talar för att behålla revisionen 

lagstadgad, men det finns även fördelar som talat för att avskaffa revisionsplikten. Dock har 

vi kommit fram till att revisionen bör vara frivillig för mindre företag, men att dessa bör 

fortsätta att revidera sitt företag! Om utvärderingen visar på att fusket har ökat och att 

skattebetalarna har fått stå för konsekvenserna genom ökade skatter, är vi dock emot 

avskaffandet och anser att revisionen återigen bör lagstadgas. 

 

Englands regering har å ena sidan rapporterat att nyttan med frivillig revision för företag, dess 

intressenter och för samhället inte har varit tillräckligt stor i relation till de 

kostnadsbesparingar som de ansåg skulle följa av höjda gränsvärden. Danmark å andra sidan 

har efter en utvärdering kunnat konstatera att det endast har skett ett marginellt skattebortfall. 
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Här ser vi två länder som redovisar två olika utfall. Därmed menar vi att en utvärdering 

kommer att vara avgörande för om Sverige ska hålla fast i frivillig revision. 

 

Den främsta nackdelen som vi har uppmärksammat under arbetets gång är de konsekvenser 

som Skatteverket står inför om revisionsplikten avskaffas.  Skatteverket uppskattar att större 

delen av inkomst- och skattedeklarationer inte längre kommer att vara rätt och därmed 

kommer att kosta skattebetalarna minst 100 miljoner kronor varje år. Därför ser vi positivt på 

utredningens förslag om att företag måste kryssa i rutor i inkomst- och skattedeklarationen för 

att redovisa om de använt revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Vi anser till och med 

att detta bör vara ett krav om revisionsplikten ska avskaffas. Då Danmark har gjort på 

liknande sätt har Skatteverket uppmärksammat att det endast har skett en marginell ökning av 

antalet fel i deklarationerna. Skatteverkets syfte är att driva in skatteintäkter till staten och 

därför menar vi att någon form av granskning av deklarationerna bör göras. På så sätt kommer 

Skatteverket att kunna fokusera på de företag som avskaffat revisionen och på så sätt leta efter 

felen där det är största sannolikhet att de finns. 

  

Vi anser att den största fördelen med frivillig revision är att de företag som inte har nytta av 

revision ska få slippa att betala för denna. Därmed kan företagen använda kapitalet till att 

investera och därmed öka lönsamheten. Vi anser framför allt att det är vilande bolag samt 

företag utan anställda som saknar nytta av revision.  

 

Vi tror att bankerna kommer att få ett stort avgörande i hur många företag som väljer att 

avskaffa revision. Vi menar att om banker ställer krav på revision vid kreditbeslut så kommer 

betydligt färre företag att avstå från denna. Detta eftersom att deras valmöjligheter därmed 

begränsas.  Vi menar dock att bankerna kommer att acceptera nya former av intyg om 

effekterna av utvärdering blir positiva. Således tror vi att trovärdigheten för icke-reviderade 

företag kommer att försämras till en början, men i takt med att marknaden anpassas kommer 

alternativa intyg att accepteras.  

 

Vi har även uppmärksammat att revisorerna och redovisningskonsulters arbete kommer att 

förändras. Mest påtagligt kommer det att bli för revisorer, då de måste konkurrera med 

redovisningskonsulter som därmed får en större marknad. På grund av detta kommer nyttan 

med revision. Därmed kommer de företag som självmant behåller revisionen att uppskatta den 
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nytta och det värde som revisorn tillför företaget. Vi har under arbetets gång märkt att företag 

ofta ser revisorn som ett onödigt ont på grund av att revisionen är lagstadgad.  

 

Enligt oss är det främst Skatteverket som kommer att påverkas negativt då kontrollerna på 

skattedeklarationerna kommer att minska. Även bankerna kommer att påverkas negativt till en 

början. Vi förstår den problematik som banker och Skatteverket har ställts inför, men vi anser 

ändå att det i dagsläget är omöjligt att säga hur förändringen kommer att bli. Det spekuleras 

vilt i frågan från diverse parter och paralleller dras till Sverige utifrån andra länders 

utvärderingar. Vi påstår att Sverige inte bör vara något undantag. Dock menar vi att det inte är 

förrän om ett par år då en utvärdering gjorts, som vi kommer att se effekterna som 

avskaffandet har medfört. Vi har även uppmärksammat att Svenskt Näringsliv och 

Företagarna kommer att vinna på frivillig revision, eftersom att avskaffandet är en fråga som 

de har drivit hårt utifrån medlemmarnas intresse. 

 

6.2.1   Råd till regeringen  

 

Vi ger följande råd till regeringen: 

 

 Hitta lösningar på problemen som följer av frivillig revision innan avskaffandet sker 

 Börja med låga gränsvärden 

 Utvärdera och analysera effekterna 

 Vid positiv utvärdering bör gränsvärdena höjas, och vid negativ utvärdering bör 

revisionen återigen lagstadgas 
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6.2.2   Centrala slutsatser 

 

Vi har kommit fram till följande centrala slutsatser: 

 

 Frivillig revision kommer att leda till att det blir lättare att starta och driva företag. 

 Utvecklandet av konsulttjänster samt ökad pris- och kvalitetskonkurrents kommer att 

gynna marknadsekonomi. 

 Förbättrad internationell konkurrensmöjlighet.   

 Bankerna kommer att ha avgörande verkan på antalet företag som avskaffar revision. 

 Om utvärderingen visar på positiva effekter för samhället bör gränsvärdena höjas. 

 Frivillig revision är fördelaktigt om våra lösningar på de olika problemen följs. 
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6.3   FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Efter införandet av frivillig revision kan vidare forskning göras i form av analys av hur 

avskaffandet har påverkat samhället. Vi anser att det hade varit intressant att undersöka hur 

Skatteverket har påverkats. Till exempel skulle man kunna undersöka om det har blivit mer 

fusk och därmed ge svar på hur skattebortfallet har finansierats. Vidare kan man titta på hur 

bankens relation till oreviderade företag har utvecklats samt om Företagarnas medlemmar är 

nöjda med utvecklingen. 

 

Vidare ger vi som förslag att undersöka hur relationen mellan revisorer och 

redovisningskonsulter har utvecklats. Detta för att se om informationen fortfarande strömmar 

horisontellt eller om en mer vertikal fördelning har börjat ske. På så sätt framgår även om 

revisorernas arbetsuppgifter förändrats och på vilket sätt redovisningskonsulterna har fått ett 

mer kvalitetssäkrande arbete.  En annan intressant aspekt kan vara att undersöka vilka 

konsekvenser höjda gränsvärden får för samhället och om de olika respondenternas svar har 

förändras efter utvärderingen.  

 

Slutligen ger vi som förslag att intervjua Bolagsverket, som är en myndighet för företagande. 

De granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert 

näringsliv. 
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 R1 (Företagarna) 

R2 (Svenskt 

Näringsliv) R3 (KPMG) R4 (SET) R5 (BDO) 

R6 (Andersson & 

Norberg) R7 (SEB) R8 (Handelsbanken) R9 (LRF Konsult) 

R10 (R & W 

redovisning) 

R11 (KPMG 

redovisningsexpert) R12 (Skatteverket) 

STÄLLNINGSTAGANDE             

Vad ser ni för fördelar med 

revisionspliktens 

avskaffande? 

Att den blir frivillig 

samt enklare att starta 

och driva företag 

Frivillighet, 

utveckling och 

pris/kvalité 

konkurrens 

Bra att 

efterfrågan styr 

Frivilligheten, 

klienterna uppskattar 

oss 

Frivilligheten, 

klienterna ser 

värdet i oss Skönt med frivillighet Frivillighet Inte många 

Klara fördelar, 

öppnar en större 

marknad för oss 

Inkomst och 

omsättningsökning Bra med frivillighet Inga fördelar 

Vad ser ni för nackdelar 

med revisionspliktens 

avskaffande? Inga nackdelar Inga nackdelar 

Inga för oss men 

ser nackdelar för 

staten och 

Skatteverket 

Företag kan råka illa 

ut 

Osäkerhet för 

revisorer 

Företag saknar 

kunskap, kommer 

därmed råka illa ut Sämre kreditbeslut 

Mindre korrekta 

uppgifter vid 

kreditbeslut 

Ökad konkurrens från 

revisorer  Inga nackdelar 

Ingen direkt nackdel 

för oss men kanske för 

staten och 

Skatteverket 

Större chans för 

avsiktliga & oavsiktliga 

fel 

Varför anser ni att företag 

kommer att väjer bort 

revision? Kostnadsfråga/Onödig 

Onödig kostnad, ger 

ingen nytta Ser ingen nytta Kostnaden 

Onödig för 

företag utan 

intressenter & 

lån Kostnadsbesparing Kostnadsfråga Kostnadsfråga Kostnadsfråga Kostnadsfråga Ser ingen nytta  Kostnadsbesparing 

Varför anser ni att företag 

kommer att väjer att behålla 

revision? Kvalitetsstämpel Vill göra rätt för sig 

Ser nytta med sin 

revisor 

Trovärdighet och 

kvalité 

Trygghet, 

kvalitetssäkring 

Trovärdighet och 

kvalité 

Trovärdighet och 

kvalité 

Bättre dialog med 

banken och förtroende 

mot kunder 

Litar på sin revisor, 

krav från banker Kvalitetsstämpel Vill göra rätt för sig 

Revisorerna hindrar 

felaktigheter, vill göra 

rätt för sig 

 
            

GRÄNSVÄRDEN 
            

Tycker ni att det är lämpligt 

att Sverige börjar med så 

låga gränsvärden? Nej Nej 

Borde vara något 

högre Ja Ja Ja Ja Ja, bra för oss 

Nej, vi hade gärna 

sett högre värden Absolut Fånigt låga 

Vill ha ännu lägre, de 

minsta företagen har 

störst behov av revision 

Vilka gränsvärden anser ni 

skulle vara lämpliga att ha i 

Sverige? Högsta Högsta Något högre 

Vill inte avskaffa 

revisionsplikten  Lämplig nivå Lämplig nivå 

Något högre, en 

utvärdering får avgöra 

Lite högre, en 

utvärdering får avgöra Högre Något högre Något högre Så låga som möjligt 

I Danmark har 

revisionsplikten redan 

avskaffats för mindre 

företag, och nu ligger det på 

förslag att höja gränsvärden. 

Tror ni att det är något som 

kommer att ske i Sverige i 

framtiden? Ja, vi hoppas på det 

Ja, regeringen har 

sagt att så ska ske 

efter utvärderingen Antagligen Ja 

Ja, någon gång 

i framtiden 

Ja, gränsvärdena 

kommer att höjas 

Ja, gränsvärdena 

kommer att höjas 

Väldigt lågt satta, så 

kommer nog att höjas 

Ja, men kommer att 

dröja tills efter 

utvärderingen 

Ja, men det 

kommer att ta 

några år Ja Ja 

 
            

KONSEKVENSER             

Anser ni att fusket kommer 

att öka? 

Nej, inte mer i 

Danmark och de som 

fuskar gör det redan 

Nej, varför skulle 

svenska företag vara 

mer kriminella 

Vet inte, 

oavsiktliga fel 

kommer nog att 

öka 

Ja, vi rättar 9 av 10 

bokslut 

Nej, de som 

fuskar gör det 

redan 

Fusket kommer inte 

att öka, men antal 

omedvetna fel 

kommer att öka 

Nej, de som vill fuska 

gör det redan Ja, definitivt 

Nej, de som fuskar 

gör det redan. 

Oavsiktliga fel 

kommer nog att öka 

Ja, eftersom att en 

kontroll försvinner Nej 

Ja, revisorerna hindrade 

många fel, både 

avsiktliga och 

oavsiktliga 

Hur anser ni att 

trovärdigheten hos de 

företagen som väljer bort 

revision kommer att 

påverkas? Inte alls 

Ingen påverkan, för 

har ej skett i andra 

länder  Ingen påverkan 

Trovärdigheten 

kommer att minska 

Trovärdigheten 

kommer att 

påverkas Kommer att minska Kommer att minska 

Minska, men ej för 

kunder som vi har 

stark förtroende till  

Som kund hos oss 

ska kvalitetsstämpeln 

inte försämras Inte mycket Ingen påverkan 

Minskad trovärdighet, de 

seriösa behåller revision 

Anser ni att bankernas krav 

kommer att öka för icke-

reviderade räkenskaper och 

i så fall på vilket sätt? Ja, krav på revision för 

beviljandet av lån  

Ej då marknaden 

anpassats, kanske till 

en början  Beror på 

Ja, bankerna kommer 

nog kräva revision 

Ja, intyg i 

andra former 

Ja, andra sorters 

kontroller 

Vi kommer kräva 

motsvarande kontroll  

Vi kommer kräva 

revision till 

checkkrediter på ett 

par 100 tkr, men 

redovisningskonsulter 

kan bli ett alternativ Ja, intyg på annat sätt 

De vill fortfarande 

ha sin kontroll, vi 

kommer att ställa 

upp med intyg Beror på 

Bankerna kommer att se 

till att de få den kontroll 

som de vill ha 

Tycker ni att det är bra att 

de företag som behåller 

revision eller som har använt 

en redovisningskonsult, ska 

kryssa för detta i 

skattedeklarationen? 

Nej, vi driver frågan 

om att ta bort den Nej Bra information Ja Ja Ja Ja Ja Bra 

Absolut, det ska 

bli spännande Ja, det är bra 

Ja! För vår roll är att se 

till att få in skatten 
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FÖRÄNDRING             

Hur anser ni att 

revisionspliktens 

avskaffandet kommer att 

påverka er? Nöjdare medlemmar 

Positivt då vi har 

drivit frågan hårt 

Kommer inte att 

påverka oss så 

mycket 

Liten påverkan, 

mindre byråer 

kommer att påverkas 

mer 

Förlorar max 

10 % av 

omsättningen 

Tror inte på så stor 

påverkan, är inget vi 

är "rädda" för 

Kommer att behöva 

hitta motsvarande 

intyg 

Kommer att fatta 

sämre kreditbeslut Mer arbete för oss Lite mer arbete 

Kommer inte att 

påverka KPMG  Sämre kontroll 

Vart anser ni att de företag 

som väljer bort revision 

kommer att vända sig? Ingenstans 

Ingenstans eller till 

redovisningskonsulter 

Redovisnings- 

byråer 

Till oss med andra 

sorters uppdrag 

Finns ingen 

annanstans att 

vända sig 

Till revisorer med 

andra uppgifter eller 

till 

redovisningskonsulter 

Till 

redovisningskonsulter 

eller ingenstans Redovisningskonsulter 

Till oss 

redovisningskonsulter 

Till oss, men även 

till revisorer med 

frågor som vi inte 

kan besvara 

Till 

redovisningskonsulter 

Till Skatteverkets 

upplysning samt till 

redovisningskonsulter 

På vilket sätt anser ni att 

revisorns arbete kommer att 

förändras? 

Andra sorters uppdrag 

till billigare priser 

Andra sorters 

uppdrag t.ex. 

konsulttjänster 

Inte förändras för 

oss pga. låga 

gränsvärdet Mera konsultarbeten 

Arbetena och 

lösningarna 

kommer att 

förändras 

Revisorerna behöver 

erbjuda ett ökat utbud 

av konsulttjänster 

Andra sorters 

uppgifter 

Proaktivt nischa om 

sig på marknaden och 

erbjuda alternativa 

tjänster 

Konkurrera med oss 

inom redovisning Mer redovisning 

Inte påverka oss 

särskilt mycket pga. 

låga gränsvärden 

Marknadsföra nytta av 

revision 

Vilka branscher anser ni 

kommer att välja bort 

revision? Konsulter 

Vilande bolag samt 

konsultbolag utan 

banklån 

Ingen särskild 

bransch 

Konsumentbranschen 

och oseriösa 

Inga anställda, 

inga externa 

krediter Tjänsteföretag Små tjänsteföretag 

Små bolag med låga 

krediter, ex IT-

konsulter 

Tjänsteföretag och 

företag med låg 

skuldsättning Inga specifika Inga specifika 

Företag utan krediter och 

intressenter 

Tycker ni att Sverige bör 

avskaffa jävsplikten? Nej, oberoendet är bra Nej, ökar tilltron 

Borde tas bort för 

mindre företag, 

vill ha 

paketlösningar Absolut! 

Ja, det 

bakbinder 

revisorer Ja, lätta på den 

Ja, kan leda till andra 

uppgifter för revisorer 

Nej, bra med 

oberoende. Ger oss 

säkrare siffror Självklart inte 

Nej, den fyller sin 

funktion 

Avskaffa för mindre 

företag 

Inget vi har tagit 

ställning till, men inte 

bra att granska sig själv 

Hur anser ni att läget 

kommer att förändras om 

det blir ett regeringsskifte till 

hösten? Ingen förändring 

En utvärdering 

kommer att vara 

avgörande 

Tror inte på 

någon förändring. 

Kommer att läggas på 

is. Frågan om att 

avskaffa jävsplikten 

kommer inte tas upp 

Ingen 

förändring 

Ingen förändring, 

kanske efter 

utvärderingen Ingen förändring 

Ingen förändring, vill 

också underlätta för 

företag Ingen förändring 

Ingen skillnad, 

kanske efter 

utvärderingen 

Tror inte att det är 

något som de 

prioriterar Ingen förändring 

             

"FRÅGOR BARA TILL 

CLAES"             

Varför har 1 november blivit 

det datum då regeringen valt 

att införa frivillig revision?  

Vet inte, tror att det 

är en teknikalitet från 

regeringen           

På vilket sätt anser ni att 

samhället kommer att vinna 

på revisionspliktens 

avskaffande för mindre 

företag?  

Kommer att gynna 

marknadsekonomin           

Revision innebär att en 

person gör en kontroll som 

kommer många intressenter 

till del. Är inte detta ett 

väldigt effektivt 

informationssäkringssystem?  

Självklart, men varför 

lagstadgad? Med 

frivillighet visas det 

verkliga värdet           
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För att marknadsekonomin 

ska fungera måste företagen 

i första hand arbeta effektivt 

på sina 

omsättningsmarknader. 

Detta innebär att 

ekonomifunktionen i 

företagen måste fungera så 

att företag med goda 

marknadserbjudanden inte 

går under pga. dålig 

ekonomifunktion. Har 

Svenskt Näringsliv några 

förslag för att underlätta 

företagens ekonomifunktion 

när revisionsplikten 

avskaffas?  

Små företag har 

ingen 

ekonomifunktion           

Vad tycker ni om att 

revisorns mandat ska 

minskas från fyra till ett år?  

Bra, underlättar för 

företag           

 


