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Sammanfattning 
 

Titel:  Avskaffandet av revisionsplikten är ett faktum - Hur påverkas 

skatteverket, små revisionsbyråer och små företag. 

 

Seminariedatum: 2011-01-13 

 

Ämne/kurs:  FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 hp 

 

Författare:   Damir Ibrahimovic 

 

Handledare:  Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 

 

Nyckelord: revisionsplikten, avskaffande, utredning, proposition, revisor, 

redovisningsbyrå, revision 

 

Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda på hur berörda 

intressenter kommer påverkas vid inskränkt revision. Jag har valt 

att främst fokusera mig på revisionsbyråer, små företag och 

skatteverket. 

 

Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats. Undersökningen är genomförd 

med en kvalitativ metod där jag intervjuade utvalda respondenter 

via telefon eller fått frågor besvarade via e-post. 

 

Teoretiska perspektiv: Teoretiska kapitlet består av principal- agent teorin, corporate 

governance samt intressentteorin och revisorns intressent krets.  

 

Empiri: I det empiriska materialet presenteras ett utdrag av intressanta 

aspekter ur den offentliga debatten kring avskaffandet av 

revisionsplikten där jag framför allt har följt diskussionen i olika 

tidskrifter, där bland Svenskt näringsliv samt Balans. Jag har även 

med ECON rapport. Utöver det har jag självklart inkluderat 

remisser från olika intressenter samt intervjuer men även intervjuer 

från tidigare studier.  

 

Slutsats: De företag som kommer avstå från revision när revisionsplikten 

avskaffats kommer vara de allra minsta bolag med antagligen inga 

externa kreditgivare samt nystartade aktiebolag. Majoriteten av 

bolagen kommer fortsätta ha revision. Skatteverkets kontroll 

möjligheter kommer öka eftersom en stor del av de kvalificerade 

revisorers jobb övervältras på verket. Enligt min undersökning 

befaras att skatteverket kommer ha det svårt att lyckas i samma 

grad när det gäller förhindra fusk och fel i räkenskaper. 

Revisionsbyråerna kommer förlora en del av sina kunder till andra 

icke revisorer men den förlust kommer ersättas av nya möjligheter 

genom nya tjänster och konsulttjänster som förväntas öka. 
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Abstract 
 

Title: The abolition of the audit requirement is a fact – How does that 

affect tax office, small accounting firms and small businesses.

  

Seminar Date: 2011-01-13 

 

Subject / Course: FEKP01, Degree Masters level, 15 credits 

 

Author:  Damir Ibrahimovic 

 

Supervisor:  Per Magnus Andersson, Olof Arwidi 

 

Keywords: audit requirement, removal, investigation, Bill, auditor, accounting 

firm, auditing 

 

Purpose:  The purpose of this study is to find out how stakeholders will be 

affected by limited audit. I have chosen to focus primarily on small 

accounting firms, small businesses and tax authorities. 

 

Method:  The study has an abdicative approach. The survey is conducted by 

a qualitative method where I was interviewing selected 

respondents by phone and got questions answered by email.  

 

Theoretical perspective:  Theoretical chapter consists of a principal-agent theory, corporate 

governance and stakeholder theory and the auditor's stakeholder 

base. 

 

Empiricism:  The empirical material presents an excerpt of interesting aspects of 

the public debate on the abolition of the audit requirement. I have 

primarily followed the discussion in various journals, such as 

Svensk näringsliv and Balans. I also have the ECON report 

included. Beyond that, I obviously included referrals from various 

stakeholders, and interviews as well as interviews from past 

studies. 

 

Conclusion:  The companies that will relinquish the audit when the audit 

requirement is abolished will be the smallest company with 

probably no external creditors, and start-up companies. The 

majority of companies will continue to have the audit. The tax 

authority control plans will rise as the qualified auditors' job is 

passed on to them. According to my research there is concern that 

the tax office will have difficulties to succeed in the same 

proportion in preventing fraud and errors in the accounts. Audit 

agencies will lose some of their customers for non accountants, but 

the loss will be replaced by new opportunities through new 

services and consulting services that are expected to increase. 
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1. Inledning 

 

 

Uppsatsen inleds med en bakgrund för att beskriva kort om revision och revisionsplikten i 

Sverige. Därefter presenteras problemformulering och syfte, som avslutning på kapitlet finns 

avgränsning. 

 

 

1.1  Bakgrund 

 

När en revision utförs granskar en revisor ett aktiebolags årsredovisning, 

koncernredovisningen, bokföring och förvaltning. När detta gjorts rapporteras det i form av 

uttalande.
1
 En revisor kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information 

och ger trygghet och säkerhet. Ytterligare en viktig uppgift för en revisor är att tillhandahålla 

konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta rätt lösning.
2 

 

När lag om tvingande av revision kom till för alla aktiebolag 1983 var det i syfte att minska 

den ekonomiska brottsligheten vilket den hade stor inverkan på.
3
 Nu när avskaffandet av 

revisionsplikten är ett faktum kommer en stor del av denna belastning föras över på 

skatteverket vilket i sin tur kommer vara en kostnad för skattebetalare.
4
 

 

Den 7 september 2006 tillkallades en särskild utredare för att se över frågor som berör 

revisorer och revision, i syfte att utreda vilka ändringar som bör göras och om revisionsplikten 

skall tas bort samt eventuellt om andra kontrollsystem kan tillämpas.
5
  

 

Den 14 april 2010 överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om revisionspliktens 

avskaffande där lagändringen föreslås först träda i kraft den 1 november 2010. Syftet med 

                                                 
1
 www.farsrs.se 

2
 http://www.pwc.com/se/sv/revision/revisor.jhtml 

3
 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.pdf 

4
 Lagrådsremiss 

5
 SOU 2008:32 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.pdf
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förslaget är att småföretag skall själva få avgöra vilka tjänster de är i behov av för att driva sin 

organisation och förvaltning. Förslaget gäller för bolag som underskrider två eller tre av 

följande värden: tre anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och tre miljoner kronor 

i nettoomsättning. Detta motsvarar därmed uppemot 72 procent av aktiebolagen i Sverige som 

slipper ha revision. Det påpekas att aktiebolag som inte blir revisionspliktigt enligt förslaget 

och som vill välja bort revision ska fatta ett beslut av den innebörden. Vidare föreslås det att 

den fasta mandattid på fyra år som revisor har idag skall ändras till ett år. Skatteverket 

kommer i och med lagändringen få utökad kontroll där de skall ha möjlighet att under det 

löpande beskattningsåret kräva att företag lämnar uppgifter eller visar upp handlingar för 

granskning. Reformen beräknas medföra offentligt finansiella kostnader uppemot 1,34 

miljarder kronor.
6
  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Idag anser troligtvis många företagare men även andra aktörer att revisionsplikten bör 

avskaffas. Enligt en utredning gjord av professorerna Per Thorell, Ernst & Young, och Claes 

Norberg från Lunds Universitet, på uppdrag av Svenskt Näringsliv visade att Sverige bör 

avskaffa revisionsplikten för småbolag. Eftersom de anser att nyttan med obligatorisk revision 

inte överväger kostnaderna. De anser att revision är en betydande kostnad för de allra minsta 

bolagen. De menar att det hade varit bättre om revisionen hade varit frivillig, och om behov 

för revision finns från intressenterna kan företagaren själv bedöma om kostnaden är värd 

tjänsten.
7
 

 

Däremot påpekas även det brottsförebyggande syfte revisionsplikten har medfört vilket 

försvinner om plikten tas bort. Enligt utredningen är den brottsförebyggande effekten liten då 

revisionsplikten inte omfattar de övriga företagsformerna. Med detta menas att brottsbenägna 

individer kan välja andra typer av företagsformer som är fria från tvingad revision för att begå 

brott.
8
  

 

Enligt revisionsbyråerna innebär ett avskaffande av revisionsplikten också tappandet av 

revisionsuppdrag. Däremot påvisar uppgifter från andra länder som avskaffat revisionsplikten 

                                                 
6
 Prop. 2009/10:204 97 

7
 http://alltomrevision.wordpress.com/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/ 

8
 Ibid 

http://alltomrevision.wordpress.com/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/
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att de tappade revisionsuppdragen ersatts av andra uppdrag och att inkomster därmed inte 

behöver bli mindre.
9
 

Med detta sagt kan man utgå från att syftet med denna uppsats kommer vara hur små 

aktiebolag, små revisionsbyråer och skatteverket påverkas vid inskränkt revisionsplikt. 

Anledning till varför just dessa intressentgrupper är aktuella är på grund av att de till stor del 

påverkas av lagförändringen, men även för att det hade varit intressant att undersöka deras 

ställning och åsikt angående revisionsplikten samt förändringen. Frågor som till exempel 

berör alternativa tjänster, förberedelser inför pliktens avskaffande och bemötandet från deras 

intressenter. Samt hur skatteverket ser på det hela eftersom de möjligtvis är den part som 

berörs mest.  

 

1.3 Syfte 

 

Huvudsyftet med uppsatsen är att redogöra och analysera hur ett avskaffande av 

revisionsplikten kan påverka små aktiebolagen, små revisionsbyråerna samt skatteverket. Jag 

kommer även belysa eventuella effekter som lagförändringen kan bidra till för övriga berörda 

aktörer.  

 

1.4 Avgränsning 

 

Jag har valt att i denna uppsats avgränsa mig till tre olika intressentgrupper; små 

redovisningsbyråer, små företag och skatteverket. Min fokus kommer främst vara riktad mot 

dessa intressenter men jag kommer även belysa andra intressenter där bland 

redovisningskonsulter, banker, leverantörer m.m. Jag anser att det är relevant att studera dessa 

intressenter eftersom de till stor del kommer påverkas av en avskaffad revisionsplikt. Jag har 

valt att inte göra en fördjupad undersökning till bankers ställningstagande angående 

revisionsplikten. Det på grund av att jag gjort det i min tidigare kandidatuppsats samt för att 

deras uppfattning kring ämnet presenteras i arbetet och kommer därmed inte behöva 

undersökas.  Den inskränkta revisionen kommer gälla för aktiebolag och handelsbolag, min 

studie kommer enbart presentera aktiebolagens situation eftersom det är den företagsformen 

som påverkas mest.  Jag har valt att inte gå mer djupgående i en jämförelse mellan olika 

nationer och hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat dem. Det p.g.a. att det är svårt att 

                                                 
9
 http://alltomrevision.wordpress.com/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/ 

http://alltomrevision.wordpress.com/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/
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skapa en bra jämförelse mellan nationerna ur tidsperspektiv samt kan den tillgänglig 

information vara bristfällig. Därför väljer jag att endast lägga fokus på Sverige.  

 

2. Metod 

 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra mitt tillvägagångssätt och undersökningsmetoden, jag 

kommer även redogöra hur primär och sekundärdata bearbetats. I kapitlet diskuteras även 

den kvalitativa och kvantitativa metoden samt validitet och reliabilitet. Mitt val av teori och 

respondenter finns självklart inkluderat. Slutligen har jag källkritik och en sammanfattning 

som sammanfattar kapitlet. 

 

 

2.1 Ämnesval 

 

Jag har valt att närmare undersöka avskaffandet av revisionsplikten och dess påverkan bland 

tre berörda parter. Därmed menat små revisionsbyråer, småbolag samt skatteverket. 

Syftet med denna inriktning och med dessa tre viktiga intressenter är att jag ville ha en egen 

riktning som skiljer sig från min tidigare studie på C-nivå. Anledningen till att jag blev 

intresserad av att göra denna studie är för att jag själv studerar med inriktning mot redovisning 

och undrar hur möjligtvis en inskränkt revision kan påverka mig i framtiden. Vidare skiljer sig 

studien från min tidigare studie på C-nivå genom att revisionspliktens avskaffande nu är ett 

faktum. 

 

2.2 Tre Olika angreppssätt 

 

Induktionsmetoden innebär i korthet att information som insamlas skall användas som teori i 

studien. Genom att följa den induktiva metoden brukar kallas att följa upptäckandets väg då 

utgångspunkten blir empiri.
10

 Detta arbetssätt innebär att en slutsats dras från empirin.
11

 

 

                                                 
 
11

 www.nationalencyklopedin.se 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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Om en undersökning utförs med deduktionsmetoden, innebär det att undersökningen utgår 

från teorin för att sedan göra hypoteser och därefter till empirin. Att genomföra 

undersökningen enligt denna metod är motsatsen mot induktion.
12

 

 

Abduktionsmetoden innebär att man pendlar mellan induktion och deduktion. Abduktions 

metoden används oftast för att inte låsa in sig på någon av de tidigare nämnda metoderna. Jag 

kommer i inledningsskedet utgå från sekundära källor för att få de grundkunskaper som krävs. 

Källor så som lagförslag, tidskrifter, teorier och andra studier för att skapa hypoteser som 

sedan kan testas mot empirin. Detta kommer därefter resultera i en analys och 

resultatdiskussion. Jag har valt att följa den abduktivametoden eftersom man på det vis skapar 

bäst förståelse för verkligheten och som ökar uppsatsens trovärdighet. 

 

2.3 Reliabilitet och validitet 

 

Vid upprepningar av undersökningsresultat är det viktigt att kunna bekräfta resultat. 

Reliabiliteten kan beskrivas genom att man utgår från samma tillvägagångssätt samt uppfyllt 

övriga förutsättningar. Det är svårt att uppnå samma eller liknande resultat med en 

kvalitativundersökning än med en kvantitativundersökning. Vanliga orsaker till att det inte 

kan uppstå samma resultat är på grund av tidsskillnaden, situationen och platsen. För att 

bedöma värdet vid en kvalitativ undersökning bör man närmare undersöka validiteten i 

undersökningen.
13

 

 

Validiteten är när man undersöker något man har avsikt att undersöka, detta kan vara svårt då 

det finns störningar som kan snedvrida undersökningen, eller att undersökningen har blivit 

felaktig på grund av att det baserats på annat en vad man i avsikt avsett undersöka.
14

 

 

För att försöka öka validiteten kommer jag utgå från flera olika källor. Jag kommer undersöka 

framtida skeden och lagförslag som ännu inte vunnit laga kraft, även intressenters åsikter om 

vad de tror kommer ske i framtiden kommer prioriteras. Därmed kan man anse att 

reliabiliteten kan bli bristfällig, men att tillförlitligheten kan vara hög vad gäller empirin då 

den bygger på primärdata och olika intressenters åsikter. 

                                                 
12

 www.nationalencyklopedin.se 
13

 Christensen, Marknadsundersökning, 2007 
14

 Ibid 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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2.4 Kvantitativ och kvalitativ metod 

 

Kvantitativa metoden kännetecknas när data samlas in och analyseras för att få en klar bild av 

verkligheten. Datainsamlingen prövas för att sedan dra slutsatser om verkligheten. Den 

kvantitativa metoden har högre reliabilitet än den kvalitativa metoden, eftersom 

undersökningen kan enklare repeteras.
15

 

 

Den kvalitativa metoden kännetecknas bland annat mer av personliga intervjuer, till exempel 

via telefonintervjuer där färre respondenter intervjuas. Intervjuaren kan därmed gå mer 

djupgående och få en bredare kunskap om ämnet och samtidigt ha möjligheten att be 

respondenten att förklara hans/hennes svar mer ingående. Validiteten är högre i en kvalitativ 

undersökning än den är i en kvantitativ.
16

 

 

Jag kommer att utföra studien med en kvalitativ metodansats då det ger mer klarhet i det jag 

söker, eftersom den tillåter bland annat djupare diskussioner och mer öppna frågor som i sin 

tur skapar större förståelse kring ämnet. Dock är det en resurskrävande metod då intervjuer 

kräver mycket tid och den insamlade data är ofta mer komplex på grund av det omfattande 

informationsinnehållet. 

 

2.5 Datainsamlingsmetod 

 

Det finns två olika datainsamlingstekniker som kan påträffas beroende på vilken typ av data 

man letar efter är sekundär eller primärdata. Sekundärdata är data som baseras på tidigare 

studier i andra sammanhang och i ett annat syfte, exempel på sådana data kan vara data som 

finns tillgängligt i publicerade källor så som i tidskrifter och myndigheter . Primärdata är data 

som man själv samlat in till sin egen studie, exempel på den typen av data kan vara intervjuer 

av olika representanter.
17

  

 

Jag kommer använda mig ett stort antal sekundärdata, främst lagförslag, tidskrifter, tidigare 

studier m.m. i syfte att få en allsidig bild och därefter utgå från min egen riktning ur vissa 

perspektiv. Sekundärdata har legat till grund för utformningen av intervjuerna. Primärdata 

                                                 
15

 www.nationalencyklopedin.se 
16

 Christensen, Marknadsundersökning, 2007 
17

Rapporter och uppsatser, Jarl Backman 

http://www.nationalencyklopedin.se/
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baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med representanter från berörda 

intressentgrupper via telefon samt med två representanter bland företag som svarat på frågor 

via e-post pga. tidsbrist. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att respondenten kan belysa 

sådant som han/hon anser väsentligt och relevant samtidigt som möjlighet för följdfrågor 

finns. Jag anser att man behöver båda typer av data så man kan kontrollera dem mot varandra, 

och förhoppningsvis kan de stödja varandra. 

 

2.6 Val av respondenter 

 

För att få en så effektiv empirisk data krävs det att man väljer ut rätt personer för intervju av 

de utvalda intressentgrupper, personer som är sakkunniga kring ämnet . Jag har valt ett icke-

sannolikhetsurval. Det är främst representanter bland berörda parter som har varit aktuella för 

intervju så som små företag och små revisionsbyråer men även en större byrå. Syftet med att 

intervjua den stora revisionsbyrån var att se skillnaden mellan små och stora byråer vad gäller 

förberedelsen inför lagförändringen men även andra frågor. Jag intervjuade även 

representanter från skatteverket eftersom det är en viktig intressent som jag anser vara 

lämpliga eftersom en avskaffad revisionsplikt berör dem. Däremot har jag haft en del 

svårigheter med just denna intressent eftersom en representant inte kunde ställa upp på en 

utförlig intervju på grund av tidsbrist och den andra representanten kunde inte i vissa frågor 

ge mig direkta eller specifika svar. I övrigt var de flesta respondenter väl insatta kring ämnet 

till min fördel. Det förekom även en del upprepningar från mina intervjuer. Skillnad på svaren 

kunde vara mellan de olika intressentgrupper jag intervjuade. 

 

Jag har via www.eniro.se och www.kompass.se letat rätt på mindre revisionsbyråer respektive 

mindre bolag i hela landet, där jag ringer till dem och ber dem ställa upp på en kort intervju. 

Ernst & Young kontakten hittade jag via deras hemsida och de representanter jag fick från 

skatteverket var personer som ansågs vara lämpliga att svara på mina frågor. I vissa fall har 

jag skickat frågarna till mina representanter via mail och fått dem besvarade på det vis.
18

  

 

Utöver dessa intervjuer har jag även inkluderat respondenter från två tidigare studier där bland 

från min tidigare C-uppsats. Både studierna berör ämnet och kan därmed anses relevanta. 

Metoden i båda uppsatserna var av kvalitativ ansats med djupgående intervjuer. Man måste 
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därmed påpeka att det finns fördelar respektive nackdelar med att ta med dessa intervjuer i 

min studie. Nackdelen kan vara att dessa studier har utförts i annat syfte och vid annan 

tidspunkt. Fördelen är att de kan belysa sådant som jag kan ha missat från mina intervjuer. Jag 

anser att intervjuer från tidigare studie kan anses tillförlitlig och trovärdig eftersom 

respondenter har fått godkänna de transkriberade texterna innan författarna analyserat 

resultatet av innehållet.
19

   

 

Intervjuer med aktiebolag: 

K.I.n Foto AB 

Carl-Erik Dahlberg AB, Cadab 

Farao fastighets AB 

Universal life AB 

Servando Bolag AB  

Surfakademin Akteibolag 

LECO Entreprenad Aktiebolag  

Ab Mental Dental 

 

Intervjuer med revisionsbyråer: 

Stefan Hultstrand, partner och ansvarig för entreprenörs- och tillväxtföretag på Ernst & 

Young 

Torun Ljungström, godkänd revisor på Alingsås revision 

Lennart Johansson ,Lennart Johanssons Redovisning & Revisionsbyrå Åhus AB 

Patrik Lexholm, Patrik Lexholm Revisionsbyrå AB 

Jan Kjäll, Nyopart Revisionsbyrå 

 

Intervjuer från skatteverket: 

Tomas Algotsson, skattedirektör i Stockholm 

Göran Mårtensson, Skatterevisor i Malmö 

 

Intervjuer från min C-uppsats: 

Henric, VD på Blomsterbergs Möbler i Eslöv 

Mattias Kristensson som är godkänd revisor på SET revisionsbyrå i Malmö  

                                                 
19

 www.uppsatser.se, Blank, Martina, Annelie, Persson 

http://www.uppsatser.se/


15 

 

Malin Andersson som är revisor på Hollerup & Partners i Lund. 

 

Intervjuer från tidigare studie: 

Grant Thornton 

Mindre revisionsbyrå 

SRF, Benny Weberg 

Öhrlings, gruppintervju 

Mail respondent, mindre redovisningsbyrå 

 

2.7 Val av teori 

 

Intressentteorin beskriver ett företags samtliga intressenter vilket därmed kan anses relevant 

att ha med i denna studie eftersom det är i slutändan intressenter som berörs av en inskränkt 

revisionsplikt. Där intressenterna kan i olika grad påverka revisorer och företagare efter en 

inskränkt revision. Till exempel bankers kreditmöjlighet till företag och hur revisorbranschen 

kommer påverkas av andra aktörer som träder in bland deras tidigare kundkrets. Men även hur 

staten påverkas, därmed menat skatteverket.    

 

Principal agent teorin bygger på separation av ägarskap och förvaltning av företag. 

Principalen anlitar en agent för att förvalta ett företag. Men principalen är i beroende av en 

oberoende part för att kontrollera och se till att förvaltaren följer principalens riktlinjer. Denna 

teori är därmed viktig på grund av vad som sker när man tar bort den oberoende kontrollanten. 

 

Bolagsstyrning eller Corporate Governance är system som reglerar hur företag styrs och 

kontrolleras. Bolagsstyrning bygger på ett antal principer, värderingar, lagar, bestämmelser 

och institutioner som kontrollerar och administrerar viktiga uppgifter i ett företag. Där en bra 

bolagsstyrning bidrar till utvecklandet av näringslivet samtidigt som det skapar skydd mot 

misskötsel och bidrar till effektivitet vid ekonomiska transaktioner.  
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2.8 Källkritik 

 

Vid genomförande av en studie är det viktigt att man har ett kritiskt förhållningssätt till de 

utvalda sekundär respektive primärkällorna. Där primärkällor kan bidra med att ge större 

trovärdighet och tillförlitlighet eftersom dessa har insamlats specifikt för denna studie. Men 

man bör beakta att primärdata baseras på intervjuer med respondenter som kan ha medvetet 

eller omedvetet uppgett vilseledande svar. Det kan även vara så att respondenter varit 

försiktiga i sina svar för att skydda sig själv på grund av att de kan uppfatta att informationen 

kan komma till skada för företaget eller personen i fråga.  

 

De sekundära källorna baseras främst på tidskrifter, lagförslag, böcker, artiklar, tidigare 

uppsatser, olika hemsidor m.m. Källorna anses vara av hög kvalitet men man bör även 

överväga källornas relevans på grund av att de ursprungligen insamlats för annat ändamål 

vilket kan inge en felaktig bild. Källorna kan även vara något gamla men man bör ändå ta 

hänsyn till att de kan bidra med relevant information.          

 

2.9 Sammanfattning  

 

Uppsatsen grundar sig på att försöka förstå hur avskaffandet av revisionsplikten kommer att 

påverka små företagen, små redovisningsbyråer och skatteverket. Jag har valt att använda mig 

av både sekundär och primärdata för informations insamling. När det gäller det teoretiska 

kapitlet har jag främst använt mig av sekundärdata med intressentteorin, principal- agent 

teorin och corporate governance. Andra sekundärdata har varit tidigare uppsatser, remisser 

och tidskrifter m.m. Primärdata baseras på intervjuer från olika intressentgrupper. Analysen 

kommer därmed baseras på insamlad primärdata men även sekundärdata från remisser samt 

tidigare uppsatser. 

 

Sekundärdata ger mig ett bra underlag till uppsatsen för att sedan kunna vidareutveckla 

informationen och få kännedom om de problem som finns. En fördel med sekundärdata är att 

den är kostnads- och tidseffektiv samt att det finns ett stort urval av källor. Problem som kan 

uppstå är förekommandet av inaktuell data eller att användbar data saknas. Primär och 

sekundärdatans syfte är att få svar på problemfrågor vilket även är syftet med studien. 
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Den kvalitativa metod som jag har valt att tillväga gå ger mig en bredare förståelse inom 

ämnet. Metoden bidrar till öppna och relativt fria samtal med intervjupersonerna. Jag valde att 

använda mig av ett abduktivt angreppssätt, eftersom jag utgick från befintliga teorier som 

bidrog med information och kunskap. Genom intervjuerna återkopplades teorin för att förstå 

ämnet bättre. Att uppnå en hög reliabilitet genom kvalitativa undersökningar är nästan 

omöjligt, detsamma gäller för denna undersökning. Eftersom intervjusamtalen påverkas av 

flera faktorer som är omöjliga att återskapa. Det som jag ville undersöka har jag undersökt, 

vilket medför att validitet i uppsatsen är hög. 

 

 

3. Revisionens historia och dess utveckling 

 

 

Kapitlet inleds med en historisk överblick för att visa utveckling av revisorns och revisionens 

roll i samhället. Därefter följer text om revision och revisor som yrkesroll. Vidare har jag 

med Utredningen och den nyligt framlagda propositionen angående revisionspliktens framtid.  

Propositionen tar bland annat upp vad konsekvensen blir för aktörer vid inskränkt 

revisionsplikt. Vidare tas även alternativa granskningsmetoder upp i en text angående 

Review. Jag har i detta kapitel använt relevanta texter från min kandidatuppsats. Bland dessa 

texter ingår Revision och revisorn samt teoridelen om Review en alternativ 

granskningsmetod. Mot slutet av kapitlet har jag en sammanfattning. 

 

 

3.1  Revisionens historia 

 

Revisionen kommer ursprungligen från 1200-talets Italien då det redan på den tiden fanns 

personer vars uppgift var att kontrollera räkenskaper. Revisorn fick en särskild ersättning för 

upptäckta fel i räkenskaperna samtidigt som deras arbete började öka i betydelse allt mer. Det 

var inte förrän under 1700-talets Skottland och England som revisionsyrket utvecklades allt 

mer till det vi har idag. För att skydda yrkesverksamhet som garant för de granskade 

verksamheterna bildades branschföreningar, samt att under 1800-talet fick 

revisorsverksamheten överta statens uppdrag att kräva kompetenskrav på sina medlemmar. 
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Under 1800-talet ökade industrialiseringen vilket medförde att företag började bli i allt större 

behov av kapital och därmed vände de sig till finansiärer. Detta bidrog till att företagens 

intressentkrets utökade. Delägare hade inget inflytande i företagens förvaltning utan bidrog 

enbart med finansiellt stöd. Därmed uppkom 1848 års ABL, att delägarna inte behövde vara 

personliga betalningsansvariga för företagens verksamhet. Krav på revision infördes för första 

gången 1895 i ABL med syfte att granska den offentliga redovisning och revision så att 

ägarna kunde ha möjlighet att kontrollera sina investeringar. Det var då revisorn fick ansvaret 

för denna roll. En annan viktig tidpunkt var 1910, då man satte krav för första gången att 

revisorn skulle vara oberoende med syfte att skydda ägarminoriteten.
20

 

 

Det var inte förrän 1912 som Stockholms handelskammare började auktorisera revisorer. 
21

 

Däremot var det inte förrän 1944 års aktiebolagslag (Lagen om aktiebolag (1944:705)) inträde 

i kraft som något lagstadgat krav på auktoriserade revisorer ställdes. Under 1970-talet fördes 

rätten att auktorisera revisorer från handelskammarna till kammarkollegium samt att en ny 

aktiebolagslag (Aktiebolagslagen (1975:1385)) infördes 1975. Denna nya lag medförde en 

breddning av revisionsplikten till att omfatta en större del av de svenska aktiebolagen, samt att 

titeln godkänd revisor infördes. Därefter blev den ekonomiska brottsligheten ett ämne som 

diskuterades och hur det skulle bekämpas. Ett förslag var att revisorn skulle få ökad 

upplysningsskyldighet samt att alla bolag skulle revideras.
22

 

 

När det väl hade konstaterades några år senare att antalet revisorer var tillräckliga samt med 

anmärkning för revisionens betydelse mot bekämpning av ekonomisk brottslighet togs 

beslutet att samtliga aktiebolag från och med 1987 skulle omfattas av revisionsplikt.
23

 

 

Revisorsnämnden tog över ansvaret för godkännande och auktorisering av revisorer 1995, 

samma år inrättades revisorsexamen för godkända och auktoriserade revisorer.
24
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3.2 Revision och revisorn  

 

Enligt ABL 9 kap. 1§ anges att alla aktiebolag är skyldiga att ha minst en revisor som i sin tur 

väljs av bolagsstämman 8§. Revisorn måste vara en godkänd eller en auktoriserad revisor 

enligt 12§.
25

  

 

De två kategorier av kvalificerade revisorer: godkända och auktoriserade revisorer står under 

tillsyn av Revisorsnämnden. För att kunna bli en godkänd eller auktoriserad revisor krävs det 

bland annat att man avlägger revisorsexamen respektive högre revisorsexamen men även en 

praktisk erfarenhet på tre respektive fem år. Enligt övergångsbestämmelser anses revisorer 

som godkänts enligt äldre bestämmelser, de revisorer som inte har avlagt revisorsexamen 

anses som godkända. Därmed finns det i praktiken tre slags kvalificerade revisorer: 

auktoriserade revisorer, godkända revisorer med revisorsexamen och godkända revisorer utan 

revisorsexamen.
26

 

 

Revision är en oberoende granskning av ett bolags årsredovisning, bokföring och förvaltning 

som i sin tur tas med i uttalande och rapporteras. Det finns regler för hur revision av ett 

företags förvaltningar skall gå till samt vilka upplysningar revisorn bör upplysa angående 

företagets ekonomiska situation. Revisorns främsta syfte är att ge en ökad trovärdighet 

anseende företagets ekonomiska situation, men även ge en bild hur väl styrelse och VD 

uppnått sina mål.
27

 

 

En revisors granskning skall vara omfattande och följa god redovisningssed eftersom den 

beskriver hur en redovisning skall verkställas. Det handlar om kunskap, erfarenhet men även 

professionellt omdöme har betydelse vid värkställandet. God redovisningssed har framtagits i 

samband med FAR revisionsnämnd, även genom praxis från domstolar. Revisorns slutliga 

mål vad gäller revision är att lämna en revisionsberättelse. Det är genom revisionsberättelsen 

som revisorn gör sitt utlåtande i årsredovisningen angående t.ex. bokföring och VD:s 

förvaltning. Detta är något som kan vara av betydelse för intressenterna vid deras 

beslutsfattande, som det är för till exempel kreditgivare.
28

 

 

                                                 
25

 Sverige rikes lag 2007 
26

 Prop. 2009/10:204 97 
27

 FAR Förlag, Revision en praktisk beskrivning 
28

 Ibid 



20 

 

Revisorernas centrala grund är räkenskapsrevisionen men den lagstadgade revisionen 

innehåller dessutom förvaltningsrevision. Förvaltningsrevisionen är omfattande och finns 

enbart i vissa länder med liknade motsvarighet, eftersom granskningar av 

förvaltningsrevisionen är nödvändig även vid revision av bokföring och årsredovisning. Vid 

förvaltningsgranskning ingår en granskning av styrelseledamot eller VD. Denna granskning är 

viktig på grund på att de möjligtvis kan ha agera i strid mot bolaget, årsredovisningslagen 

eller bolagsordning. Vid sådana tillfällen kan de ansvariga bli ersättningsskyldiga till företaget 

om det skadat företaget. En revisor skall även granska en kontrollbalansräkning som görs av 

styrelsen. När mer än hälften av aktiekapitalet är förbrukat skall en kontrollbalansräkning 

upprättas. När hälften av aktiekapitalet är förbrukat ska åtgärder tas för att återupprätta 

aktiekapitalet till ursprungsläget. Åtas inga åtgärder kan styrelse och VD bli personligt 

betalningsansvariga.
 29

 

 

Revisorns offentliga rapport är revisionsberättelsen som presenteras årligen och skall omfatta 

årsredovisningen enligt lag, även bolagsstämman skall godkänna balansräkningen och 

resultaträkningen samt styrelsens förslag till vinstdisposition. Styrelse och VD bör beviljas 

ansvarsfrihet mot företaget. Vad gäller revisorns uttalande angående eventuella betydande fel 

skall de inte tolkas med absolut säkerhet. Har revisorn inga vidare anmärkningar så skrivs en 

revisionsberättelse.
30

 

 

3.3 Genomförande av revisionen 

 

När man gör en revision av ett bolags räkenskaper består det av två faser en planeringsfas och 

en gransknings fas. Planeringsfasen syftar till att man avgör vilka områden som skall 

granskas, men även hur, när, och av vem granskning skall ske. 
31

 

Vid revidering av bolaget sker det först en informationsinsamling av företaget, eftersom det är 

viktigt för revisorn att få en bild av företaget och förstå dess verksamhet. Detta blir 

utgångspunkten för den fortsatta planeringen. Under granskningsfasen har revisorn två 

tillvägagångssätt att utgå från, men ofta används en kombination, granskning av kontroller 

och substansgranskning. Granskning av kontrollerna innebär att revisorn bekräftar om 

företagets interna kontroller stämmer som de skall. Men trots att redovisningen stämmer skall 
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ändå en substansredovisning göras. En substansredovisning innebär att resultat och 

balansposter men även transaktioner som ligger till grund skall granskas. Det kan till exempel 

vara kvitton, räkningar, kontroll med kunder, leverantörer och långivare samt lager 

inventarier. Men även en analys av tidigare års bokslut och nyckeltal, en så kallad analytisk 

granskning skall göras. Revisorns granskning avslutas slutligen genom att revisorn skriver en 

revisionsberättelse.
32

 

 

3.4 Regeringens utredning SOU 2008:32 

 

Den 7 september 2006 beslutades att en särskild utredare skulle se över reglerna för revision 

vad gäller små företag. Den 14 december 2006 beslutade regeringen att ge utredaren Bo 

Svensson, förre detta justitieråd, föreslå de ändringar som krävs för att ta bort revisionsplikten 

för de mindre företagen.
33

 

 

I dagens situation måste alla aktiebolag ha en revisor, men utredningen föreslår att enbart 4 

procent av aktiebolagen skall ha revision, vilket skulle innebära en återgång till hur det var 

innan 1988. Revisorn är skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Utredningens förslag anser att man bör avskaffa förvaltningsrevisionen. Revisorn 

är skyldig att granska om revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att betala skatt samt om det 

förekommit brott i verksamheten. Revisorn skall därmed anmäla missförhållanden. 

Utredningen föreslog att denna bestämmelse upphävs. I dag har man revisor på en mandattid 

som motsvarar fyra år men utredningen anser att det bör kortas ner till ett år. I dag finns 

bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningens förslag är att revisorn skall kunna 

väljas av bolagsstämman utan stöd i bolagsordningen samt att de gamla bestämmelserna skall 

upphöra att gälla. Avskaffandet av revisionsplikten beräknas enligt utredningen medföra en 

sänkt kostnad på 5,8 miljarder kronor per år för de mindre företagen. Utredningen föreslår att 

dessa bestämmelser skall träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas för första gången för det 

räkenskapsår som närmast börjar efter den 30 juni 2010.
34

 

 

Avskaffandet av revisionsplikten kommer medföra en valfrihet för de redovisningstjänster 

som mindre företag behöver. För de bolag som väljer att avstå bidrar det till 
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kostnadsbesparingar. Utbudet för dessa typer av tjänster kommer att bli mer varierat samt att 

priset kan förväntas bli lägre. Detta skulle ge företagen bättre konkurrensmöjligheter jämfört 

med övriga företag som slipper ha revision. De negativa effekterna kan vara att revisorer kan 

känna en viss oro när plikten avskaffas, eftersom de förlorar en monopolställning och utsätts 

för en hårdare konkurrens från en marknad med snabb förändring. Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten påpekar att det finns en möjlighet att skattefel kan öka samt att den 

ekonomiska brottsligheten kan breda ut sig om revisionsplikten avskaffas. Utredningen anser 

att rädslan för skattefusk och annan brottslighet är överdriven men man lägger ändå fram 

förslag i skattelagstiftningen om kompenserade åtgärder för att möta detta.
35

 

 

EU finns också med i bilden, man vill minska de gemensamma administrativa kostnaderna för 

småföretag med 25 procent fram till 2012. Men Sveriges regering vill minska denna kostnad 

fram till 2010.
36

 

 

Utredningen påpekar att en övergång i två steg hade kunnat mildra effekten där det första 

steget hade varit att med ett lågt gränsvärde med en balansomslutning på 1,5 miljoner kronor, 

nettoomsättning på tre miljoner kronor och tre anställda. Vilket därmed skulle omfatta 165 

000 svenska aktiebolag varav ca 70 000 av dem skulle vara vilande bolag. Det andra steget 

skulle vara att höja gränsvärdet till det som anses vara lämpligast vilket är ända upp till EU:s 

maxgränsvärde med en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor, en nettoomsättning på 83 

miljoner kronor och 50 anställda. Men detta skulle enbart ske efter att effekterna av det första 

steget utvärderats. Men Utredningen påpekar att en två stegs lösning är mer kostsam än att ha 

ett steg då det är förenat med en del administrativa kostnader, en sådan lösning ligger inte i 

regeringens och EU:s strävan att göra det enklare för små företag. Det mest angelägna för 

utredningen är att avskaffa revisionsmonopolet så snart som möjligt och få det ersatt av en fri 

konkurrens.
37

 

 

Vidare nämner utredningen att det föreslagna gränsvärdet på EU:s maxvärde är förenat med 

en opt-out lösning vilket innebär att företag som befrias från revisionsplikten måste ändra i 

bolagsordningen och besluta på bolagsstämman att de inte skall ha revision. Erfarenhet från 

andra länder har visat att denna lösning har skapat problem, samt att den strider mot 
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utredningens förslag att inom loppet av ett par år minska den administrativa bördan med 25 

procent. Om detta mål skall uppnås bör man inte skapa svårigheter för de företag som vill 

utnyttja kostnadsbesparingen.
38

 

 

3.5 Proposition . 2009/10:204 En frivillig revision 

 

3.5.1 Bakgrund 

 

Sverige och Malta är i stort sett de enda länderna i EU som har kvar revisionsplikten. Den 

internationella utvecklingen går mot en mindre omfattande revisionsplikt, vilket ökar 

konkurrensen inom EU. I propositionen föreslås att små aktiebolag skall ha valmöjligheten att 

välja om de skall ha revisor eller inte. Syftet med förslaget är att småföretag ska själva få 

avgöra vilka tjänster de är i behov av för att driva sin organisation och förvaltning. Förslaget 

gäller för bolag som underskrider två eller tre av följande värden: tre anställda, 1,5 miljoner 

kronor i balansomslutning och tre miljoner kronor i nettoomsättning. Den nya valmöjligheten 

omfattar därmed 250 000 aktiebolag alltså uppemot 72 procent av aktiebolagen slipper ha 

revision. I förslaget finns också inskränkningar på revisionsplikten även för handelsbolag men 

av mycket högre gränsvärde. Ett aktiebolag som inte blir revisionspliktigt enligt förslaget och 

som vill välja bort revision ska fatta ett beslut av den innebörden. Vidare föreslås det att den 

fasta mandattid på fyra år som revisor har idag skall ändras till ett år. Förslaget föreslår även 

att skatteverket skall ha möjlighet att under det löpande beskattningsåret kunna kräva att 

företag lämnar uppgifter eller visar upp handlingar för granskning enligt 

dokumentationsskyldighetens 19 kap. 2 § lagen (2001:1227) om självdeklarationer samt 

kontrolluppgifter enligt 14 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483). Reformen beräknas 

medföra offentligt finansiella kostnader till 1,34 miljarder kronor. Staten avser finansiera 

denna kostnad genom att höja fastighetsskatten för vattenkraftverk samt en höjning av 

stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fastigheter och tomter. Lagändringen 

föreslås träda i kraft den 1 november 2010. Enligt svenska bankföreningen kommer det ta tid 

innan företag och övriga intressenterna anpassar sig till situationen då det kommer ta tid för 

redovisningsbranschen att utveckla nya tjänster för små företagen.
39
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3.5.2 Förändringar som tas upp i propositionen. 

 

Enligt de flesta remissinsatser anses det att revisionsplikten bör inskränkas men 

kronofogdemyndigheten och skatteverket är inte lika positivt inställda och anser att 

revisionsplikten inte bör inskränkas. Skatteverket anser att en inskränkt revisionsplikt kan 

medföra en ökning av både medvetna fel och omedvetna i företags räkenskaper. Men det 

påpekas av regeringen att näringsverksamheter bedrivs av hundratusentals andra 

företagsformer som saknar revisionsplikt och om risk för ekonomisk brottslighet kan öka så 

anses det inte vara av betydande storlek. Regeringen påpekar trots risken för ökat skattefel vid 

inskränkt revisionsplikt kommer man inte hindra en reform. Ekobrottsmyndigheten är också 

kritisk men anser att förenklade regler är viktigt för företagare för att motverka brott. FAR 

SRS anser att ingen i grunden är positivt inställd till en förändring som medför mer ökat 

ansvarstagande i näringslivet genom en ökad valfrihet, och anser att utredningen inte har 

analyserat konsekvenserna på näringsliv och samhället tillräckligt. Vidare anser de kritiska 

parterna att gränsvärdet skall sättas lågt eller att en förändring skall ske stegvis, samtidigt 

påpekas det att företagen själva föredrar ett lågt gränsvärde enligt Handelshögskolan vid 

Umeå universitet.
40

 

 

Revision ger vissa garantier då det avspeglar ett företags ställning och resultat på korrekt sett. 

För aktieägare är det väldigt viktigt att ett bolags verksamhet kontrolleras av en sakkunnig, 

opartisk och självständig person. Eftersom bolaget drar nytta av revision genom att bolagets 

intressenter har det i sitt intresse att bolaget förvaltas på rätt sett. I många fall är små och även 

medelstora bolags ägare och ledande befattningshavare samma person, vilket i sin tur gör 

revision mindre viktigt i dessa bolag än i större. Många mindre bolag har oftast heller inga 

externa finansiärer eller långfristiga kreditgivare vilket medför att revision inte har någon 

betydelse för den typen av intressenter.
41

 

 

Regeringen vill skapa starkare förutsättningar för konkurrens mellan företag men även 

skapandet av nya företag för ökad sysselsättning. Enligt mätningar som Nutek gjort visas det 

att ca 70 procent av de administrativa kostnader som hänförs till de associationsrättsliga 

regelverken är på grund av revision. Enligt utredningen uppgår den genomsnittliga kostnaden 
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för revision 15 000 kr per bolag för de 160 000 minsta aktiva aktiebolag med en omsättning 

upp till tre miljoner och med högst tre anställda.
42

 

 

För företag som inte kommer behöva ha revision skall då kunna välja bort revisionen och ska 

därmed fatta ett beslut av den innebörden. Väljer ett bolag att inte ha revision skall de då 

genom en ändring i bolagsordningen genast anmäla ändringen i aktiebolagsregistret att man 

inte tänker ha revision, vilket därmed är en opt-out lösning. Denna ändring skall göras i tid så 

avregistreringen av revisorn skall ske senast på räkenskapsårets sista dag. En ändring i 

bolagsordningen görs genom ett beslut på bolagsstämman.
43

 

 

En revisor väljs under en fast mandattid, i dagens situation har man en fyrårig mandattid med 

revisor. Regeringen vill ha mandattiden förkortad till ett år då en fyrårig mandattid kommer 

innebära att många bolag blir kanske skrämda från revision och avstår, eftersom de inte vill 

binda sig i fyra år. En mandattid på ett år är en mer lämplig och flexibel lösning vilket ligger i 

företagens intresse.
44

 

 

Revisionens betydelse för skattefel har enligt utredningen både direkt och indirekt betydelse 

för skattekontrollen. Den direkta är att revisorn har en skyldighet att granska bolagets 

skyldighet enligt skattebetalningslagen men även anmärka eventuella avvikelser i 

revisionsberättelsen. Den indirekta betydelsen är att revisionen innebär en kvalitetskontroll av 

räkenskaperna samtidigt som det bidrar till att företagaren lämnar in riktiga uppgifter från 

början för redovisning och deklaration. Utredningen anser vidare att det saknas tydligt stöd 

för att räkenskaper är av bättre kvalitet i företag som har revisor än företag som är av samma 

storlek och som inte har revisor. Det man måste tänka på är att stort skattefel kan påverka den 

offentliga sektorn och föra över skattebördan på andra. Ett sätt att motverka detta genom att 

öka offentlig kontroll, skatteverket skall satsa på information och förebyggande arbete för att 

begränsa skattefel. Skatteverket skall kunna vid besök med den skatteskyldiga göra 

avstämningar i räkenskaperna. De får även göra oanmälda kontrollbesök vilket medför vidare 

kontrollmöjligheter. Men trots detta anses revision vara den mest ingripande 

utredningsåtgärden för skattefel.
45
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3.5.3 Konsekvens för revisorer och redovisningskonsulter vid inskränkt plikt 

 

Det totala antal kvalificerade revisorer idag är ca 4000 varav ca 1750 är godkända och 2250 är 

auktoriserade revisorer. Nästan hälften av revisorerna är verksamma i de fem största 

revisionsföretagen av drygt hundratal registrerade revisionsbolag i Sverige. Denna lagändring 

av inskränkt revision kommer på långt sikt sannolikt medföra att det blir färre kvalificerade 

revisorer. Avskaffandet av revisionsplikten kommer med absolut säkerhet påverka branschen 

då betydande bortfall av bruttointäkter lär märkas. En annan osäkerhet kan vara av de bolag 

som väljer att avstå från revision, och som gör denna inbesparing kommer kanske köpa andra 

tjänster. Inom revisionsbranschen finns en hög kompetens inom redovisning och 

skatteområdet. Men reformen kommer öka efterfrågan för nya tjänster där till exempel 

revisorer kommer kunna erbjuda mer av översiktliga granskningar där revisorn gör en analys 

av de finansiella rapporterna och där av ger en granskningsberättelse. Den största omställning 

bör sannolikt krävas av de små revisionsbyråerna där revisorer som i stor utsträckning ägnar 

sig åt annat än revision, till exempel redovisningstjänster kan få svårigheter att uppfylla de 

krav som krävs för fortsatt verksamhet som bestämts av Revisorsnämnden. Dessa föreskriver 

för att få fortsätt godkännande eller auktorisation kräver att under fem föregångna år skall ha 

utövat revisorsverksamhet under minst 1500 timmar(1§, RNFS 2001:3). För 

redovisningskonsulter och andra rådgivare betyder lagändringen möjligheter att konkurrera 

med revisors kåren. För de företag som väljer att avstå från revision kan detta tomrum fyllas 

med dessa konsulter när det gäller frågor inom redovisning och skatter.
46

 

 

3.5.4 Konsekvens för aktiebolagen vid inskränkt plikt 

 

Regeringen förslag om inskränkt revisionsplikt medför att 72 procent av totala antalet 

aktiebolag slipper ha revision, alltså ca 250 000 aktiebolag varav dessa är ca 73 000 så kallade 

vilande bolag. Syftet med förslaget är att ge företagarna valmöjlighet att själva avgöra vilka 

tjänster de är i behov av. Enligt utredningen uppskattas revisorns arvode för aktiva aktiebolag 

ligga runt 15 000 kronor per år för bolag med tre anställda och med omsättning under tre 

miljoner kronor. Men utöver denna kostnad finns kostnader som bolagets företrädare måste 

lägga ner tid på för att biträda revisorn i hans arbete, denna kostnad enligt Nutek anges vara 

1814 kronor för aktiebolag upp till nio anställda. De totala kostnaderna för revision av de 
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aktiva bolagen ligger runt 2,5 miljarder kronor och för de vilande bolagen anges den vara runt 

365 miljoner kronor, alltså en besparing på nästan 2,9 miljarder kronor. Den internationella 

utvecklingen för redovisnings och revisionsområdet går mot allt mer komplicerade regler som 

är mer lämpade för större bolag, där av antas kostnaden för revision att stiga i framtiden. Men 

revisionen medför också nytta för bolagen då sakkunnig rådgivning har stor betydelse, men 

även att revisorns granskning kan bidra bolagets företrädare med att påtala missförhållanden 

och föreslå förbättringar. Många företag kommer av denna anledning ha kvar sin revision. 

Även andra faktorer kan vara av betydelse inte minst när det gäller olika intressenter så som 

banker, kunder, leverantörer m.m. En undersökning som gjorts vid Handelshögskolan i 

Umeås universitet svarade ungefär 17 procent av bolag med mindre än tio anställda att de inte 

kommer ha revision, och ungefär lika många säger sig inte ha tagit ställning. De uppskattade 

att uppemot ca 40 procent kommer avstå från revision av de aktiva bolagen, medan av de 

vilande kan procentsatsen vara högre än så. Och för de nybildade bolagen anges procentsatsen 

vara ännu högre än för de nuvarande bolag efter lagförslagets ikraftträdande. Men initialt 

kommer aktiebolag utan revision inte vara så högt eftersom det antas stiga med åren. Många 

kommer vänta och se för att bättre kunna bedöma vilka konsekvenser som kan uppkomma om 

man väljer bort revision. Men det kan också ta tid innan alternativa granskningsmetoder får 

spridning. Avskaffandet av revision kommer bidra till mer konkurrens mellan olika kategorier 

av rådgivare men även en lägre efterfrågan av konsulttjänsterna av olika slag. Vad gäller 

mandattiden för revision skall det ändras till ett år men bolagen skall ha möjlighet till att 

kunna bestämma mandattid till fyra år. De bolag som väljer ha revision i ett år måste ta upp 

frågan i dagordningen till varje årsstämma.
47

 

 

3.6 Review en alternativ granskningsmetod 

 

Ett alternativ till revision är Review som används i Danmark där revisionsplikten avskaffades 

för inte så länge sedan. Review är en kortfattad form av granskning med en förenklad 

granskningsmetod där krav vid informationsinsamling och informationsvärdering är lägre till 

skillnad från revision. Review är mer ett kontrollinstrument. Men det bör påpekas att risken 

för fel i räkenskaperna är större än vad den förekommer vid vanlig revision. De 

grundläggande principer för hur utförandet av Review går till finns i Danska 

revisionsstandarden RS 2000-2699. Enligt en undersökning som gjorts i Danmark visar att 58 
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procent av 30 revisorer anser att Review kommer att bli ett alternativ till revision medan 36 

procent anser att det inte blir något alternativ. Undersökningen påpekar även att 80 procent av 

revisorernas klienter kommer efterfråga andra tjänster, kanske även Review.
48

 

 

Anledning till alternativa granskningsmetoder som Review finns är att det kan medföra 

kostnadsbesparingar samtidigt som det ger en viss kontroll för bolagen. Review är en 

internationellt erkänd standard som inte bara används i Danmark. Syftet med Review är att 

stärka förtroendet för finansiella rapporter.
49

 

 

FAR SRS har tillsatt en arbetsgrupp av revisionskommitté med uppdrag att undersöka, 

diskutera och föreslå ett yttrande gällande alternativ till revision vid avskaffandet av 

revisionsplikten där man bland annat diskuterade Review som ett möjligt alternativ. Det 

kommer begäras någon form av granskning av bolag från deras intressenter för de som väljer 

att avstå från revision, mest för att visa tillförlitligheten i sina finansiella rapporter. Det som 

därmed kommer vara viktigt för bolagen är att känna till skillnaden mellan de olika 

granskningsmetoder och välja det mest användbara för bolaget.
50

 

 

3.7 Sammanfattning 

 

I detta kapitel har jag berört revisionens historia och dess utveckling i Sverige, allt från 1200 

talets Italien till industrialiseringen under 1800 talet fram till dagens lagändringsförslag. 

 

Idag måste alla aktiebolag upprätta ett bokslut och räkenskaperna skall granskas av en revisor 

som även skriver en revisionsberättelse. Där revisorn med stor säkerhet kan uttala sig om 

informationen stämmer. Banker och andra intressenter såsom leverantörer och ägare måste 

kunna lita på informationen som används vid olika beslutsunderlag. 

 

Kapitlet tar upp utredningens förslag och vilka gränsvärden som var aktuella men i den nyligt 

angivna propositionen finns det angivna aktuella gränsvärdet som kommer gälla för vilka som 

blir fria från revision, alltså: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 

miljoner kronor i nettoomsättning, vilket motsvara 72 procent av aktiebolagen. Kritik från 
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skatteverket tas också upp då man befarar ökade kostnader för offentligheten med ca 1,3 

miljarder vilket kommer belastas genom skatter. Även ökad risk för skattefusk tas upp.  

 

Konsekvens för redovisningsbranschen lär bli stor då en stor del av kundgruppen försvinner 

för revisorer, vilket kommer öka konkurrensen med övriga aktörer samtidigt som efterfrågan 

minskar. Det kommer främst vara de minsta revisionsbyråerna som kommer drabbas av 

lagförslaget. För aktiebolagen kommer det främst betyda att revisionen kommer vara frivillig 

och val av tjänster blir fritt samtidigt som det blir lägre kostnad för dem. 

 

Slutligen anges Review en alternativ granskning som är redan etablerad i vissa länder där 

bland i Danmark. Detta alternativ kan leda till kostnadsbesparingar för företagen samtidigt 

som det ger en viss kontroll av företaget. Eftersom banker, leverantörer och andra intressenter 

kan kräva någon form av information, inte minst leverantörer för leverantörskredit eller 

återbetalningsförmågan från banker.   

 

 

4. Teoretisk referensram 

 

 

Kapitlet inleds med en text om principal- agent teorin, corporate governance och slutligen 

intressentteorin och revisorns intressenter. Mot slutet av kapitlet har jag en sammanfattning. 

 

 

 

4.1 Principal – agent teorin 

 

Principal agent teorin bygger på separation av ägarskap och förvaltning av företag. Ägarna till 

ett företag behöver inte alltid vara de som styr över den dagliga förvaltningen i företaget. En 

principal kan vara ägare av företaget och agenten kan vara en anlitad förvaltare, till exempel 

en verkställande direktör.
51

 Eftersom principalen anlitar en agent kan det uppstå 

förtroendekonflikt eftersom principalen oroar sig över om agenten kommer agera i 

principalens intresse eller följa sina egna. Trots att agenten får ersättning för sitt arbete åt 
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principal kan agenten ändå verka för sina egna intressen genom att använda bolaget resurser 

för eget bruk eller åsidosätta sina arbetsuppgifter. Principal agent teorin utgår från att agenten 

har ett informations övertag där principalen är beroende av denna information för att 

kontrollera företag och göra rätt beslut. Denna obalans av information kallas asymmetrisk 

information. Eftersom båda parter antagligen kommer sträva efter sina egna intressen kan 

aldrig fullständiga och kostnadseffektiva kontrakt uppnås. Detta medför en osäkerhet och risk 

för principalen som kan medföra att agenten granskas vilket är kostsamt för principalen 

(agency cost).
52

 Granskning och övervakning kan göras genom att ge agenten förtroende att 

själv rapportera eller anlita en oberoende part som granskar agenten. Men om ett sådant 

förtroende ges finns det risk för att agenten vinklar eller undanhåller information till sin fördel 

vilket principalen inte har någon kontroll över. Anlitandet av en oberoende part för 

granskning kan vara dyrt och kan även leda till att den oberoende parten ser till agentens 

intresse än till principalens. Anlitandet av en oberoende part som en revisor kan vara det bästa 

alternativet då kostnad kan vara låg och informationen anses vara tillförlitlig. Denna typ av 

kontroll är lämpligast när det gäller större företag där ägare och ledning av företaget är skilt 

mellan olika personer. Revisionen bidrar även till viss del att undanröja problem med 

asymmetrisk information. Vid mindre bolag kan ägare och förvaltare vara samma person 

vilket därmed gör revisorns förvaltningsgranskning onödig.
53

  

 

4.2 Corporate governance 

 

Corporate Governance eller bolagsstyrning är system som reglerar hur företag styrs och 

kontrolleras. Bolagsstyrning bygger på ett antal principer, värderingar, lagar, bestämmelser 

och institutioner som kontrollerar och administrerar viktiga uppgifter i ett företag.
54

  

 

En bra bolagsstyrning är viktigt för en utveckling av näringslivet. Eftersom en effektiv 

bolagsstyrning skapar skydd mot misskötsel men gynnar även transpararens och effektivitet 

vid ekonomiska transaktioner. Där förtroendet i finansiella system är kärnan för en ekonomisk 

tillväxt.
55

 För att uppnå en effektiv bolagsstyrning behövs en ballans mellan för mycket och 

för lite reglering för att koder och riktlinjer skall bidra till en effektiv bolagsstyrning.
56

 Det är 
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också viktigt att tänka på att ägarstruktur, reglering, politiska och kulturella skillnader finns 

mellan olika länder vilket även därmed medför att det finns skillnader i bolagsstyrning. 

Öppenhet i bolagsstyrning medför att individer, företag och länder förs samman.
57

 

 

Vid Enrons fall ansåg man att det var till stor del revisorernas fel för de misslyckanden som 

inträffade, och till en början såg man inga briser i bolagsstyrning eftersom få förstod djupet av 

problemet. Enron var bara början av flera stora företagsskandaler, företag så som WorldCom, 

Tyco, Adelphia, Ahold, Vivendi och Parmalat följde samma öde. Dessa skandaler har haft 

stark inverkan på revisionsprofessionen som varit under hård granskning som vidare lett till 

en del förändringar. På nationell nivå tar många länder stora steg mot förbättring av styrning 

genom strängare reglering, nya etik koder men även etablering av övervakande organ. 

Regeringars och myndigheters ökande förståelse för internationella standards för redan 

etablerade eller under utvecklandet av organ, som till exempel IFAC, som är enligt Ian Ball, 

den bästa metoden för att skydda tillförlitligheten i den globala kapitalmarknaden.
58

 

 

 

4.3 Intressentteorin och revisorns intressenter 

 

Intressentteorin avspeglar ett företags relation vad gäller rättigheter och inflytande med sina 

intressenter. Intressenterna kan delas in i två grupper: en grupp vars arbetsinsats är 

nödvändiga för ett företags överlevnad och fortsatta existens samt en grupp som kan påverka 

eller kan påverkas av företagets åtagande. Skillnaden mellan dessa grupper är en indelning av 

primära och sekundära intressenter. De primära intressenterna har ett resursutbyte med 

företaget och är därmed i stort beroende av varandra. De primära intressenterna prioriteras 

framför de sekundära eftersom de anses vara viktigare för ett företags framtida verksamhet.
59

 

Primära intressenter kan vara aktieägare, kreditgivare, anställda, kunder och leverantörer. De 

sekundära intressenterna har ingen avtalsrelation med företag men de kan ändå påverka eller 

påverkas av företaget. De sekundära intressenterna är samhället, regeringen, opinionsbildare 

samt massmedia.
60

 En företagslednings val av handlingssätt beror till stor del av hur de ser på 

företaget och dess intressenter vilket därmed leder till den instrumentella och den normativa 

klassificeringen. Den instrumentella klassificeringen förordar att ledning stävar efter att nå 

                                                 
57

 Mallin (2006) 
58

 Good Corporate Governance, Ian Ball, IFAC 
59

 phillips, 2003 
60

 Cooper, 2004 



32 

 

vinst och tillväxt för aktieägare. För att dessa mål ska nås prioriteras en del intressenter som 

bidrar till att förverkliga dessa mål, vilket därmed leder till att vissa intressenter är viktigare 

än andra. Den normativa klassificeringen anses vara den etiska klassificeringen. Där det 

framhävs att det inte enbart bör vara företagets och aktieägarnas vinst som bör vara det 

främsta målet. Man anser att alla intressenter bör vara lika värdefulla och ha samma 

prioritet.
61

 

 

Det är viktigt för revisorns verksamhet att kvaliteten av revisionen är befogade utifrån 

intressenternas förväntningar men även till vem intresset för revision är störst. Eftersom krav 

påverkas i stor sannolikhet till vem redovisningen är riktad till. Revisorns skall vara lojal mot 

företag och agera på sådant sett som inte skadar företaget men även tar tillvara klienters 

intresse. Det uppstår en skyldighet att man tar tillvara på varandras intresse så att man inte 

sätter sina egna intressen till nackdel för varandra. 
62

 

 

Regleringen inom revisionsverksamhet som existerar idag kan ses som en kompremiss och 

skall tillgodose flertal olika, även ibland stående mot varandra intressen. Intressenternas krav 

är beroende av vad som i samhället anses vara rimligt och lagligt. Kraven kan ibland vara 

motstridiga från olika intressenter där till exempel kunder kan ha krav på service medan 

anställda kan ha krav på bekvämare arbetstider.  

 

Aktieägare är en direkt intressent som satsat kapital i företaget med en förväntan på en 

eventuell avkastning vilket därmed medför krav från företagsledning att förvalta företag på 

bra sätt. Revisorn utses av ägarna för att fungera som en självständig agent som ska 

kontrollera de personer som sköter företagets förvaltning och att de uppfyller sin skyldighet 

mot ägarkollektivet. Ägare behöver information som visar företagets förmåga i framtiden att 

lämna utdelning. Denna information anses mer tillförlitlig om den granskats av en oberoende 

och självständig revisor. 
63

 

 

För kreditgivare är det viktigt att information om företag är korrekt, eftersom det är en 

säkerhets åtgärd för utlåning. Säkerheten blir mer värd när den granskats av en revisor. 

Kreditgivaren är oftast den intressent som har mest betydelse för ett bolags räkenskaper. 
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Utredningen anser att en inskränkt revision inte kommer förändra kreditmöjligheten för 

företag eller att man tvingas ta lån på sämre villkor. 
64

 

 

Stat och kommun är en annan intressent som är i behov av att veta om företag är reviderade. 

Eftersom företag redovisar själva underlag för skatter och avgifter. När företaget har revisor 

ökar sannolikhet för att detta görs på rätt sett.
65

 Utredningen konstaterar att skatteverket har 

effektiva verktyg för att upptäcka skattefel, inte minst genom nya möjligheterna till insamling, 

bearbetning, urval och analys av data från verkets databaser. Men däremot kan man inte ha 

förväntningar att skatteverket kommer kunna ersätta revisorer när det gäller granskning av de 

små företagen. Utredningen anser att skatteverkets kontroller inte behöver utökas totalt. 

Istället bör en omläggning eller justering av verkets granskningsrutiner göras. 
66

 

 

Företagsledning ansvarar för kontroll och förvaltning i företag och har därmed stor nytta av 

revisorns omdöme men även synpunkter. Ledningen kan få svar på ekonomiska frågor och 

information om företaget som vanligtvis inte hade uppkommit. Ledning anser oftast att 

revisorn är väldigt viktig för företaget eftersom kontroll av bokföring görs av revisorn. 

Revisorn kan i vissa fall fungera som en rådgivare och belysa frågor och händelser som 

ledningen annars inte hade tänkt på. 
67

 

 

Ett företags leverantörer använder ekonomisk information för att avgöra om det är lönsamt att 

leverera samt hur stor kredit bör ges. För att leverantörer skall försäkra sig används ett 

företags årsredovisning och den information man kan få via kreditupplysningsföretag. Enligt 

utredningen finns det många juridiska alternativ att gå till väga för leverantörer, exempelvis 

kan man ha försäljning med äganderättsförbehåll, leasing av olika slag eller säkerhet för 

betalning i form av pant, företagshypotek eller även borgen. Utredningen anser att en 

inskränkt revisionsplikt inte har någon nämndvärd betydelse för företags möjligheter att 

handla med leverantörer.
68

 

 

Företags kunder vill ha trovärdig ekonomisk information för att kunna bedöma om företag 

kommer sköta sina leveranser. Tillförlitligheten ökar om denna information granskats av en 
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revisor. Enligt utredningen påpekas att när det gäller köp mellan näringsidkare kan det vara 

viktigt för kunden att det säljande bolaget har revision. Till exempel vid köp av en dyrbar 

maskin där säljaren ska svara för underhåll och lämna garanti under längre tid har det 

betydelse. Frågan är om det har så stor betydelse för de allra minsta företags möjligheter att 

handla med sina kunder. 
69

  

 

För företagets anställda är det ur det personliga perspektivet som en oberoende och rättvis 

information är viktig och att den är korrekt samt granskad av revisor. Det gäller inte minst 

anställningstryggheten hos de anställda eftersom det har betydelse om det går bra för 

företaget, anställda vill känna sig tryggare. Ett annat intresse är när det går ekonomiskt bra för 

företag kan det bli aktuellt för eventuell löneökning eller bonus. Enligt utredningen har en 

inskränkt revision för små bolag ingen betydelse för de anställdas insyn i de företag de arbetar 

på. 
70

 

 

4.4 Sammanfattning 

 

I kapitlet anges Principal agent teorin där agenten har ett informations övertag. Principalen är 

beroende av denna information för att kontrollera företag och göra rätt beslut. Denna obalans 

av information kallas asymmetrisk information. Eftersom båda parter antagligen kommer 

sträva efter sina egna intressen kan aldrig fullständiga och kostnadseffektiva kontrakt uppnås. 

 

En granskning och övervakning kan göras. Anlitandet av en oberoende part som en revisor 

kan vara bra då kostnad kan vara låg och informationen anses vara tillförlitlig. Denna typ av 

kontroll är lämpligast när det gäller större företag där ägare och ledning av företaget är skilt 

mellan olika personer. Vid mindre bolag kan ägare och förvaltare vara samma person vilket 

därmed gör revisorns förvaltningsgranskning onödig. 

 

Bolagsstyrning är byggt på principer, värderingar, lagar, regler, bestämmelser och 

institutioner som kontrollerar och administrerar viktiga uppgifter på ett företag. Sedan Enrons 

fall har betydelsen för bolagsstyrning ökat. Man har till exempel gjort stora steg mot 

förbättring av styrning genom strängare reglering, nya etik koder men även etablering av 

övervakande organ har ökat. 
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Revisorns intressenter är indelade i primära och sekundära intressenter. De primära är 

nödvändiga för ett företags överlevnad och fortsatta existens medan sekundära kan påverka 

eller kan påverkas av företagets åtagande. När det gäller kreditgivare som intressent anser 

utredningen att det inte kommer påverka företags kreditmöjligheter efter pliktens avskaffande. 

Stat som intressent, då menat skatteverket har däremot ett behov att veta om företag är 

reviderade eller inte eftersom det är företagen själva som redovisar underlag för skatter och 

avgifter. Skatteverket anser när företag är reviderade så ökar sannolikheten att det går rätt till. 

För företags leverantörer kan det också vara viktigt att veta om man har revision då det kan 

vara viktigt att veta om det är lönsamt att leverera. Utredningen anser att det finns många 

alternativ leverantörer kan utgå från för att leverera, till exempel äganderätt.  

 

5. Offentlig debatt 

 

 

I detta kapitel presenteras ett utdrag av intressanta aspekter ur den offentliga debatten kring 

avskaffandet av revisionsplikten där jag framför allt har följt diskussionen i olika tidskrifter, 

där bland Svenskt näringsliv och Balans. Jag har även tagit med ECON som jag har använt i 

min kandidatuppsats. Slutligen ges en sammanställning av kapitlet där argument som talar 

för och emot avskaffandet av revisionsplikten. 

 

 

5.1 Svensk näringsliv  

 

5.1.1 Slopad revisionsplikt dröjer, publicerad: 2009-10-08 

 

Revisionspliktens avskaffande har tagit längre tid än väntat, främst på grund av kritik från 

skatteverket som fruktar ökat skattefusk samt kritik från ekobrottsmyndigheten enligt Jacob 

Aspegren, kansliråd på justitiedepartementet. För många småbolag är detta något tragiskt så 

som det är för Helena Jonssons som driver lantbruksföretaget Galtås Polled Hereford i Tranås 

som är en enskild firma. Hon hade gärna sett revisionsplikten avskaffad då hon ser 

möjligheter för den egna verksamheten. Eftersom hon anser att det är oftast enklare och 

billigare att driva ett aktiebolag. Hon anser att det finns fördelar och nackdelar med ett 

aktiebolag, nackdelen är revisionen. Hon menar att reformen är en förutsättning för att bilda 
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aktiebolag eftersom det hade varit billigare och regel förenklat. Det är just detta som är tanken 

med en slopad revision, att det skall vara billigare att driva ett aktiebolag. Helena anser att 

dagens regler är onödiga men påpekar att det finns tillfällen då man måste ha revisor, till 

exempel vid försäljning av bolag eller vid lån från bank kan det vara viktigt att räkenskaperna 

stämmer. Helena men även Jens Hedström, vd på Näringslivets Regelnämnd, NNR, ser 

negativt på skatteverkets inställning. Jens Hedström anser att skatteverket bör jaga de fåtal 

som inte sköter sig istället för att ge sig på alla småföretagare. Enligt Hedström innebär 

revisionsplikten enbart en konkurrensnackdel jämfört med övriga EU-länder.
71

  

 

5.1.2 Slopad revisionsplikt kräver inte höjda skatter, publicerad 2010-04-08 

 

Regeringens förslag för slopad revisionsplikt hävdar att det kommer innebära lägre 

skatteinkomster på grund av risk för ökat skattefusk. Genom att höja fastighetskatten för 

vattenkraftverk från 1,7 procent till 2,8 procent samt stämpelskatten för juridiska personer 

från 3 procent till 4,25 procent kan skatteförlusten kompenseras. Regeringen hävdar att slopad 

revisionsplikt skulle medföra mindre skatteintäkter, vilket i sin tur skulle vara det enda i sitt 

slag bland övriga länder som avskaffat plikten. Fastighetsskatten för vattenkraft är redan hög 

och om förslaget genomförs blir det fem gånger högre än för kolkraftverk och fjorton gånger 

högre än det är för vindkraft. Enligt Torbjörn Spector från Svensk näringsliv bör dessa skatter 

avskaffas helt. En höjning av stämpelskatten för juridiska personer skulle innebära en 

kostnadshöjning för näringslivet i samband med fastighetstransaktioner. Enligt Torbjörn är det 

principiellt fel att höja skatter vid påstådd framtida skattefusk. Torbjörn anser att man bör 

utvärdera effekterna efter en reform och inte höja skatterna direkt. Torbjörn påpekar även att 

när plikten infördes sänktes inte företagsskatterna. Vidare hävdar regeringen att det inte går 

dra säkra slutsatser om hur avskaffandet av revisionsplikten kommer påverka skatteintäkterna, 

men samtidigt har man gett ett beräknat skattebortfall på 1,3 miljarder kronor. Denna slutsats 

motsägs av erfarenhet från andra länder som avskaffat plikten.
72
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5.2 Balans 2009 

 

5.2.1 Ökat behov av utbildning inför slopandet av revisionsplikten, Nr 8-9 

 

Artikeln handlar om en undersökning som FAR SRS policygrupp för utbildning har gjort där 

mer än hälften av de tillfrågade medlemmarna är positivt inställda till revisionspliktens 

avskaffande men samtidigt är ca 15 procent av dem inte riktigt förberedda inför förändringen. 

Antalet aktiebolag som antas avstå från revision är det ingen riktigt som vet men ett faktum är 

att branschen kommer att påverkas av förändringen. Lotta Jörgensen och Kristian Stensjö från 

FAR SRS genomförde en enkätundersökning där svarsfrekvensen var 50 procent av 200 

tillfrågade. Av de besvarade enkäterna var 75 procent auktoriserade eller godkända revisorer 

och 25 procent var redovisningskonsulter. Det är främst revisorerna som påverkas av 

revisionspliktens avskaffande men man tillfrågade konsulterna på grund av att de kommer 

säkerligen möta en större konkurrens när fler revisorer blir redovisningskonsulter. Man fick 

fram att dagens redovisningskonsulter inte riktigt tagit till sig den möjliga konkurrensen. Ur 

undersökningen fick de fram att det är många som arbetar med traditionell revision och att det 

finns ett behov av att utbilda kåren så man kan utföra andra tjänster. Där uppemot 55 procent 

av de tillfrågade anser att de behöver mer utbildning inför förändringen, främst inom de 

traditionella områden så som redovisning, skatt och revision. En tredjedel ansåg sig behöva 

mer utbildning inom säljteknik och marknadsföring, och en tredjedel ansåg sig inte behöva 

några vidare kunskaper. Det är uppemot ca 50 procent av respondenterna som ser 

inskränkning av revisionsplikten som en möjlighet på grund av att man kommer kunna ta bra 

betalt när revisionen blir efterfrågestyrd. Uppemot 15 procent ser inskränkt revisionsplikt som 

ett hot, där man befarar att redovisningsbyråerna ser revision som en onödig kostnad där även 

priset kan pressas ner. 
73

 

 

5.2.2 Revisionsbyråerna hänger inte med i förändringen, Nr 11 

 

En uppsats från högskolan i Halmstad skriven av Jenny Ahlberg och Aleksandra Lazarevska 

med deras handledare Sven-Olof Collin anser att marknaden står inför stor förändring medan 

revisionsbyråerna inte förändras tillräckligt. Där en tredjedel av byråerna har dragit ner på 
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revisionen och utökat redovisningen inför avskaffandet av revisionsplikten. Studenternas 

undersökning baseras på en expertintervju, en fallstudie och enkäter som besvarats av 105 

revisionsbyråer, man fick fram en viss förändring i branschen. Nästan 70 procent av byråerna 

har oförändrad andel revision och redovisning, en fjärdedel har eller kommer inleda 

samarbete med andra byråer som en strategi för att möta förändringen och utöka 

kompetensen. Kundorientering tycks ha blivit allt viktigare, samt marknadsföringens 

betydelse. Däremot har byråerna haft det svårt att anpassa sin marknadsföring. Då man anser 

att prisjustering och annonsering är bra men att den personliga kontakten är den främsta 

marknadsföringen. Det framkommer att byråer med stark profession betonar 

marknadsföringskunskaper vid nyrekrytering vilket kan ses som att professionen ser sina 

begränsningar. Förändringen på marknaden kommer vara av stor betydelse men aktörerna har 

inte riktig följt med då det kan bero på vissa intressenters konservativa syn på revision och en 

stor profession som är trög och oförändrlig. Man påpekar konsekvensen av att andra yrkes 

grupper än professionen kan konkurrera med förtroendeskapande tjänster som det skett i 

Storbritannien vilket kan ha allvarliga följder för byråerna.
74

  

 

5.3 ECON rapport nyttan med revisionsplikten  

 

FAR SRS fick i uppdrag i att göra en studie baserat på välfärdseffekten vid ett avskaffande av 

revisionsplikten, där man lyfter fram för och nackdelar med avskaffandet av plikten. Den 

främsta anledning till införandet av revisionsplikten var att det bidrog en nytta för företag men 

det hade även en förebyggande effekt mot den ekonomiska brottsligheten. Ett avskaffande av 

revisionsplikten kan därmed innebära att denna positiva effekt försvinner. Men man måste 

även beakta att en lagstadgad revision medför välfärdsförluster som gör att alla bolag måste 

köpa tjänsten oavsett priset. Dagens situation i EU/EES-länder är att enbart Sverige, Malta 

och Norge har lagstadgad revisionsplikt för aktiebolag.
75

 

 

Enligt studien anses att efterfrågan och utbud kan minska i och med ett avskaffande av 

revisionsplikten men även att priset kan pressas ner. Undersökning gjordes på 422 svenska 

aktiebolag för att få inblick i deras inställning till inskränkt revision. Det visade sig att ca en 

tredjedel av de minsta företagen skulle välja bort revision om plikten upphörde, bland större 

bolag var det enbart några procent som skulle avstå från revision. Man påpekar även att 
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antalet bolag som kommer väljer bort revision kommer öka med tiden och nyetablerade 

företag kommer i allt större utsträckning låta bli från att revideras. De företag som väljer att 

avstå från att revidera sina räkenskaper risker därmed att få en sämre uppfattning om 

företagets ekonomi men även synpunkter från revisorn går förlorade. Därmed kan företag 

tappa i produktivitet och effektivitet, detta är således en viktig anledning till varför många 

företagare kommer fortsätta ha revision även efter plikten avskaffats.
76

 

 

Enligt rapporten kan man se att aktiebolagen svarade för ca 90 procent av totala omsättningen 

av alla svenska företag, där svenska företag omsätter i genomsnitt ca 10 miljoner kronor per 

år. Rapporten tar även upp skillnaden mellan aktiebolag och övriga bolag, där de övriga 

bolagen omsätter i genomsnitt en miljon kronor per år medan aktiebolag omsätter upp emot 

31 miljoner kronor per år. Denna siffra kan tyckas hög, men det är enbart för att det finns ett 

fåtal större bolag som höjer genomsnittet. Medianomsättningen för aktiebolag är på ca 1,5 

miljoner kronor per år.
77

 

 

I rapporten betonas de ökade kontrollåtgärder som kommer krävas vid en inskränkt revision 

som troligen kommer bekostas av skattebetalarna. Men även andra intressenter där bland 

banker och aktieägare kommer att belastas med en del transaktionskostnader. Eftersom en 

avskaffad revisionsplikt sannolikt nog kommer leda till att aktiebolagens räkenskaper kommer 

se olika ut från bolag till bolag. De berörda intressenterna kommer behöva spendera mer 

resurser för en säker och lättillgänglig information, detta kan därmed öka den 

samhällsekonomiska kostnaden. Därmed kan en betydande del av den ursprungliga 

revisionskostnaden fördelas till andra grupper i samhället. Vilket även kan nå en högre 

kostnad än den ursprungliga kostnaden för revision.
78

 

 

Rapporten tar även upp att det kan finnas en risk att den ekonomiska brottsligheten kommer 

att öka efter avskaffandet av plikten. ECON gjorde en telefonintervju i Norge där man frågade 

400 aktiebolag vad de ansåg om vilka negativa effekter de ser för samhället med en inskränkt 

revisionsplikt för mindre bolag. Majoriteten ansåg att det fanns en stor risk för ökad 

ekonomisk brottslighet och korruption. De tillfrågade Norska bolagen svarade i klar majoritet 

att revision bidrar till minskad granskning av skatteverket samt att skatteverket kommer 

                                                 
76

 Econ Rapport 
77

 Ibid 
78

 Ibid 



40 

 

behöva utföra fler kontroller för att motverka den ekonomiska brottsligheten. Den nödvändiga 

resurs ökningen för dessa åtgärder kommer att medföra en kostnad för samhället, men utöver 

skatteverkets kostnader kan även kostnader öka för polis och åklagarmyndigheten.
79

 

 

Efter avskaffandet av revisionsplikten i Storbritannien uppmärksammades det att 

konkurrensen mellan revisorer och andra aktörer inte skedde på lika villkor. Då det är viktigt 

för Sverige att försäkrar konkurrensneutraliteten mellan de olika yrkesgrupperna. Detta är 

något som de Norska respondenterna bekräftar då de anser att revisionsplikt medför till 

konkurrens på lika villkor där alla följer samma normer. Men samtidigt är konkurrensen för 

småföretagen ojämn i Sverige där det råder revisionsplikt jämfört med de övriga europeiska 

länder som avskaffat plikten.
80

 

 

En rapport utgiven av skatteverket från 2006 framgår det att svarta arbetsinkomster med andel 

av företagsinkomsten är nästan dubbelt så stora i företag som drivs som enskild näringsidkare 

jämfört med aktiebolag. Detta beror på att det inte finns revisionsplikt för enskilda 

näringsidkare. Därmed antas att svarta inkomster kan öka vid ett avskaffande av 

revisionsplikten. Dessutom måste man även ta hänsyn till att det förekommer väldigt mycket 

slarv och bristande kunskap från dessa typer av företag.
81

 

 

Det är ytterst svårt att bedöma de externa samhällsekonomiska kostnaderna vid en inskränkt 

revision och det är svårt att dra några konkreta slutsatser, däremot anges det i rapporten att en 

välfärdsökning om 200 – 300 miljoner kronor per år för bolag med högst tre miljoner i 

omsättning. Därmed är ett avskaffande av revisionsplikten något som gynnar det stora antalet 

små aktiebolag i förhållande till de fåtal revisionsbyråer som drabbas negativt. Men en 

inskränkt revisionsplikt innebär inte bara en välfärdsökning utan det måste också mötas mot 

den förväntade kostnaden där externa samhällsekonomiska kostnader ökar. Kostnader som 

kontrollåtgärder från den allmänna sidan och för de ökade transaktionskostnaderna för 

aktieägare, banker och andra kreditgivare m.m.
82
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5.4 Sammanfattning 

 

Revisionspliktens införande bidrog till en nytta för bolag men det har även en förebyggande 

effekt mot ekonomisk brottslighet. Denna positiva effekt riskerar att försvinna när plikten 

avskaffas. Man bör även beakta fördelar med en avskaffad revisionsplikt där bolag inte 

behöver ha en lagstadgad revision vilket i sig är en välfärdsförlust. Syftet med en avskaffad 

revisionsplikt är att minska bolagens administrativa kostnad samt att bolag skall få valfrihet 

att själva bestämma vilka tjänster de behöver. Efterfrågan och utbudet för revision kommer 

som befaras att minska om plikten avskaffas vilket kan pressa priser till fördel för bolagen. De 

bolag som avstår från revision riskerar att få en sämre uppfattning om företagets ekonomi 

men även synpunkter från revisorn. Därmed kan bolag tappa i produktivitet och effektivitet. 

Detta är en viktig anledning till varför många bolag kommer fortsätta ha revision även efter 

att plikten avskaffats.  

 

Antalet bolag som i utgångsläget kommer avstå från revision kommer inte vara så hög men 

siffran befaras stiga med tiden där till exempel nyetablerade bolag kommer i allt större 

utsträckning att avstå. 

 

Ett avskaffande av revisionsplikten är något som gynnar totalt det stora antalet små aktiebolag 

i relation till de fåtal revisionsbyråer som drabbas. Revisorerna kommer att påverkas väldigt 

mycket av den stora förändringen inom branschen. Konsekvensen kan till exempel bli att 

andra yrkesgrupper börjar konkurrera med varandra vilket kan ha följder för byråerna. Till 

exempel anges att dagens redovisningskonsulter inte tagit till sig den eventuella 

konkurrensen.  

 

Man påpekar även att skatteverket kommer att få mer resurser för att öka kontrollen vilket 

medför att skattebetalarna kommer stå notan för pliktens avskaffande. Där staten avser höja 

fastighetskatten för vattenkraftverk från 1,7 procent till 2,8 procent samt stämpelskatten för 

juridiska personer från 3 procent till 4,25 procent vars syfte är att kompensera skatteförlusten. 

 

Kostnaden kommer även övervältas på andra intressenter där bland banker och aktieägare. 

Eftersom det medför en del transaktionskostnader för intressenterna i och med att räkenskaper 
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kommer att se olika ut från bolag till bolag då nya tjänster etableras. Utöver dessa kostnader 

kan det även uppstå kostnader för polis och åklagarmyndigheten.  

 

6. Remisser, intervjuer samt intervjuer från tidigare studier 

 

 

I detta kapitel kommer jag ta upp de olika remissvaren från Företagarna, skatteverket och 

FAR SRS. Vidare har jag tagit med analys av de intervjuer jag gjorde från min kandidat 

uppsats, men även lånat intervjuer från en helt annan uppsats som baseras på intervjuer med 

revisorer och redovisningskonsulter. Självklart finns även intervjuer som jag själv gjort för 

denna uppsats. Syftet med detta är att få en så bra analys som möjligt. 

 

 

6.1 Remissvar från företagarna 

 

Företagarna välkomnar slopandet av revisionsplikten där de positiva effekterna för bolagen är 

att de får en frihet att själva välja de redovisnings tjänster de behöver. Slopandet av plikten 

förbättrar också svenska företags konkurrens situation internationellt, främst inom EU.
83

 

 

Utvecklingen av alternativ redovisningstjänster pågår och kommer att intensifieras innan 

lagändringen träder i kraft. En ökad konkurrens kommer främja företagen då det kommer 

finnas mer utbud och lägre priser.
84

 

 

Förslaget kommer innebära en ”opt-out” lösning där bolagen kommer vara tvungna att aktivt 

välja bort revision genom ändring i bolagsordning och entlediga revisorn. Båda beslut skall 

registreras innan det börjar gälla. Företagarna tycker inte om denna lösning och är emot den. 

De anser att lagändringen bör automatiskt leda till att skyldighet för revisor upphör och att 

revisorns uppdrag automatiskt upphör vid utgången av nästa årsstämma efter ikraftträdandet, 

om inte stämman beslutat att revisorns uppdrag fortsätter. De anser att denna lösning innebär 

högre administrativ kostnad och krångel för de bolag som inte vill ha revision.
85
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Utredningens tveksamhet om en slopad revisionsplikt skulle medföra negativ effekt på 

skatteinkomster har varit en viktig fråga. Men trots detta har man föreslagit att skatteverket 

skall motverka eventuella skattefel genom rätt att få göra allmänna kontroller av företags 

bokföring under löpande beskattningsår samt att föreslå företagen att bli skyldiga att i 

självdeklarationen ange om de har revisor. Företagarna avslår detta förslag på grund av att 

skatteverket ska enligt förslaget när som helst kunna förelägga företag att visa upp sin löpande 

bokföring. Om ett bolag inte skulle medverka skulle det leda till en fördjupad granskning med 

taxeringsrevision m.m. Detta skulle då innebära en risk att de positiva effekterna av ett 

avskaffande av plikten skulle gå förlorade. Detta på grund av att skatteverket förmodligen 

skulle rikta sina kontrollåtgärder på de företag som valt att avstå från revision.  Skatteverket 

har rätt att vid minsta misstanke ha en utvidgad utredning gjord.  Detta kan i sin tur leda till 

att företag skräms till att ha kvar sin revision trots att de inte längre skulle behöva det. 

Skatteverket har redan möjlighet att kontrollera räkenskapsinformation under löpande 

inkomstår då det skall ske inom ramen för en taxeringsrevision som ska följa de regler som 

uppställs till skydd för rättssäkerheten. Men skatteverket vill ha enklare kontrollmöjligheter 

utan rättssäkerhetsgarantier vilket Företagarna är emot. De vänder sig mot förslaget att införa 

uppgiftsskyldighet om revisor, som finns i bolagsverkets register. Företagarna tycker det är 

viktigt att minska regelbördan, men trots detta finns det flertal fall av ökade regler för 

företagen i förslaget. Till exempel anges det i utredningens lagförslag att det skulle införas ett 

informationskrav angående om årsbokslutet har upprättats med hjälp av ”en uppdragstagare”.   

Regelkostnaden för revision av de berörda bolagen är enligt Nuteks mätningar ca 5,8 

miljarder kronor per år vilket är en stor börda för bolagen, därför bör plikten avskaffas så 

snabbt som möjligt.
86

 

Däremot anser Företagarna att gränsen kunde ha satts högre så den omfattande fler företag, 

säger Företagarnas VD, Anna-Stina Nordmark Nilsson. Hon påpekar att man till exempel i 

Danmark beslutat att höja gränserna så det omfattar fler företag, hon ser inga skäl till att 

Sverige skall ha hårdare krav är grannen.
87

 

 

6.2 Remissvar från FAR SRS  

 

Enligt remissvaret från SOU 2008:32 är FAR SRS positivt inställda till pliktens avskaffande 

men däremot anser man att vissa punkter bör göras annorlunda och att andra inte utvärderats 
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tillräckligt. FAR SRS var emot utredningens gränsvärde förslag på EU:s maximivärde, de 

hade hellre föredragit dagens förslag som finns i propositionen på 3 anställda, 3 miljoner 

kronor i nettoomsättning och 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. De föreslår att man bör 

avskaffa plikten i två steg med denna gräns som utgångspunkt och efter att utvärderat 

effekterna och tillräcklig omställning skett kan man överväga om att höja gränsen. En 

anledning till att många andra länder har avskaffat plikten i flera steg och med flera års 

mellanrum är utvärderingsmöjligheten, främst när det gäller skatteintäkter och ekonomisk 

brottslighet. Men även att skapa förutsättningar för omställning som krävs inte minst bland 

kreditgivare, leverantörer, skattemyndighet och andra intressenter som revisions och 

redovisningsbranschen behöver göra för att utveckla nya tjänster.
88

 

 

Vidar rekommenderar FAR SRS att frågan om förvaltningsrevisionen bör granskas och 

utvärderas mer. Då förvaltningsrevisionen innebär att revisorn skall rapportera om styrelse 

eller VD tagit åtgärder eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till 

ersättningsskyldighet eller om dessa personer handlat på annat sätt i strid med 

aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordning. Revisorns granskning 

baseras på noggrann granskning och bedömning under räkenskapsåret. Andra aspekter som 

berör förvaltningsrevisionen är till exempel hur avskaffandet kommer påverka områden inom 

kapital och borgenärsskydd, otillbörlig vinstutdelning och kravet på likabehandling av 

aktieägare men även förseelser av aktiebolagslagen låneförbudsbestämmelser.
89

  

 

FAR SRS är för förslaget om att alla näringsidkare ska lämna uppgift i sin deklaration om 

deras årsbokslut upprättats eller upprättas med biträdande av en uppdragstagare men även om 

årsredovisningen granskats eller granskas av en revisor. Men FAR SRS föreslår även att man 

skall lämna uppgifter om uppdragstagarens och revisorns företag.
90

  

 

Däremot säger FAR SRS nej till att skatteverket ska få möjlighet att under löpande 

beskattningsår göra allmän kontroll av företags bokföring och andra räkenskaper. FAR SRS 

anser att skatteverkets huvuduppgift är att svara för en likformig och rättvis beskattning. 
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Eftersom detta kan ses som kompetens men även av integritetsskäl talar det emot 

utredningens förslag. Man föreslår istället en enklare form av skatterevision.
91

  

 

FAR SRS är för en förändring av en kortare mandattid för revisorer från fyra år till ett år. 

Eftersom syftet med mandattiden när den infördes var att förstärka revisorns ställning vilket 

det inte gjort, eftersom erfarenhet har visat att många bolag väljer att utse ny revisor under 

mandatperioden. En ettårig mandattid underlättar även för de företag som väljer att behålla 

revisor på frivillig väg.
92

  

 

FAR SRS var klart emot en opt-in lösning av flera anledningar som utredningen förslog, man 

är för en opt-out lösning som propositionen har lagt fram. Det på grund av att det blir en klar 

medvetenhet och mer tydligt kring ett beslut om revision eller inte revision. Eftersom det är 

mest lämpligt att ägarna själva skall få avgöra om revision behövs eller inte. En opt-in lösning 

skulle medföra att tusentals bolagsstämmor måste fatta nya beslut om revision. Eller när 

mandattiden gått ut måste man aktivt välja revisor på nytt.
93

 

 

Vidare ifrågasätter man utredningens beräkningar kring den kostnad som revisionen har haft 

för företag. FAR SRS undrar om det ens finns några kostnadsbesparingar över huvudtaget om 

man ser på företagens kostnad för kvalitetssäkring av deras finansiella information. Till 

exempel nämner man Econ Pöyry som genomförde en utredning på uppdrag av FAR SRS att 

det inte är självklart att pliktens avskaffande kommer leda till en inbesparing. Där det 

konstaterades att det kommer uppstå en del transaktionskostnader för bolagen, aktieägare, 

banker men även andra kreditgivare samt de ökade kontroll åtgärder från den allmänna sidan 

vilket kan äta upp en eventuell inbesparing.
94

  

 

6.3 Remissvar från skatteverket  

 

Enligt skatteverket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revision har haft 

för att motverka fel och fusk vid inkomst och skattedeklaration. Skatteverket anser att en 

slopad plikt kommer medföra en ökning av medvetna som omedvetna fel i bolags räkenskaper 

som kommer därmed leda till ökat fel i deklarationerna. För att motverka denna effekt 
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kommer skatteverket vara i behov av utökade resurser. Eftersom majoritet av alla bolag 

kommer kunna vara undantagna revision oavsett vilken gräns man än väljer. Men det påpekas 

att det är främst bland de minsta företagen som skattefelen uppstår. 

 

För att motverka detta anser skatteverket att man bör ha en intensivare allmän 

bokföringskontroll, där kontrollerna kommer kunna ske oanmält, vilket på så sätt kan få en 

högre preventiv och högre direkt effekt än om kontrollen sker efter en överenskommelse med 

den skattskyldiga. Till exempel för de små företag där kontanthantering är förekommande kan 

man ha kontroll av kassahantering och den löpande bokföringen av kassaverifikationer 

kopplade till kassaapparaten. Men för att denna effekt skall få någon verkan måste det kopplas 

till någon form av sanktion. För att skatteverket skall kunna uppehålla den preventiva effekt 

som revisionen har haft krävs det att verket skall kunna göra många och enkla kontroller av 

bokföringen.
95

  

 

Den utvidgade upplysningsskyldigheten har medfört till förslag om kompletteringar i 

taxeringslagen samt skattebetalningslagen. Den utökade uppgiftsskyldigheten kan uppfylla ett 

viktigt ändamål för till exempel periodkontroller. Denna typ av kontroll skulle mycket väl 

kunna ske som ett föranmält besök.
96

 

 

Skatteverkets kostnader kommer utan tvivel att öka eftersom mycket av de kvalificerade 

revisorers arbete förs över på verket som har det största behovet av att rätt uppgifter lämnas. 

En grov uppskattning av det resursbehov som utlämnats till utredningen är på minst 100 

miljoner kronor men detta resurstillskott är en förutsättning för att skatteverket ska kunna 

arbeta med att göra det lättare för företagen att göra rätt. Denna uppgiftsskyldighet gör det 

möjligt för skatteverket att i tidigt skede informera och förebygga brister i företags 

redovisning. De anser att det inte kan anses vara en effektiv väg att enbart kontrollera bort 

skattefel. Den föreslagna uppgiftsskyldigheten kan göra det möjligt för skatteverket att tidigt 

nå ut till företag för att informera och förebygga briser i redovisningen.
97

 

 

Skatteverket styrker det som föreslås i utredningen att företagen skall meddela och lämna 

upplysning om de haft biträde av en uppdragstagare vid upprättande av bokslut samt om deras 
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årsredovisning granskats av en revisor. Vidare anges det att för att öka tillförlitligheten anser 

skatteverket att man lämnar upplysning vid upprättandet av bokslutet samt från den revisor 

eller redovisningskonsult som granskat bokslutet.
98

 

 

Vid revisionspliktens avskaffande kommer redovisningskonsulters betydelse öka, skatteverket 

anser därför att regeringen bör engagera sig i utvecklingen av redovisningskonsultmarknaden 

för att tillsammans med branschen utveckla kraven och kvalifikationerna som krävs. Där till 

exempel särskiljda näringsrättsliga regleringar bör ske. Detta eftersom det är viktigt för 

skatteverket att företagens redovisning är korrekt samt av hög kvalitet. En uppstramning och 

strukturering av branschen skulle underlätta Skatteverkets strävan att inkomst och 

skattedeklarationer är riktiga redan från början. Därmed skulle skatteverket kunna fokusera 

mera på allvarligare fall av försök till skattefusk.
99

 

 

I övrigt anser skatteverket att aktiebolagen bör i bolagsordningen aktivt välja bort revision. 

Därmed föredras opt-out lösningen.
100

 

   

6.4 Intervjuer från min tidigare studie på C-nivå 

 

Jag skrev min kandidatuppsats vårterminen 2009 som handlande om avskaffandet av 

revisionsplikten och hur det skulle påverka berörda intressenter. Där vi intervjuade banker, 

revisionsbyråer och ett företag. Jag anser att jag kan ta med relevanta delar från de intervjuer 

vi gjorde då i denna studie men dock måste det påpekas att gränsvärden i förslaget för en 

avskaffad plikt då var avsevärt högre. Gränsvärden för att slippa revisionsplikt innan den 

nyutgivna propositionen var att minst två av EU:s maxvärde uppfylldes vilket motsvarade 

följande kriterier: en balansomslutning på 41,5 mkr, 83 mkr i nettoomsättning och maximalt 

ha 50 anställda.
101

  

 

6.4.1 Intervju med företag från tidigare studie 

 

Vi intervjuade Henric, VD på Blomsterbergs Möbler i Eslöv som driver och äger ett 

möbelföretag med 10 anställda som han styrt nu i närmare 17 år, men han äger även ett 
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fastighetsbolag. Henric berättar att ofta vet inte många företagare vad det är som gör att de 

tjänar pengar, då revisorer oftast fungerar som ekonomiska konsulter och hjälper en gärna och 

vägleder företagaren. En av de viktigaste anledningarna till avskaffandet av revisionsplikten 

är att minska de administrativa kostnader för bolag men enligt Henric är det en kostnad som 

bör beaktas innan man startar ett bolag, han anser att om 20 – 25 000 kronor är en hög 

kostnad för ett bolag att ha revision då bör kanske företagaren ha valt en annan 

företagsform
102

.  

 

Henric påpekar att han kommer fortsätta ha revision efter en avskaffad plikt eftersom han 

anser att det är en betryggande tjänst med många fördelar som enligt honom är värt 

kostnaden. Men han påpekar att om situationen var annorlunda och om han ägde ett litet bolag 

med färre anställda och saknade skulder med ingen kontakt från banker så skulle han nog 

funderat på om han verkligen hade behövt en revisor. Henric påpekar även att vid försäljning 

av bolag behövs en form av utredning, och har man inte haft revisor kan kostnaden bli väldigt 

hög då även tidigare år måste granskas. Det positiva med avskaffandet av plikten kommer 

vara att bolagen själv får bestämma vilka tjänster de behöver. Henric anser att revisorer inte 

kommer påverkas så avsevärt mycket eftersom han tror nya alternativ kommer dyka upp och 

att revisorer kanske kommer till och med används i högre utsträckning vid konsult och 

skattefrågor.
103

    

 

När det gäller notan för revisionspliktens avskaffande så anser Henric att det är 

skattebetalarna som kommer stå för det dels genom skatteverkets utökade kontroller, men 

även fel och missuppfattningar är något som sannolikt kommer öka i räkenskaperna.
104

  

 

6.4.2 Intervju med Revisionsbyråerna från tidigare studie 

 

Vi gjorde intervjuer med Mattias Kristensson som är godkänd revisor på SET revisionsbyrå i 

Malmö och med Malin Andersson som är revisor på Hollerup & Partners i Lund. Där vi fick 

fram väldigt liknande åsikter och uppfattning från byråerna inom ämnet. Där man var eniga 

om att en kostnad på 10 – 25 000 kronor inte är en betydande kostnad för mindre bolag, denna 

kostnad är ingen överraskning för företagarna det är något de vet om innan bolag startas. I 
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övrigt var både byråerna positivt inställda till pliktens avskaffande eftersom de inte vill känna 

att deras kunder skall vara påtvingade av deras tjänster på grund av lag. Representanterna från 

byråerna var inte så värst bekymrade av pliktens avskaffande eftersom de vet att de flesta 

kommer fortsätta med revision frivilligt av flera anledningar. Främst för att revision är något 

som behövs för kreditmöjligheter, kvalitetsstämpeln och inte minst den ekonomiska 

översikten och rådgivning som revision ger. När det gäller de alternativa tjänster som kan 

uppkomma hade SET revisionsbyrå tre produkter under utveckling där bland lagerintyg, 

bokslutsberättelse och Review. Medan Hollerup & Partners väntar på riktlinjer från FAR SRS 

på alternativ och hur dessa ska vara utformade. De påpekar att dessa alternativ tjänster inte 

behöver göra det bättre för bolagen eftersom det kan medföra att banker kommer att teckna 

lånekontrakt med sämre villkor, på grund av den ökade risken. Vidare tycker byråerna att 

gränsnivån var för höga och de hade hellre velat ha den Danska modellen med gränser som 

innefattar de minsta företag med en balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, 

nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor och 12 heltids anställda.
105

 

 

Malin och Mattias anser att revisorns arbetsuppgifter kommer att förändras, från revision till 

mer konsult liknande tjänster. Vidare anser de att Skatteverket kommer att ha en mer central 

roll än de har idag. De tror att en omstrukturering av branschen kommer att ske där revisionen 

samlas hos de större revisionsbyråerna, medan de mindre byråerna riktar sig mot biträde i 

redovisningsfrågor och detta kan leda till konkurrens från icke-revisorer.
106

 

 

Vad gäller skatteverkets roll så tror representanterna att man kommer ha strängare kontroll på 

de bolag som avstår från revision. Malin påpekar till exempel att små fiffel sker i de allra 

minsta bolagen.
107

  

 

6.5 Intervjuer med revisorer och konsulter från tidigare uppsats 

 

Jag har även lånat en analys från en tidigare gjord uppsats på C-nivå, detta på grund av att jag 

har haft det svårt tidsmässigt att göra ytterligare intervjuer själv. Uppsatsen är skriven av 

Blank, Martina och Annelie Persson med titeln Avskaffandet av revisionsplikten - En 

förskjutning av revisorernas och redovisningskonsulternas yrkesroll? Studien inkluderar både 
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revisorer och redovisningskonsulter där stora revisionsbyråer, Grant Thornton och Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers, samt mindre revisions- och redovisningsbyråer intervjuades. I 

studien hade man även med branschorganisationen Svenska redovisningskonsulternas förbund 

(SRF) med syfte att få en sakkunnigs syn på saken. Jag tog med detta eftersom jag anser det 

vara relevant att ha med åsikter från representanterna från revisorer och redovisningskonsulter 

då båda parter berörs av pliktens avskaffande som vidare kan vara till min hjälp att göra en 

fullständig analys. 
108

 

 

6.5.1 Intervjuer med revisorer och redovisningskonsulter  

 

Samtliga respondenter från studien visar att en avskaffad revisionsplikt kommer medföra en 

ökad konkurrens på marknaden. Där konkurrensen inom redovisningsområdet och 

konsultationstjänster kommer öka. Främst för att revisorerna kommer kunna ge mer 

rådgivning men även konsulter kommer kunna ge rådgivning som revisorer tidigare haft. 

Revisorerna kommer tappa fäste till redovisningskonsulter som kommer i framtiden kunna 

utfärda ett intyg till sina kunder som skall fungera som en kvalitetssäkring för 

redovisningskonsulter. 
109

 

 

En revisor respondent berättar att fördelen som revisorer kan ha i framtiden är kompetensen 

som inger trovärdighet som fungerar som en kvalitetssäkring för kund. Medan respondenter 

bland redovisningskonsulternas anser att deras konkurrensfördel gentemot revisorerna är den 

närmare kontakt de har med sina kunder. Enligt Benny Weberg, SRF, blir konsulten en 

naturlig affärspartner för kunden eftersom de belyser ett bredare kompetensområde. Den nära 

kundkontakt som konsulter har kan vara avgörande i många fall då konsulter träffar sina 

kunder månadsvis per år medan revisor i vissa fall träffas sina kunder högst en gång per år. 
110

 

 

Revisorer ser positivt på pliktens avskaffande eftersom den då kan bli efterfrågestyrd med 

anpassade tjänster efter kunders behov. Revisorerna påpekar också om att relation till kund är 

viktigt för att behålla sin kund. Ett viktigt resonemang är att revisorer måste försöka förtydliga 

nyttan med revision så företagarna inte enbart ser det som en kostnad. De förändringar som 

kan antas ske när plikten avskaffas är att tjänster som periodbokslut kommer göras oftare på 
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grund av att kunder, banker och andra intressenter kan kräva det, men även kvalitetssäkringar 

av budgetar är en tjänst som kan öka. 
111

 

 

Bland redovisningskonsulterna råder det en del osäkerhet kring de nya 

marknadsförutsättningarna i och med pliktens avskaffande. Men respondenterna är inte helt 

eniga om förändringarna. Där tre av respondenterna tror att förändringarna kommer gälla för 

båda yrkesgrupperna men att det kommer ställas högre krav på deras yrkesgrupp. De två 

andra anser inte att kraven och förändringar kommer påverka dem utan revisorerna. Med 

pliktens avskaffande kommer monopolet för revisorer att försvinna vilket kommer medföra att 

det blir en tuff konkurrens för yrkesgrupperna, men för företag som är i behov av revisorers 

och konsulters tjänster kommer det vara en fördel. Respondent från SRF anser inte att 

arbetsuppgifter kommer förändras utan att det möjligtvis blir förändrade rutiner där revisorer 

är de som kommer granska redovisningskonsulternas arbete. När Benny Wedberg ska 

beskriva SRF:s syn på revisorernas arbetsuppgifter efter pliktens avskaffande tror han att den 

övervägande delen av revisorer ser avskaffandet som en lättnad eftersom de undgår risken att 

hamna i en jäv situation. Till följd av avskaffandet av plikten får revisorerna större frihetsgrad 

att ge rådgivning till sina kunder än tidigare. Detta tror han kommer innebära att revisorerna 

närma sig redovisningskonsulternas yrkesroll allt mer.
112

 

 

Enligt studien visas det att det är revisorer som förberett sig mest inför förändringen. Till 

exempel på Grant Thornton har man en del förberedelser där inte minst att utbilda revisorer 

till auktoriserade redovisningskonsulter men även bredare tjänsteutbud. Inom Öhrlings har 

revisorer en checklista de följer där de kontaktar sina klienter och informerar dem om 

möjligheterna efter pliktens avskaffande, samtidigt som de får en uppfattning om kundens 

behov och syn på avskaffandet. Den föreberedelse som redovisningskonsulter gjort på Grant 

Thornton är att de har auktoriserat sig men även satsat på redovisning, vars syfte är att öka 

förtroendet till kunder och intressenter. Ur studien fick de fram att de mindre byråerna inte har 

förberett sig på något specifikt sett.
113

 

 

Inom SRF är auktoriseringen av konsulterna en del av förberedelsen inför pliktens 

avskaffande, eftersom krav på konsulter kommer öka. SFR har även satsat på marknadsföring 
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där man marknadsför både SRF och titeln auktoriserad redovisningskonsult. Tanken är att få 

allmänheten att se skillnad mellan revisorer och redovisningskonsulter. 
114

 

 

6.6 Intervjuer med företag 

 

De företag som jag har kontaktat och som varit delaktiga vid intervjuer eller svar via e-post 

har varit aktiebolag allt från enmansfirmor till företag med uppemot sex anställda. Utifrån de 

totalt åtta intervjuer som jag gjort fick jag fram att alla var för ett avskaffande av 

revisionsplikten då de tycker den skall vara efterfrågestyrd. Respondenterna tyckte även att 

gränsvärden var lämpliga med tanke på när jag informerade dem om antalet bolag som berörs 

för att kunna avstå från revision när lagförslaget genomförs. 

 

Vid förfrågan om hur många av dem som kommer att fortsätta ha revision svarade sju av dem 

att de tänker ha kvar revision då de ser det som det effektivaste kontrollinstrumentet samtidigt 

som vissa av dem påpekade betydelsen för deras kunder, leverantörer, kreditgivare m.m. 

eftersom det är viktigt att vill visa upp en förtroende och seriös sida av bolagen. Vid förfrågan 

om hur mycket de betalar för revision varierade svaren allt från ca 5000 kronor till ca 25 000 

kronor, vissa av respondenterna ansåg att tjänsten inte var värd kostnaden medan andra tyckte 

den var värd det. En av respondenterna berättade att det känns enbart som en påskrift från 

revisorn sedan skickas räkningen. Vidare berättar en annan respondent att revisionsavgiften 

ökat med nästan 50 procent i hans bolag jämfört med föregående års avgift vilket kan anses 

att byråerna missbrukar sin monopoliska ställning, som därmed är en drivande kraft till 

pliktens avskaffande. Jag frågade även om det förekommer eller förekommit situationer då 

revisorn hjälpt företagen med tips, råd eller förslag som företagarna själv inte tänkt på vad 

gäller bedrivandet av företag. Deras svar varierade där vissa företagare har haft ekonomiskt 

utbildning och kompetens vilket medför att väldigt lite av denna typ av situationer uppstått, 

medan i andra fall har företagarna fått tips och råd med enklare frågor, frågor som berört 

skatt, upplysningskrav och pensioner m.m. Men det förekommer även att företagarna 

kontaktar företagsjurister. Men i övrigt uppfattande jag som att företagen inte har så mycket 

kontakt med sina revisorer. 
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När jag frågade respondenterna om hur de tror banker kommer ställa sig vid kreditgivning till 

de företag som väljer att avstå från revisor, svarade de flesta att det berodde på situationen då 

kanske i en mindre stad med bankkontakter och att en viss personlighet kan ha en betydelse, 

men i övrigt ansåg de att krediter inte kommer beviljas helt utan revision. Möjligtvis en 

punktgranskning och intygsgivande från revisor, alltså inte en fullskalig revision, men bara 

för det behöver det inte bli billigare svarade en av respondenterna. Men i de flesta fallen kan 

man gå in med egen säkerhet för krediter. 

 

Slutligen frågade jag vad de tror om den ekonomiska brottsligheten och hur den kommer 

påverkas vid pliktens avskaffande. Alla tillfrågade ansåg att fusket inte kommer öka avsevärt 

mycket eftersom de som fuskar kan oftast göra det oavsett regler och lagar. Däremot tror de 

att omedvetna fel kan öka eftersom i många fall är småföretagarna inte så kunniga vid till 

exempel skattefrågor. 

 

6.7 Intervjuer med revisionsbyråer 

 

De revisionsbyråer jag har valt att intervjua har varit allt från enmans byråer till mellanstora 

med 15 – 25 anställda och en stor internationellt känd revisionsbyrå med tusentals anställda. 

Det jag fick fram ur intervjuerna med samtliga respondenter var att alla var för pliktens 

avskaffande samt anser de att gränserna var rätt satta. Många av respondenterna ser pliktens 

avskaffande även som en möjlighet eftersom fler tjänster och mer rådgivning kommer 

efterfrågas. Det jag också fick fram var att de små revisionsbyråerna har mycket kontakt med 

sina klienter då många av dem ser sig gärna som ekonomichef på företagen där de bidrar med 

rådgivning och vägleder företagen i rätt riktning, vilket de anser värderas högt av företagen. 

Till exempel säger Torun Ljungström, godkänd revisor från Alingsås revision att det inte är 

lika inspirerande att jobba med större bolag som det är med små eftersom man hjälper inte de 

stora utvecklas det sköter de oftast själva. Vidare anser de flesta att revision är ett måste för de 

flesta företag eftersom de har intressenter att tänka på inte minst banken men även att det 

anses finnas en rädsla att granskas av skatteverket. Många ser revisionen som en 

”försäkringspremie” enligt Lennart Johansson.    

 

Men det fanns en skillnad mellan de mindre byråerna jämfört med de större, eftersom jag fick 

fram att de mindre byråerna inte hade förberett sig så värst mycket inför förändringen då de 
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anser att det inte kommer påverka dem. Till exempel nämner Torun Ljungström som främst 

jobbar med mindre bolag, att de antar att ur deras kundstock kommer de som väljer bort 

revision vara ca tio procent men att fem procent av dem kommer att återkomma för annan 

hjälp och rådgivning. Men det påpekas även av respondenterna trots de nya tjänster som 

kommer finnas och som redan finns anses inte priset skilja så avsevärt mycket. Ernst & 

Young representanten Stefan Hultstrand, partner och ansvarig för entreprenörs- och 

tillväxtföretag berättar att de på deras revisionsbyrå har förberett sig ordentligt med flera klara 

tjänster för sina kunder där de pratat med sina kunder och anpassat produkter efter deras 

behov. De tror att pliktens avskaffande kan vara bättre än förr med flera möjligheter. Vidare 

berättar Stefan att deras revisorer har kontakt med kunderna minst en gång årligen men att det 

självklart varierar från företag till företag där en del företag har veckovis kontakt. Han anser 

att förändringen kommer kanske leda till att i vissa fall kontakten med företagen kommer öka. 

Stefan anser att de alternativa tjänster eller specifika granskningar kommer kunna fungera lika 

bra vid kreditgivning som revision, samt att de har haft kontakt med banker men att man inte 

har ett standardiserat alternativ, utan det kommer ta tid innan de alternativa tjänsterna blir 

etablerade.      

 

Jag tog även upp frågan om hur de tror skatteverket kommer klara den nya roll de kommer få, 

svaret jag fick var ganska liknande från alla respondenter. De anser att verket kommer ha det 

svårt att klara av rollen inte minst för att de tror att resurserna inte kommer räcka till samt att 

de inte kommer ha lika stark inverkan som revisionen haft. Vissa av dem anser även att 

kanske gränsvärden hade varit högre satta om skatteverket inte varit så negativt inställda till 

pliktens avskaffande samt att det dröjt på tiden att få förslaget genomfört. Vi diskuterade även 

möjliga framtida gränshöjningar och vad de ansåg om det. De anser att en höjd ribba kommer 

kräva ännu mer resurser för skatteverket men även att det då kan uppstå mer avsiktlig fusk 

eftersom det inte kan anses rimligt att ett bolag med 20 – 30 anställda inte skall har revision. 

Men under de angivna gränser som föreslagits i propositionen var alla eniga om att medvetna 

fel inte kommer öka avsevärt mycket. Däremot kan omedvetna fel öka på grund av de mindre 

företagens bristande kunskap i övergripande ekonomi, bokföring, bokslut och deklarationer 

vilket är den hjälp de oftast är i behov av. 
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6.8 Intervju med skatteverket 

 

Jag har kontaktat skatteverket för att försöka få till en intervju med någon kunnig i ämnet eller 

få prata med de som medverkat i att skriva skatteverkets remiss. Jag fick kontakt med 

skattedirektör Tomas Algotsson men han hade det svårt att delta i någon intervju utan svarade 

enbart lite kort på vissa av mina frågor. Han föreslog att jag skulle kontakta någon från verket 

i min region, jag fick då kontakt med Göran Mårtensson skatterevisor i Malmö som ställde 

upp på en intervju.  

 

Ur intervjun med Mårtensson fick jag fram att han tyckte gränsnivån var bra satt men han är 

ändå negativt inställd till pliktens avskaffande. Eftersom han anser att det är just de minsta 

företagen som behöver ha revisor på grund av att det är här de flesta fel och fusk sker men 

även att revisionen bidrar till att kanske mer blir gjort i företag som har revision än de som 

avstår. Han menar att många företag ser det positiva med revision som något självklart, 

eftersom det bidrar till ökad kontroll och konsultering vilket ingår i tjänsten. Mårtensson anser 

att skattefel och skattefusk kommer att öka när plikten avskaffas dock vet han inte hur stort 

det kan bli, det är något som får utvärderas efter förändringen anser han. 

 

Jag frågade honom hur de skall gå till väga för att möta de förändringar som uppkommer efter 

pliktens avskaffande svarade han att man kommer vara tvungen ha mer kontroller och risken 

finns att man kommer fokusera sig på de som valt att avstå från revision. Han berättar att 

skatteverket kommer även i vissa fall kunna bidra med rådgivning och hjälp när det gäller 

bokföringskontroller i syfte att minimera risk för fel i deklarationer. Han påpekar även 

kvalitetsskillnad mellan enskilda firmors och aktiebolagens räkenskaper som underlag för 

deklaration vilket är betydligt bättre hos aktiebolagen, detta på grund av revisionsplikten.  

 

Vidare diskuterade vi om varför man föredrar en opt-out lösning då Mårtensson men även 

Algotsson anser att det är i skatteverkets intresse att få veta om man har revisor eller inte. 

Algotsson anser att det bör vara ett aktivt beslut från företagens sida om man inte vill ha 

revision, han förstår att många företag kan se det som något man försöker påtvinga dem men 

han menar att man ger företagen ett stöd att få behålla revisionen då trots allt en majoritet 

kommer att fortsätta med den. 
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Vi diskuterade även om möjligheten för framtida gränshöjningar för revision där 

respondenterna var eniga om att vid högre gräns skulle det krävas mer åtgärder från verkets 

sida. Men som de befarar kommer det inte vara så många som avstår från revisionen på en 

gång i detta skede utan att antalet kommer att öka med tiden, när väl företagen utvärderat 

konsekvenser av att avstå från revision. 

 

6.9 Sammanfattning 

 

Enligt remisserna med Företagarna och FAR SAR fick man fram att de var för pliktens 

avskaffande vilket däremot skatteverket var emot. Men skatteverket och FAR SRS är för de 

angivna gränsvärden som återfinns i propositionen med tre anställda, tre miljoner kronor i 

nettoomsättning och 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Däremot anser företagarna att 

gränsnivån kunde ha varit lite högre. FAR SRS anser vidare att plikten bör avskaffas i två 

steg. Ett slopande av plikten skulle medföra att företags konkurrenssituation internationellt 

skulle förbättras. En inskränkt revision skulle innebära ökad konkurrens som kommer främja 

företagen eftersom det kommer finnas mer utbud till lägre priser. 

 

Propositionen anger att det kommer bli en ”opt-out” lösning där bolagen kommer vara 

tvungna att aktivt välja bort revision genom ändring i bolagsordning och entlediga revisorn.  

De anser att denna lösning innebär högre administrativ kostnad och krångel för de bolag som 

inte vill ha revision. Men skatteverket och FAR SRS anser att eftersom majoritet av bolag 

kommer behålla revision är det också lämpligt att företag själv skall ta ställning till om de vill 

ha revision eller inte. Vidare anser skatteverket och FAR SRS att man bör lämna uppgift i sin 

deklaration om deras årsbokslut upprättats eller upprättas med biträdande av en 

uppdragstagare men även om årsredovisningen granskats eller granskas av en revisor. Vilket 

Företagarna är emot eftersom de anser att de företag som avstår kommer granskas hårdare.  

 

Enligt skatteverket har utredningen underskattat den preventiva effekten som revisionen har 

haft för att motverka fel och fusk vid inkomst och skattedeklaration. De anser att en slopad 

plikt kommer medföra ökning av medvetna som omedvetna fel i bolags räkenskaper. För att 

motverka denna effekt uppskattas ett resurstillskott på minst 100 miljoner kronor. Man ska 

motverka felen genom rätt att få göra allmänna kontroller av företags bokföring under löpande 
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beskattningsår. Risken finns att man kommer föra sina kontroller mot de som valt att avstå 

från revision och att det kan skrämma företag till att behålla revision. 

 

Ur de intervjuer som framkommit från tidigare uppsatser och de som gjorts för denna uppsats 

framgår det tydligt att alla är för pliktens avskaffande utom skatteverket. Anledning till att de 

flesta är för pliktens avskaffande är att det skall vara en valfrihet för företag, samt att det skall 

finnas tjänster anpassade efter deras behov. konkurrensen inom redovisningsområdet och 

konsultationstjänster kommer öka, främst på grund av att revisorer kommer i högre 

utsträckning kunna ge mer rådgivning. Även redovisningskonsulter kommer kunna ge 

rådgivning som revisorer tidigare haft. Revisorerna kommer minska andelar till 

redovisningskonsulter som i framtiden kommer kunna utfärda ett intyg till sina kunder som 

skall fungera som en kvalitetssäkring. Men även för att generellt har konsulter större kontakt 

med sina kunder än vad revisorer har.  

 

Utifrån intervjuerna får man fram att det är de stora revisionsbyråerna som främst förberett sig 

inför pliktens avskaffande, med färdiga nya tjänster anpassade efter kunders behov samt som 

man utbildar revisorer till auktoriserade redovisningskonsulter. Redovisningskonsulter har 

inte förberett sig i liknande omfattning men inom SRF är auktoriseringen av 

redovisningskonsulterna en del av förberedelsen inför pliktens avskaffande, eftersom krav på 

konsulter kommer öka. Man har även satsat på marknadsföring. 

 

Av de företag som jag intervjuade svarade sju av dem att de tänker behålla revision eftersom 

de ser det som det effektivaste kontrollinstrumentet samtidigt som vissa av dem påpekade 

betydelsen för deras kunder, leverantörer, kreditgivare. De flesta ansåg inte att kostnad för 

revision var en betydande kostnad men i ett visst fall förekom det att revisionen stigit mer än 

50 % på ett år, vilket kan anses vara ett motiv till pliktens avskaffande då monopolistisk 

ställning kan utnyttjas negativt.  

 

De revisionsbyråer jag har intervjuat har varit allt från enmansbyråer till mellanstora med 15 – 

25 anställda och en stor internationellt känd revisionsbyrå med tusentals anställda. Jag fick 

fram att de små byråerna har mer kontakt med sina klienter än vad stora byråer har. Men Ernst 

& Young representanten påpekar att i och med pliktens avskaffande kan kontakt med kunder 

öka. Det är generellt företagens bristande kunskap i övergripande ekonomi, bokföring, bokslut 

och deklarationer som de är mest behov av. 
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Ur intervjun med representanter från skatteverket fick jag fram deras positiva inställning till 

den lägre föreslagna gränsnivån, eftersom de påpekar att det är bland de minsta bolagen som 

mestadels fel sker. Det anses inte rimligt att ha så höga gränsnivåer. Respondenter påpekar att 

det finns kvalitetsskillnader mellan aktiebolag och till exempel enskilda firmors underlag för 

deklaration. Den höga kvaliteten hos aktiebolag beror på revisionen. Detta är något som 

kommer försämras och kommer medföra till ökat fel av både medvetna som omedvetna slag. 

Representant berättar vidare att verket kommer även i vissa fall kunna bidra med rådgivning 

och hjälp när det gäller bokföringskontroller i syfte att minimera risk för fel i deklarationer. 

 

7. Analys 

 

 

I detta kapitel görs en sammankoppling från det empiriska materialet och den teoretiska 

referensramen för att se hur de förhåller sig till varandra. Syftet med analysen är att få 

problemformulering besvarad som uppsatsen bygger på, som slutligen ger underlag för nästa 

kapitel där resultatet presenteras. 

 

 

7.1 Fördelar respektive nackdelar med en avskaffad revisionsplikt  

 

Fördelarna med en avskaffad revisionsplikt är att småföretagens konkurrenssituation 

förbättras mot övriga EU och en ökad konkurrens i revisions och redovisningsbranschen kan 

medföra större utbud av tjänster och eventuellt lägre priser. Det positiva med fler och 

anpassade tjänster efter företags behov stärker behovet av dessa tjänster. Däremot fick jag 

fram ur intervjuerna med både revisionsbyråer och företag är att dessa tjänster inte behöver bli 

just billigare. När det gäller kostnaden för revision anses det inte vara en överraskande 

kostnad. Det är en kostnad som de flesta känner till anser representanterna från både 

företagens sida och byråerna. En av respondenterna bland företagen påpekar att med en 

tvingad revision har revisorer en monopolsituation på aktiebolagen där deras tjänster är 

tvingande och kan medföra att det utnyttjas på ett negativt sätt. Till exempel med drastiska 

höjningar av priset för revision. Vilket därmed förespråkar en avskaffad plikt. 
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De intervjuer jag gjort med företag visar att de flesta kommer fortsätta med revision då det är 

en betryggande tjänst som uppskattats av företagaren och intressenter, med många fördelar 

inte minst vad gäller rådgivning och kontroll. Många företagare menar att revisorer vägleder 

företag i rätt riktning. Vidare uppfattar jag från intervjuerna med de mindre byråerna, att man 

har regelbundet kontakt med sina klienter. Vilket kan vara till fördel i framtiden då 

kundkontakt kan framhävs mer. 

 

En av de främsta anledningarna till pliktens införande var att det skulle motverka ekonomisk 

brottslighet samt att det skulle vara till hjälp och fungera som ett instrument för styrning av 

verksamhet. I dagens situation yttras att ett avskaffande av plikten skulle minska de 

administrativa kostnaderna för småföretag samt att detta skulle leda till stora 

kostnadsbesparingar. Men denna uppskattning har kritiserats från andra håll inte minst i Econ 

rapport som anger att pliktens avskaffande även kan bidra till en del transaktionskostnader för 

banker, aktieägare och inte minst ökade kostnader från den allmänna sidan. Dessa kostnader 

kan vara gällande alternativa tjänster som tar tid att bli etablerade, där olika aktörer måste 

sätta sig in och skapa sig en förståelse kring de nya tjänsterna. Övriga kostnader som anges är 

skatteverkets resurstillskott som befaras öka samtidigt som skattebortfall förväntas öka vilket 

vidare belastar samhället. Men staten avser motverka den negativa skattebortfallet genom en 

höjning av fastighetskatten för vattenkraftverk från 1,7 procent till 2,8 procent samt 

stämpelskatten för juridiska personer från 3 procent till 4,25 procent. Dessa höjningar är de 

enda i sitt slag bland de övriga länder som avskaffat plikten vilket upprör Torbjörn Spector 

från Svensk näringsliv som anser att dessa skatter bör avskaffas helt. Torbjörn anser att det är 

principiellt fel att höja skatter vid påstådd framtida skattefusk. Till exempel skulle en höjning 

av stämpelskatten för juridiska personer innebära generellt en kostnadshöjning för 

näringslivet i samband med fastighetstransaktioner. 

 

7.2 Intressenters ställningstagande gällande propositionen  

 

Utifrån de remisser och intervjuer från tidigare uppsatser samt de undersökningar jag gjort till 

denna uppsats visar att generellt är alla för pliktens avskaffande utom skatteverket vilket varit 

starkt kritiskt till avskaffandet av revisionsplikten enda från början. Vilket kan därmed ha 

fördröjt lagförändringen. Skatteverkets kritiska inställning kan även vara anledning till att 

man har angett så låga gränsvärden till skillnad från det som utredningen ursprungligen 
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förespråkade. Skatteverket har varit för en opt-out lösning vilket även FAR SRS förespråkar 

eftersom majoriteten kommer fortsätta ha revision samt att det anses som ett stöd till små 

företagen enligt representanter från skatteverket. Det är nog lämpligast att bolagen själva får 

avgöra om de vill ha revision eller inte. I Företagarnas remiss däremot förespråkas en opt-in 

lösning eftersom man anser att en opt-out lösning innebär högre administrativa kostnader för 

bolag. Det på grund av att man måste aktivt välja bort revision genom ändring i 

bolagsordningen. Jag anser att en opt-out lösning är ett bra val eftersom det därmed visar det 

aktuella företagets inställning till revision men även för att en majoritet av bolagen har avsikt 

att behålla revision, vilket därmed underlättar för dem.  

 

Utav de intervjuer jag gjort med samtliga representanter förespråkas lägre gränsvärde och 

bland remisserna är det enbart Företagarna som anser att gränsvärdet kunde angetts lite högre 

som motsvarar Danmarks gränsnivå eftersom det då hade omfattat fler företag. Gränsnivåerna 

är något som jag har diskuterat med mina respondenter och de tycker att en gräns som 

omfattar ca 70 procent av alla aktiebolag är en bra gräns. En eventuell gräns höjning bör göras 

successivt efter att man utvärderat konsekvenserna och låtit branscher anpassa sig till de 

förändringar, inte minst för leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga intressenter. Man 

bör beakta att en sådan förändring tar tid eftersom nya tjänster måste bli etablerade. Detta är 

något som många övriga länder gjort och därför anser jag att Sverige också bör ta det 

försiktigare steget framåt.  En gränshöjning som skulle omfatta fler och större bolag än den nu 

angivna gränsnivån hade inte varit rimligt att ha som utgångspunkt eftersom risk för ökat 

skattefel och skattebortfall hade ökat enligt respondenterna. Vidare kan man även anse att 

med ett högre gränsvärde skulle kunna bidra till försämrat förtroende från intressenter för 

större bolag som avstår från revision.  

 

Det har diskuterats väldigt mycket om hur skatteverket skall motverka eventuella skattefel där 

man skall ha möjlighet till att få göra allmänna kontroller av företags bokföring under löpande 

beskattningsår samt att man skall ange i självdeklarationen om de har revisor.  Detta är något 

som Företagarna men även FAR SRS är kritiska mot. Eftersom de som avstår från en 

granskning kan leda till en fördjupad granskning med taxeringsrevision. Vilket därmed kan 

betyda att den positiva effekten med pliktens avskaffande riskerar gå förlorad. Bolag kan då 

uppfatta sig som en måltavla med den fördjupade granskning, vilket kan ”skrämma” bolag till 

revision eftersom de anar att skatteverket riktar sina kontroller mot de som avstår från 

revision. Men för att skatteverket skall kunna motverka effekten av skattefel så måste de ha 
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tillgång och möjlighet till det, eller att man kanske föreslår alternativa lösningar som till 

exempel en enklare form av skatterevision enligt FAR SRS.   

 

Skatteverket har hela tiden hävdat att fel och fusk kommer att öka och att man underskattat 

den preventiva effekt revisionsplikten har haft för att motverka fel och fusk. Men utifrån de 

intervjuer jag har haft med företag och revisionsbyråer anser de inte att fusket kommer öka 

betydligt mycket eftersom de som fuskar kan oftast göra det oavsett om man har revisor eller 

inte. Däremot kan omedvetna fel bland småföretag öka eftersom de oftast har bristande 

kunskap i övergripande ekonomi och med deklarationer. Vidare finns det studier utomlands 

där plikten avskaffats som visar att fel kan öka men att de inte är av betydande omfattning. 

När jag diskuterade eventuella gränshöjningar i framtiden med mina respondenter ansåg de att 

även fusket kan därmed öka, samt att skatteverkets resursbehov antagligen kommer bli större, 

vilket vidare ökar kostnad för allmänheten. Representant från skatteverket anser att plikten 

inte bör avskaffas just på grund av att fusk och fel oftast sker bland de mindre bolagen, där till 

exempel skillnad finns mellan enskilda näringsidkare och aktiebolag när det gäller underlag 

för deklaration, vilket är av betydligt sämre kvalitet än hos aktiebolag. Jag frågade min 

respondent från skatteverket vad han tyckte om det resurstillskott de fått för de åtgärder de 

måste vidta för att motverka den negativa effekten av pliktens avskaffande. Tyvärr fick jag 

inget konkret svar. Men enligt utredningen uppskattas det ett resursbehov på minst 100 

miljoner kronor. De övriga representanter från företag och revisionsbyråerna tror inte 

skatteverket kommer klara den utökade kontroll roll de har fått. 

 

En förkortad revisors mandattid till ett år är något som alla är positiva till, vilket har sina 

fördelar genom att det är mer flexibelt och gör det lättare för bolag att utse ny revisor. En 

annan fördel är att många företag slipper binda sig under fyrårigt mandat vilket kan påverka 

småbolagens val av revision. Nackdelen med en förkortad mandattid är att revisorers framtida 

kunduppdrag blir mer osäkert. 

 

7.3 Konkurrens och branschförändring  

 

Pliktens avskaffande kommer antagligen leda till en omstrukturering av revision och 

redovisningsbranschen där de mindre byråerna kommer assistera mer kring 

redovisningsfrågor och konsultation vilket skulle medföra ökad konkurrens från icke revisorer 
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där bland med redovisningskonsulter. Det är främst en ökad konkurrens inom marknad för 

redovisning, skattekonsultation, affärs rådgivning och liknade tjänster. Den konkurrensfördel 

som däremot konsulterna har är den relativt närmre kundkontakten som kan vara avgörande 

men även möjligtvis det bredare kompetensområdet. Revisorer förstår också att 

kundkontakten kan vara avgörande och enligt en av respondenterna finns det sannolikhet för 

ökad kundkontakt i och med pliktens avskaffande. Det kommer bli allt viktigare för revisorer 

att försöka förtydliga nyttan med revision, så att det inte enbart uppfattas som en kostnad. För 

revisorer kan en avskaffad plikt medföra en del nya möjligheter för branschen. Risken för 

ökad kundkontakt och relationsskapande åtgärder kan medföra att revisorns oberoende hotas. 

Revisorn ska inte vara i beroendeställning till någon intressent i en organisation som granskas. 

Om tvivel på revisorns oberoende uppstår minskar även värdet av revisionen. Jag tror att 

många intressenter värderar revisorns oberoende ställning.   

 

Det man kan konstatera ur min studie är att de stora revisionsbyråerna har förberett sig mer 

inför förändringen, med nya tjänster anpassade efter kunds behov men även att utbilda 

revisorer till auktoriserade redovisningskonsulter. Vad gäller redovisningskonsulter är 

auktorisering något som möjligtvis kommer betonas mer där fler konsulter kommer bli 

auktoriserade samt satsning på marknadsföring.  Däremot har de mindre byråerna inte riktigt 

förberett sig lika väl inför pliktens avskaffande, vilket kan vara oroande. Man kan anse att 

revisionsbyråer i allt större utsträckning kommer bli konsultinriktade eller kan möjligheter 

finnas att en del går samman med redovisningsbyråer för att på det sett uppnå 

kostnadsfördelar.  

 

7.4 Konsekvenser med avstående från revision 

 

För de företag som väljer att avstå från revision bör de veta vad innebörden av det är och vilka 

följder det kan medföra. Leverantörer, kunder, kreditgivare och övriga intressenter kan ha det 

i sitt intresse att de företag de gör affärer med har revision. Där till exempel leverantörer 

behöver information om företag för att se om det är lönsamt att göra en leverans. Men som 

utredningen befarar anses inte en inskränk revision påverka möjligheten att handla med 

leverantörer. Eftersom olika juridiska vägar finns att gå tillväga inte minst genom pant, 

äganderättsförbehåll, borgen med mera. Man måste också beakta att det kan uppstå situationer 

då leverantörer inte utnyttjat dessa möjligheter fult ut och kan bli vilseledda på grund av 
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bristfällig information. Vidare kan ett företags kunder även vara i behov av revision där till 

exempel vid köp av dyrbara maskiner ska säljaren möjligtvis svara för underhåll och lämna 

garanti under längre tid. Frågan är då om detta har så stor betydelse för de allra minsta 

bolagen. När det gäller intressentteorin och företags mål, prioriteras en del intressenter 

framför andra för att nå målen. Mål så som vinst och utdelning till ägare. De företag som 

avser behålla revisor har i fokus att tillfredställa sina primära som sekundära intressenter med 

relevant information. Intressenter så som banker, leverantörer, kunder men även staten i form 

av skatter. Dessa intressenters betydelse kan variera olika mycket för ett företags utveckling 

och målsättningar. 

 

Vidare kan man även undra hur det blir med kontrollbalansräkning för företag som väljer att 

avstå från revision. Eftersom en sådan kontroll undertecknas av styrelsen och revisor. En 

kontrollbalansräkning upprättas när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat. Vidtas inga 

åtgärder för att återupprätta bolagets aktiekapital till full teckning kan styrelse och VD bli 

personligt betalningsskyldiga för bolagets förpliktelser vid konkurs. Det är även revisor som 

granskar kontrollbalansräkningen och är oftast den som slår larm när den kritiska nivån är 

uppnådd. Man kan även tänka sig att det är svårt för en utomstående revisor som inte känner 

till ett bolag och som inte reviderat bolaget under tidigare år, ha det svårt att upptäcka den 

kritiska nivån eller fullgöra åtagande på en kort tid.  

 

Man kan ur principal agent teorin dra slutsatsen att revision är något som är bra för ett lite 

större företag där ett företags ägare och ledning är skilda personer. Där revisorn undanröjer 

problemet med asymmetrisk information mellan ägare och förvaltare. Men detta är inte 

nödvändigt om ägare och förvaltare är samma person i ett litet företag.   

 

De företag som väljer bort revision riskerar att förlora revisorns vägledning samt 

kontrollmöjligheter i sitt företag. Vilket för många småföretagares fall kan vara avgörande. 

Man kan även se det som en förlust för staten där revisorn även har som roll att säkerställa 

lagens ramar, inte minst när det gäller skatteintäkter. Man kan göra ett antagande ur principal- 

agent teorin att staten är principalen och alla små bolag som avstår från revision är agenter. 

För att principalen (staten) skall få agent (företagen) att agera ur principalens riktlinjer krävs 

det kontrollåtgärder av oberoende part, som till exempel en revisor. 
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Vidare kan man även diskutera val av tidpunkt för revisionspliktens avskaffande under 

rådande finanskris och med alla företagsskandaler sedan 2001 med Enron som utgångspunkt. 

Eftersom en inskränkt revision skulle generellt innebära mindre kontroll. Det skulle även 

innebära en förändring i bolagsstyrning för de företag som väljer att avstå från revision då 

kanske inte lika mycket blir gjort. Eftersom småbolag till en början behöver all vägledning de 

kan få för att lära sig den rätta vägen. Eftersom en bra bolagsstyrning är viktigt för hela 

näringslivet där förtroendet i finansiella system är avgörande för en ekonomisk tillväxt. Man 

kan nästan tro att man går mot motsatt håll när det gäller bolagsstyrning där regleringen bli 

allt mindre rigorösare för företag. Men vidare kan man konstatera att inga stora 

företagsskandaler kan uppstå för små bolag.  

 

8. Resultat och resultatdiskussion 

 

 

I detta avslutande kapitel besvaras problemformulering som finns i första kapitlet, jag 

kommer även belysa mina reflektioner över studien. 

 

 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur revisionsbyråer, småföretag och skatteverket 

kommer påverkas av pliktens avskaffande. Då det är väldigt intressant att få veta hur der ser 

på förändringen och vad de anser om förslagen som anges i propositionen.  

 

Ett av de viktigaste motiven till pliktens avskaffande var att minska de administrativa 

kostnaderna för små företag och göra revisionen efterfrågestyrd eftersom det kan medföra mer 

tjänsteutbud och högre konkurrens inom revisionsbranschen. Vilket därmed ska underlätta för 

småföretagare. Däremot bör det påpekas att i och med revisionspliktens avskaffande finns 

risken att man går miste om den brottsförebyggande effekten som revisionen har haft vilket 

därmed skulle påverka skatteintäkter men även övrigt i det offentliga. 

 

Enligt remisser, debatter och respondenter anses det finns en överskattning av revisionens 

kostnad där det är många som anser att det inte är en betydande kostnad, varav vissa 

respondenter påpekar att det är en tjänst som är värd att betala för. Men självklart kommer det 

leda till kostnadsbesparingar för vissa företag, samtidigt kommer kostnader öka på andra håll 
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inte minst för allmänheten eftersom skatteverkets resursbehov ökar. Vidare antas en inskränkt 

plikt öka skattefel och skattefusk som skatteverket befarar vilket därmed kan minska 

skatteintäkter som kan påverka andra offentliga sektorer som vidare påverka hela samhället. 

Eller att kompensera ett befarat skattebortfall med att höja andra skatter som vidare påverkar 

näringslivet, som till exempel för juridiska personer i och med höjd stämpelskatt. Alla 

respondenter utom skatteverket var positivt inställda till pliktens avskaffande. Gränsvärdet 

anses vara rätt satt enligt skatteverkets representant eftersom en lagförändring kunde i vilket 

fall inte hindras. Däremot har man haft inverkan på att sätta just denna gränsnivå. Vilket kan 

anses positivt eftersom det ursprungliga förslaget från utredningen är något som de flesta 

representanter och intressenter hade varit emot. 

 

Jag fick oftast mina frågor besvarade av respektive representantgrupp och självklart förekom 

det i vissa fall att en del var mer insatta än andra i ämnet. Men däremot var jag lite besviken 

över att jag inte fick så mycket av mina frågor besvarade från skattverket och en del frågor 

kunde de inte ge något precis svar på. När jag intervjuade företag och de mindre byråerna 

märkte jag att de oftast hade samma inställning och åsikter kring ämnet som i sin tur bidrog 

mycket till upprepade svar. Men för att göra en liten jämförelse kontaktade jag även Ernst & 

Young som bidrog till att man fick se en tydlig skillnad i förberedelsen mellan små och stora 

byråer inför pliktens avskaffande. Jämförelsen visade att större byråer generellt anses vara 

mer förberedda med nya tjänster. 

 

De företag som med störst sannolikhet kommer avstå från revision när plikten avskaffats 

kommer vara de allra minsta bolag med antagligen inga externa kreditgivare och främst 

nystartade aktiebolag, vilket jag anser vara positivt eftersom som nystartat bolag behöver man 

ha så låga kostnader som möjligt för att utveckla verksamheten. Bolag som inte har några 

kreditgivare behöver praktiskt taget ingen revision eftersom banker är oftast den intressent 

som har störst behov av revision, vilket gör revisionen därmed onödig. Dock måste man 

påpeka att de företag som avstår från revision går miste om en del fördelar som kan vara bra 

för företagets utveckling och styrning, vilket för många småföretag är ytterst viktigt.  

 

Majoritet av bolagen kommer fortsätta ha revision av flera anledningar inte minst för att 

intressenter kan kräva det men även på grund av att revision är något som är bra för företag 

oavsett storlek. Eftersom det ger företagsledningen och styrelsen bättre ekonomisk översikt. 

Men det kan också uppstå fall där företag blir rädda för att hamna i skatteverkets ögon och 
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väljer revision, vilket därmed motverkar syftet med en inskränkt revision som skall minska 

kostnader för småbolag. Jag tror att småföretagen kommer gynnas av pliktens avskaffande i 

och med lägre kostnader och att kanske fler kommer föredra att starta aktiebolag framför 

andra företagsformer. 

 

Skatteverket kommer ha en tuff tid framöver eftersom en stor del av de kvalificerade 

revisorers jobb blir övervält på dem. Många representanter men även jag tror att verket 

kommer ha det svårt att lyckas i samma grad som revisorer när det gäller förhindra fusk och 

fel oavsett medvetna eller omedvetna. Men man får hoppas att småföretagen inte avskräcks 

från att granskas av skatteverket och i och med det välja revision. I sådana fall skulle det 

försämra nyttan med en frivillig revision. Samtidigt tror jag att det ökade resursbehovet till 

skatteverket och det eventuella skattebortfallet är något negativt som påverkas oss alla 

eftersom andra offentliga verksamheter kan påverkas med mindre resurser tilldelade. 

 

När det kommer till revisionsbyråerna så tror jag absolut att de kommer förlora en del av sina 

kunder, men det behöver inte vara negativt eftersom nya tjänster och konsulttjänster förväntas 

öka. Man måste också beakta att revisorer kommer få det mycket tuffare konkurrensmässigt 

eftersom andra icke revisorer kommer kunna konkurrera med dem där bland 

redovisningskonsulter. Konkurrensen kommer bidra till en del utkonkurrerade byråer eller 

möjligtvis att en del revisionsbyråer blir mer konsultinriktade eller att det sker en del 

sammanslagningar med redovisningskonsulter. Nya tjänster som finns kommer ta tid innan de 

blir etablerade samtidigt som en del transaktionskostnader kan uppstå för olika intressenter så 

som banker, leverantörer m.m. att anpassa sig. Men det positiva med de nya tjänsterna är att 

de är anpassade efter företagens egna behov vilket också är den viktigaste användaren av 

tjänsterna. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 

 

Jag har i denna studie fokuserat mig på främst tre berörda intressenter, småbolag, små 

revisionsbyråer och skatteverket. En framtida fortsatt studie hade varit intressant med dessa 

tre intressentgrupper när revisionsplikten avskaffats. Där man skulle kunna belysa olika 

aktörers förändring när revisionspliktens avskaffande fått ordentlig genomslagskraft. Aktuella 

frågor så som konkurrenssituation, alternativa tjänster, kreditmöjlighet skatteverkets situation 
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m.m. hade varit intressanta att belysa. En ytterligare vidare fördjupning skulle kunna vara 

sänkning av kravet för bildandet av aktiebolag från 100 000 kr till 50 000 kr och dess 

inverkan på bland annat redovisnings och revisorbranschen.   
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till redovisningsbyrå 

 

1. Namn och befattning på byrån? 

2. Hur många anställda har ni på byrån? 

3. Hur ställer ni er till revisionsplikten – för/emot? Motivera varför. 

4. Vad anser ni om gränserna som angivits i propositionen för att slippa revision? 

5. Hur tror du att pliktens avskaffande kommer att förändra revisorns arbetsuppgifter? 

6. Hur har ni förberett er inför förändringen? 

7. Vet ni hur er kundstock kommer påverkas av pliktens avskaffande och vilka åtgärder 

kommer ni att ha för att eventuellt ”ta” tillbaka dem? 

8. Har ni några planer på att erbjuda nya tjänster till era kunder? 

9. Vad är det i regel små företag behöver mest hjälp med? 

10. Varför kommer vissa företag att fortsätta med frivillig revision? 

11. Hur ofta har ni kontakt med era klienter? 

12. Vad anser ni om att företag måste fatta ett aktivt beslut om de vill genomföra en 

revision eller inte? 

13. Hur tror du Skatteverket kommer klara den nya rollen? 

14. Vad tror du kommer hända med den ekonomiska brottsligheten efter en avskaffad 

plikt? 

15. Något övriga att tillägga? 

 

Intervjufrågor till företag 

  

  

1. Namn och befattning du har på företaget? 

2. Berätta lite om er verksamhet, antal anställda? 

3. Hur ställer ni er till revisionsplikten – för/emot? Motiver varför. 

4. Hur mycket kostar revisionen ert företag per år? Tycker ni kostnaden är värd tjänsten? 

5. Vad kommer ni att göra efter att plikten avskaffats, kommer ni att fortsätta frivilligt 

eller kommer ni sluta revidera företaget? Motivera varför. 

6. Har er revisor gett er några tips, råd eller förslag som ni inte själv hade tänkt på? 

7. Hur tror ni bankerna kommer ställa sig till kreditgivning utan revision? 

8. Tror ni bankerna kommer acceptera andra alternativ än revision? 

9. Hur tror du Skatteverket kommer klara den nya rollen? 

10. Vad tror ni kommer hända med den ekonomiska brottsligheten efter avskaffandet? 

11. Något övriga att tillägga? 

 

 

Intervjufrågor till skatteverket 

 

1. Namn och befattning du har på skatteverket? 

2. Hur ser ni personligen på revisionspliktens avskaffande? 

3. Hur kommer arbetsrutinerna på verket att förändras i och med avskaffandet? 

4. Om företagen slopar sin revisor, kommer ni ha någon typ av rådgivning för dessa 

företag? 
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5. Kommer ni lägga mer fokus på de er företag som inte har revision? Och hur kommer 

ni gå till väga? 

6. Enskilda firmor behöver inte ha en revisor, anser ni att det finns skillnad på kvalitén 

mellan deras underlag för deklaration och aktiebolagens? 

7. Är det en stor skillnad för skatteverket om gränserna ligger lågt eller högt? 

8. Tror du de tilldelade resurser ni får räcker för att möta denna förändring?  

9. Varför föredrar skatteverket en opt-out lösningen? 

10. Det befaras att skattefel och skattefusk kommer öka, men studier från andra länder där 

plikten avskaffats visar att det inte ökat avsevärt. Tror du det kan uppstå en skillnad i 

Sverige som inte skett i övriga länder? 

11. Något övriga att tillägga? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


