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Sammanfattning

Inledning: Idag krävs det att alla aktiebolag i Sverige får sina räkenskaper granskade av en 

kvalificerad revisor. Det har länge varit på tal om att avskaffa revisionsplikten i landet och 

följa utvecklingen inom EU. Olika förslag på gränsvärden har tagits fram under åren och det 

senaste presenterades av Näringsminister Maud Olofsson den 25 mars 2010 vilket avser bli 

gällande i november 2010. Förslaget gäller för de aktiebolag som underskrider två av följande 

kriterier: 3 miljoner kronor i nettoomsättning, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och 3 

anställda. Avskaffandet av revisionsplikten ses som ett viktigt steg i den svenska 

regelförenklingen för företag.

Problemformulering: Revisionsarbetet har hittills nästan enbart behandlat de delar som är 

lagstadgade och andra delar har kommit i skymundan. I och med ett avskaffande av 

revisionsplikten kommer antagligen nya tjänster att tas (fram för att redovisningsbolagen ska 

kunna behålla sina klienter). Samtidigt kan andra krav ställas på företagaren som väljer att ta 

bort revisionen. Vi vill därför belysa hur revisionen ska tillämpas för att klara de förändringar 

som ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att innebära. 

Syfte: Med vår studie vill vi kartlägga effekterna som ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten har på revisionsbranschen samt komma fram till hur revisionsbolagen ska 

hantera avskaffandet för att behålla sina kunder. 

Metod: Passande vår frågeställning forskar vi utifrån en induktiv strategi och har valt att 

använda en kvalitativ studie. Informationsinsamlingen gjordes i form utav samtal med 

respondenter från revisionsbolag och företag. Samtalen syftade till att ge material till vår 

forskning.

Slutsats: Det har visat sig att det finns en okunskap i vad en revisor gör och vad revisionen 

innebär. Revisionsbolagen bör därför utveckla sina relationer med sina klienter. Vår studie har 

även visat att en ökad konkurrens kommer att uppkomma och då marknaden blir mer 

efterfrågestyrd kommer revisorn bli tvungen att agera som säljare.  

Nyckelord: Revision, Redovisning, Revisionsplikt. 
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1 INLEDNING

Följande kapitel är till för att ge våra läsare en introduktion till revisionsplikten och den 

debatt som förs angående den eventuella lagändringen. Kapitlet börjar med en inledande 

studie angående revisionens bakgrund och fortsätter sedan med problembeskrivning och till 

sist presenteras en forskningsfråga som vi avser att besvara under arbetets gång. 

1.1 Bakgrund 

Revision infördes i den svenska rätten för första gången genom 1895 års lag om aktiebolag. 

Samtliga aktiebolag var därmed tvungna att få sina räkenskaper och styrelsens förvaltning 

granskad av en person som de ansåg lämplig. Det ställdes då inga krav på kompetensen hos 

granskningsmannen. Revisionen motiverades med att chansen för att upptäcka fel i 

redovisningen skulle öka och samtidigt skulle revisionen stärka det gemensamma ansvaret för 

regelefterlevnad i samhället. Regering utsåg 1983 en kommission som skulle utreda den 

omfattande ekonomiska brottsligheten som förekom inom aktiebolag. Kommissionen kom 

fram till att en kvalificerad revision har hämmande effekter på den ekonomiska brottsligheten 

och därmed blev aktiebolag enligt lag tvungna att bli granskade av en kvalificerad revisor. 

Grunden för införandet var att den kvalificerade revisorn skulle ha ett stort värde i 

skattekontroll och brottsbekämpning samt att den skulle ge nytta för företagets ägare. 

Revisionsplikten var nu lagstadgad och innebär att en oberoende part i form av kvalificerad 

revisor ska granska företagets ekonomi (Wallerstedt 2001).

Även inom den Europeiska Unionen är revision lagstadgad och regleras i artikel 51 i EU:s 

fjärde bolagsdirektiv. Direktivet gäller för aktiebolag eller motsvarande utländska bolag samt 

kommanditbolag och handelsbolag där samtliga delägare med obegränsat ansvar är antingen 

aktiebolag eller någon annan form av bolag med begränsat ansvar. Enligt artikel 51 har dock 

medlemsländerna rätt att undanta mindre bolag från revisionsplikt (Nyquist, Kerstin, 2005).

Undantaget gäller för de företag som underskrider minst två av följande kriterier: 50 anställda, 

8,8 miljoner euro i nettoomsättning samt 4,4 miljoner euro i balansomslutning

(Justitiedepartementet, 2010). Av de medlemsländer som ingick i EU innan utvidgningen 

2004 är det endast Malta och Sverige som inte utnyttjar undantagstillståndet enligt artikel 51, 

de övriga medlemsländerna har valt bort revisionen för mindre företag i olika utsträckning. 
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Inom EU är det cirka 90 % av samtliga mindre bolag som är undantagna från revisionsplikten. 

Den svenska regeringen avser nu att utnyttja undantagstillståndet och avskaffa 

revisionsplikten för vissa företag. På senare tid har det tagits fram olika förslag gällande vilka 

företag som ska omfattas av den frivilliga revisionen. Det första förslaget togs fram år 2006 

och två år senare överlämnades utredningen, SOU 2008:32 avskaffandet av revisionsplikten 

för små företag, till regeringen. Utredningsförslaget innebar att alla börsnoterade aktiebolag 

och finansbolag var tvungna att ha en kvalificerad revisor. För övriga företag var det endast 

de största som skulle omfattas av revisionsplikt. Förslaget innebar att EU:s undantagstillstånd 

skulle utnyttjas fullt ut. Således skulle företag slippa revisionsplikt om de underskred två av 

följande kriterier:

- 83 miljoner kronor i nettoomsättning

- 41,5 miljoner kronor i balansomslutning

- 50 anställda 

(Justitiedepartementet, 2008a). Förslaget innebar att cirka 4 % av aktiebolagen skulle vara 

tvingade till revision (Justitiedepartementet, 2008b).

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten är att minska kostnaderna och den administrativa 

bördan för småföretagen. Regeringen menar att berörda företag ska få välja vad de ska ha för 

kostnader. Vidare menar de att alla företag inte har samma nytta av revision även om 

revisionen utgör en kvalitetsstämpel (Justitiedepartementet, 2010).

Förslaget fick dock aldrig någon verklighet utan istället har ett nytt förslag med nya lägre 

gränsvärden tagits fram. Näringsministern Maud Olofsson motiverar de sänkta gränsvärdena 

med att de inte vill chocka marknaden och att de istället vill införa avskaffandet stegvis. Maud 

Olofsson refererar i en presskonferens den 25 mars 2010 till andra länder där man har valt att 

gå ut lägre och anser att det har varit ett lyckat koncept som Sverige ska anamma. Vidare 

anser Näringsministern att trots lägre gränsvärden är slopandet av revisionsplikten ändå ett 

stort och viktigt steg i svensk regelförenkling för företagen. 

Vid samma presskonferens den 25 mars 2010 meddelade Maud Olofsson att de sänkta 

gränsvärdena för förslaget om slopande av revisionsplikt kommer att gälla för de bolag som 

underskrider två av följande kriterier:
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- 3 miljoner kronor i nettoomsättning

- 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

- 3 anställda

(Näringsdepartementet & Justitiedepartementet, 2010).

En proposition innehållande ovan förslag om avskaffandet av revisionsplikten för mindre 

företag har den 14 april 2010 överlämnats till riksdagen. Förlaget innebär att cirka 72 % av de 

svenska aktiebolag undantas från revisionsplikten, vilket motsvarar cirka 250 000 aktiebolag. 

Förslaget berör även andra bolagsformer däribland cirka 15 000 handelsbolag

(Justitiedepartementet, 2010).

1.2 Problemformulering

Enligt regeringen ska avskaffandet av revisionsplikten bidra till att den administrativa bördan 

ska minska för de mindre företagen. I och med slopandet av revisionsplikten får företag ett 

ökat ansvar vilket regeringen tycker att svenska företag är tillräckligt mogna för. Nya tjänster 

kommer antagligen att tas fram som blir mer anpassade till mindre företags behov och på 

grund av ökad konkurrens mer prispressade. Många undersökningar tyder dock på att banker, 

leverantörer och liknande intressenter kommer att kräva revision för att ha kvar 

trovärdigheten och kvaliteten på räkenskaperna (Justitiedepartementet, 2010).

Upplysningsföretaget UC menar att oreviderade siffror innebär sämre beslutsunderlag för 

intressenter. UC kommer därför att visa om företagen är reviderade eller inte för att belysa 

skillnader på kvalitet. Ur Skatteverkets synvinkel är det viktigt att företagen har en revisor för 

att öka trovärdigheten och kvalitetsstämpla den finansiella informationen (Askåker, 2008). 

Regeringen har gjort bedömningen att skatteintäkterna kommer att minska med 1,3 miljarder 

kronor per år på grund av den slopade revisionsplikten. Därav har aktiebolagen som väljer 

bort revision en utökad upplysningsskyldighet gentemot Skatteverket.

Svenskt näringsliv anser att förslagen till utökade kontrollåtgärder och upplysningsskyldighet 

i och med slopandet av revisionsplikten är oacceptabla. De tror att det kan medföra att mindre 

aktiebolag skräms till att behålla revisorn oavsett om det är befogat eller inte (Ydstedt, 2010).

Regeringen tar till dessa åtgärder för att kompensera för att skatteverket tror att fusk och fel 
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kommer att förekomma i deklarationen. En undersökning från Danmark beträffande dess 

avskaffande av revisionsplikten visar dock att graden av skattemässigt fusk inte har påverkats

(Norberg, 2010).

Branschorganisationen Företagarna är positiva till slopandet och anser att det är bra att 

revisionen blir mer efterfrågestyrd. Revisionen kan anses vara dyr för många småföretag då 

de endast använder revisionsberättelsen för att skicka in till Bolagsverket. En undersökning 

enligt upplysningsföretaget UC har visat att 98 % kommer att klara sig utan revision.  

Generalsekreteraren på FAR/SRS menar att ett slopande av revisionsplikten skulle innebära 

en stor omställning för näringslivet då Sverige traditionellt har en hög kvalitet på den 

finansiella informationen. Vidare menar han att borttagandet av revisionsplikten bör ske 

stegvis vilket nu också är fallet och näringslivet får därmed en chans att förstå vad det innebär 

att inte använda sig av revision. Generalsekreteraren ser vidare avskaffandet av 

revisionsplikten som en möjlighet för revisionsbranschen att ta fram alternativ till den 

standardiserade revisionen. Han tror dock inte att revisionen kommer att försvinna utan 

snarare att revisorernas arbete i viss mån kommer att förändras till redovisningstjänster

(Askåker, 2008). Enligt en undersökning från Econ Pöyrö 2007-092 kommer företagen inte 

spara några pengar i och med den nya reformen. Kvalitet kostar alltid pengar och marknaden 

kommer inte att vara beredd att sänka kvalitetskraven, särskilt inte nu efter den finansiella 

krisen (Skough, 2009). Om företagen väljer bort revision så kommer det förmodligen krävas 

att företaget istället har någon annan utomstående kontrollant för att kvalitetssäkra de 

finansiella uppgifterna. Regeringen ser dock inte det som ett problem eftersom företagen ändå 

ges en valfrihet (Justitiedepartementet, 2010). 

Den traditionella lagstiftade revisionen som så länge pågått i Sverige har fått konsekvenser, då 

de verkande revisorerna ofta ha försummat delar av sin kompetens. Då slopande av 

revisionsplikten träder i kraft kommer revisorns verktygslåda få allt mer betydelse. De delar 

som har varit lagstiftade har ofta varit första prioritet och de andra delarna har kommit i skym 

undan. Nu kommer sannolikt de delar som tidigare ansetts som mindre viktiga att få mer 

uppmärksamhet som ett led i revisorernas överlevnad. Nu blir det allt viktigare med 

flexibilitet och situationsanpassning (Lennartsson, 2009).
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Ovanstående diskussion har medfört att vårt intresse har väckts för forskning om hur 

avskaffandet av revisionsplikten påverkar marknaden. Vi vill försöka sammanställa hur 

revisionen ska tillämpas för att klara de förändringar som ett slopande av revisionsplikten 

eventuellt kommer att innebära. Vi har därför kommit fram till nedanstående fråga som vi vill 

att vår forskning ska besvara.

1.3 Forskningsfråga

Hur ska revisionsbolagen hantera avskaffandet av revisionsplikten?

1.4 Syfte 

Med vår studie vill vi kartlägga effekterna som ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten 

har revisionsbranschen samt komma fram till hur revisionsbolagen ska hantera avskaffandet 

för att behålla sina kunder. 
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2 METOD

Syftet med metodkapitlet är att visa för läsaren vad som gjorts för att kunna besvara 

forskningsfrågan på bästa sätt. Vi som författare ska presentera de tillvägagångssätt som 

valts för vår studie. Kapitlet kommer att klarlägga strategi och inriktning för vår forskning. Vi 

kommer att belysa hur den empiriska insamlingen och genomförandet har gått till och även 

visa hur trovärdig vår forskning är. 

Ett metodkapitel har inget självändamål utan ska mer vara ett redskap för oss som författare at

lösa problem och komma fram till ny kunskap i vår forskning. Det är även för dig som läsare 

viktigt att ta del av metodkapitlet eftersom det är en förutsättning för att bedöma om de 

resultat vi kommer fram till verkligen är rimliga i förhållande till de undersökningar som 

gjorts. Metoderna som vi har valt att använda anser vi passar bäst till den frågeställning som 

kommer att studeras (Holme & Krohn Solvang, 1997). Det är frågeställningen som har varit 

avgörande för vilken inriktning vårt forskningsprojekt har (Starrin & Svensson, red., 1994).

2.1 Vilken strategi karaktäriserar vår forskning?

Vår studie inleddes med att skapa en frågeställning som vår forskning avser att besvara. 

Uppsatsen behandlar ett relevant ämne inom revision och vi anser därför att valet av ämne gör 

att uppsatsen blir meningsfull och att det finns förutsättningar för att studien uppnår slutsatser 

som är betydelsefulla för våra läsare. Efter att frågeställningen formulerats blev ett naturligt 

steg att bestämma vilken roll teorin ska spela i forskningen. Eftersom vår studie behandlar ett 

relativ nytt fenomen har vi valt att arbeta med en induktiv forskningsstrategi. Främsta 

anledningen till valet av induktiv strategi är att vi inte vill låsa oss fast i teorin utan att på ett 

så objektivt sätt som möjligt studera problemet i vår frågeställning. Frågan om 

revisionspliktens avskaffande är framtidsorienterad och således innebär det att problemet i vår 

studie har sin utgångspunkt i empirin vilket medför att en induktiv ansats var det bästa 

alternativet för vår studie (Bryman & Bell, 2003).   

Teorin inom ämnet är ofta debatterande och subjektiv och då vi vill starta vår studie med ett 

öppet sinne och inte läsa debattartiklar och så vidare i stor grad utan försöka undvika en 

förutbestämd åsikt om ämnet som ska studeras. Vår studie ska inte bygga på några 
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förutbestämda åsikter efter vad tidigare forskare har sagt och kommit fram till (Patel & 

Davidsson, 2003). Vidare bör tilläggas att det inte finns någon teori innehållande fakta 

huruvida Sverige kommer att påverkas av en slopad revisionsplikt utan det är forskning som 

bygger på antaganden vilket förefaller självklart då beslutet om slopandet av revisionsplikten 

ännu inte är taget. Trots vår induktiva strategi har vi varit tvungna att läsa in oss på ämnet lite 

övergripande för att kunna välja inriktning på vår forskning. Vi valde till exempel att läsa 

igenom SOU 2008:32 som är statens utredning om en frivillig revision. Vi har även varit i 

kontakt med Näringsdepartementet via telefon. Där fick vi prata med Robert Wäli Pangas som 

är tjänsteman på departementet och han redogjorde för hur situationen såg ut med förslaget 

om den slopade revisionsplikten. Han berättade även att de nu höll på att arbeta fram en 

proposition som beräknades hamna på riksdagens bord för votering innan sommaren. 

Samtalet gav oss en inblick i hur den exakta situationen såg ut när vi inledde vår forskning. Så 

det vore rent teoretiskt fel av oss att säga att vi har gjort en ren induktiv forskning. Den 

deduktiva strategin med utgångspunkt i teorin kommer därför även den in i vår forskning 

eftersom vi behövde ha ett visst underlag för att genomföra den empiriska undersökningen 

(Starrin & Svensson, red., 1994). Vår förstudie har sedan använts för att ta fram olika teman 

som användes under samtal med respondenterna.

Eftersom vår forskning dock ska spegla det som verkligen händer på fältet har vi inte i stor 

omfattning läst in oss på ämnesområdet. Vi vill åstadkomma nya lösningar och inte som i den 

deduktiva strategin testa befintliga lösningar. Det blir snarare ett nästa steg med vår forskning, 

att testa de slutsatser som vi kommit fram till i vår uppsats. Nackdelen med den induktiva 

forskningsstrategin kan vara att vi kan gå miste om relevant teori (Holme & Krohn Solvang, 

1997). Vi anser dock att det är ett aktuellt och omtalat ämne ute bland företagen vilket gör att 

det är där kunskaperna finns. Vi anser också att vi har relativt goda förkunskaper om 

ämnesområdet vilket underlättar betydligt vid utformning av den empiriska undersökningen 

(Bryman & Bell, 2003).

2.2 Vilken inriktning har studien?

Som nämndes i inledningen av kapitlet är det frågeställningen som styr metodvalen i en 

uppsats. Vår frågeställning gör att vi bör använda en kvalitativ studie för att ge en så 

tillförlitlig, sann och begriplig bild som möjligt (Starrin & Svensson, red., 1994). En induktiv 
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strategi är normalt sammankopplad med en kvalitativ studie. Vanligtvis beskrivs kvalitativ 

studie som ett mer tolkande synsätt där stor vikt läggs vid ord och tolkning (Backman, 1998).

I vår uppsats föll det sig naturligt att använda en kvalitativ forskning eftersom vår 

frågeställning blir svår att finna svar på med en kvantitativ forskning. För vår studie är det 

viktigare att tolka den data vi samlat in under samtalen med företagen (Bryman & Bell, 2003).

Det som är svårt med kvalitativt tillvägagångssätt är att det inte är så standardiserat som 

kvantitativt. Det leder till att det är lättare att misslyckas vid kvalitativ forskning. 

Målsättningen med en kvalitativ analys är att upptäcka okända eller bristfälliga fakta, 

egenskaper och betydelser (Starrin & Svensson, red., 1994). Vi anser att vi får en mer sann 

och tillförlitlig återskapning av vår forskning om vi använder en kvalitativ metod. Vi tror även 

att begripligheten för dig som läsare kommer att öka markant. Det skulle bli mycket 

komplicerat för att inte säga omöjligt att använda siffror som i den kvantitativa studien för att 

beskriva vad vi har kommit fram till. Samtidigt blir det svårt att generalisera när en kvalitativ 

studie används. En annan aspekt som vi anser har påverkat valet av undersökningsmetod är att 

vi har möjlighet att på ett mer öppet sätt genomföra samtalen med företagen, vilket är i linje 

med vår frågeställning (Bryman & Bell, 2003).   

2.3 Vilka aktörer har valts för den empiriska undersökningen?

Vår uppsats behandlar de effekter som avskaffandet av revisionsplikten kommer att ha på 

revisionsbranschen sett ur två perspektiv, företagens och revisionsbolagens. Vi valde ut åtta 

aktiebolag och fyra revisionsbolag som respondenter vid vår empiriska undersökning.

Studiens omfattning gör mängden av respondenter lämplig då vår studie bygger på kvalitet 

snarare än kvantitet. Vi tog kontakt med fyra aktiebolag som vi benämner mindre och fyra 

aktiebolag som vi benämner som större. Till de vi benämner mindre hör de aktiebolag som

underskrider två av följande kriterier: Nettoomsättning under tre miljoner kronor, 

balansomslutning under en och en halv miljon kronor och mindre än tre anställda. Vi valde

dessa eftersom de berörs av den framarbetade propositionen om en frivillig revision i Sverige. 

De mindre företagen är Citron AB, TV AB, Möbler AB och Jordbruk AB. Vi benämner 

företagen Konsult AB, Trafik AB, Data AB och Gräv AB som större då de inte ingår i det 

pågående förslaget om slopad revisionsplikt men som faller inom EU:s gränser för frivillig 

revision. Vi har därför valt att prata med dem eftersom Sverige nu går mot en utveckling som 

följer EU:s regler (Näringsdepartementet & Justitiedepartementet, 2010b). När vi valde ut 
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vilka aktiebolag vi skulle ta kontakt med tog vi hjälp av bolagsregistret Retrivier. Vi gjorde ett 

slumpmässigt urval varav cirka en tredjedel av företagen vi kom i kontakt med hade möjlighet 

att ställa upp på ett samtal med oss. Vi valde att göra ett slumpmässigt urval därför att vi 

ansåg att det skulle ge vår studie blandade åsikter från olika typer av branscher. För vår studie 

spelade det ingen roll vilken bakgrund eller till vilket företag respondenten tillhörde. Olika 

åsikter från olika branscher var den bästa kombinationen för vår studie.  

Vi har valt att genomföra samtalen med personer på företagen som har en ledande ställning 

med insyn i revisionsfrågor för att få en hög kvalitet på den empiriska undersökningen. Innan 

mötena informerade vi dem om att vi ville att undersökningen skulle spegla företagets och 

inte den enskildes åsikter. Vi är dock medvetna om att vissa personliga åsikter ibland lyser 

igenom i samtalen. Hur respondenterna har svarat kan bero på hur dess individuella 

ställning/åsikt är till revision. Samtliga respondenter har varit manliga personer vilket också 

skulle kunna ha påverkat dess svar. Med hänsyn till de förutsättningar studien har haft har vi 

valt att träffa åtta aktiebolag, fyra små och fyra medelstora företag. Det var relativt svårt att få 

fyra mindre företag att ställa upp på ett samtal eftersom många driver sina företag ensamma 

och därför har väldigt svårt att finna tid. Att kunna generalisera är inte något centralt syfte i 

kvalitativ metod, men urvalet av undersökningspersoner blir ändå väldigt viktigt. Får vi fel 

undersökningspersoner kan det komma att påverka vårt forskningsresultat negativt och kanske 

så långt att forskningen blir värdelös (Holme & Krohn Solvang, 1997).    

Som tidigare nämnts kommer också revisionsbolagens syn på revisionsplikten och den 

framtida utvecklingen av branschen att behandlas i uppsatsen. Anledningen till det är att vi 

vill se effekter ur två perspektiv men också för att vårt resultat främst kommer vara till nytta 

för revisionsbolagen. Vi har därför valt att träffa fyra olika revisionsbolag som slumpmässigt 

valts ut. Vi har valt att benämna dem Alfa Revision, Beta Revision, Gamma Revision och 

Delta Revision. I efterhand kan vi tycka att det hade varit intressant om även mindre 

etablerade revisionsbolag hade ingått i vår studie för att belysa storleksskillnader även på 

revisionsbolag. Då vi tog kontakt med revisionsbolagen blev vi tilldelade kontaktpersoner 

som verkade som revisorer i bolagen. I samtalen med revisionsbolagen utgår vi ifrån att 

revisorn har pratat ur företagets synvinkel då revisionsbolaget själva valde ut sin representant. 

Antagligen så har samtalen med revisorerna ändå präglats av personliga åsikter i viss grad då 

det är ett icke undkommande fenomen. 
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2.4 Varför är respondenterna fiktiva?

För att uppnå bästa resultat med vår studie har vi valt att göra alla företag fiktiva. Vårt mål 

med uppsatsen är inte att skapa konflikter och eftersom vissa utlåtanden/åsikter skulle kunna 

medföra osämja anser vi att det är lämpligast med konfidentiella respondenter (Patel & 

Davidsson, 2003). För att kunna utnyttja vårt starka empiriska material på bästa sätt anser vi 

att det är nödvändigt att göra företagen fiktiva. Att namnge och presentera företagens 

verksamhet anser vi inte har något värde i vår studie. Det kommer inte ha betydelse för vår 

studies resultat då huvudsaken inte är vem som sagt vad utan att det som sagt verkligen har 

sagts. Valet av fiktiva företag kommer inte heller riskera att trampa någon på tårna och då vi 

kan använda oss av vårt starka empiriska material kommer vi få större frihet i vår kritik.

2.5 Hur genomfördes den empiriska undersökningen?

Vi kontaktade samtliga företag och revisionsbolag per telefon, där vi sedan i viss mån 

fortsatte samtalen över mail. Vi skickade ut våra samtalsområden i förväg till berörda parter 

som önskade att få dessa innan mötet då det är viktigt att parten vet vad de medverkar i för att 

skapa tillit (Holme & Krohn Solvang, 1997). Vi valde att träffa respondenterna ansikte mot 

ansikte eftersom personliga möten är bra då det i större utsträckning går att tolka det som 

personerna säger. Det är också lättare att skapa en naturlig stämning vid ett personligt möte 

(Bryman & Bell, 2003). Vi valde att inte använda enkäter vid vår empiriska insamling på

grund av att vid ett personligt möte kan fler åsikter framföras. Ett personligt möte där 

resonemang, följdfrågor och motivering av svar kan uppkomma bidrar till bästa möjliga 

resultat för vår induktiva och kvalitativa studie (Starrin & Svensson, red., 1994). Vid ett 

personligt möte argumenterar och redovisar respondenterna för sina åsikter och sätter inte 

bara ett kryss i en ruta. På det sätt får vi som författare ut mer av den enskilda 

undersökningen. Då intervjupersonen upplever att vi som författare lyssnar på hans/hennes 

åsikter kan det leda till en relation som präglas av tillit. Undersökningen blir därför mer 

meningsfull för båda parter. På så sätt kan samtalet bli en engagerad och kunskapsutvecklande 

process som är nödvändig för vår studie (Holme & Krohn Solvang, 1997).  

När vi valde att utföra forskningen på ett induktivt sätt valde vi med andra ord att inleda vår 

forskning med att göra empiriska undersökningar (Starrin & Svensson, red., 1994). Eftersom 
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vi således inte bör läsa oss in på ämnet till den grad att vi vet exakt vilka frågor som kommer 

att vara relevanta valde vi att istället för traditionella intervjuer att genomföra samtal 

innehållande teman. Som tidigare nämnts läste vi bland annat igenom utredningen för att få ett 

underlag för olika teman till samtalen. Att sätta en etikett som semistrukturerad eller 

ostrukturerad intervjumetod blir felaktigt i detta sammanhang, men vi anser att det kan 

beskrivas som en samtalsintervju. Vi ville att personerna som vi samtalade med fritt skulle få 

diskutera kring ämnena som vi valt ut. Genom att göra på det här sättet hoppas vi kunna få en 

tydligare bild av hur verkligen företagen tänker kring ämnet. Vi anser också att personerna vi 

pratat med har tagit upp det som de anser är mest relevant för ämnet och inte det som vi 

tycker är mest relevant. Eftersom vår studie ska ha sin tyngdpunkt i empirin anser vi att det är 

viktigt att det verkligen är företagens röst och inte vår som styr den empiriska undersökningen

(Bryman & Bell, 2003).    

Vår önskan har varit att få relativt flytande samtal under nämnda möten vilket har gjort att 

förutbestämda teman ibland frångåtts, men vilket vi ser som en fördel för vår studie då de 

relevanta och betydande delarna kan komma fram. Vi valde även att genomföra mötena 

tillsammans, där alla tre författarna var aktiva i diskussionerna med företagen. Vi ville att alla 

skulle vara delaktiga och skapa sin egen tolkning av företagens åsikter. När vi sedan 

diskuterade hur vi uppfattat åsikterna och så vidare visade det sig att vi i de flesta fall hade 

gjort liknande tolkningar. Att ha samtal som utformas efter det enskilda fallet är enligt Patel & 

Davidson ett effektivt sätt att få samtalen att flyta (Patel & Davidson, 2003).

Kvalitativa intervjuer spelas oftast in på band eller liknande för att underlätta för forskarna. Vi 

har valt att spela in samtliga samtal med hjälp av en diktafon. Det gör att vi får möjlighet att 

lyssna på samtalen igen vilket medför att risken för att missa viktiga saker som framgått 

minskar. Ofta kan inspelningsutrustning verka hämmande för samtalsobjektet men vi har inte 

märkt av någon sådan effekt under våra samtal. En annan positiv aspekt med att spela in 

samtalen är att andra forskare kan kontrollera och granska materialet (Bryman & Bell, 2003).  

Innan samtalen frågade vi respondenterna om det gick bra att spela in samtalen. Det bör alltid 

informeras om inspelning så att personen kan känna sig naturlig och medvetande om vad som 

kommer att hända vid samtalet (Holme & Krohn Solvang, 1997).   
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2.6 Hur har vi kategoriserat vår forskning?

Efter att vi genomfört alla samtal med de utvalda företagen och revisionsbolagen började vi 

transkribera det som spelats in med diktafonerna. Det var ett mycket omfattande och 

tidskrävande arbete som gav oss stora mängder papper att hantera. Vi valde att använda oss av 

transkribering för att vi ville behålla de exakta uttryckssätten som framkom under samtalen.  

En annan anledning till transkriberingen var att inte gå miste om detaljer och därmed inte

vinkla åsikter efter eget tycke. Samtliga samtal spelades in och därför har vi också 

transkriberat alla. Då vi hade tillgång till samtalen via diktafoner valde vi att lyssna av en åt 

gången samtidigt som vi transkriberade dem (Bryman & Bell, 2003). Efter att ha transkriberat 

allt inspelat material inledde vi ett omfattande arbete med att ”etikettera, åtskilja, 

sammanställa och organisera data” (Bryman & Bell, 2003, s450). Det här förfarandet beskrivs 

i metodlitteratur som kodning. Anledningen till uppdelningen av data var i grunden att hitta 

kategorier som symboliserar materialet och forskningen. Efter att ha läst igenom det 

empiriska materialet ett antal gånger började vi att kategorisera materialet. Syftet med 

kategoriseringen av studien är att underlätta anknytningen mellan våra fältstudier och teorin 

för våra läsare. Inom varje kategori tar vår studie upp ett ämne där både teori och empiri 

behandlas. Vi har valt att disponera teorin nära empirin för att läsaren lätt ska kunna ha 

tillgång till material som hör samman. Vi använde oss av en väldigt traditionell metod när vi 

kategoriserade materialet. Vi klippte och klistrade i pappersmaterialet för att kunna lyfta fram 

detaljer och se mönster. Materialet delades från början upp efter olika ämnen och vi var 

noggranna med att skriva på varje del vem som sagt vad för att lätt kunna citera. Efter att ha 

klippt och klistrat fram och tillbaka växte det till slut fram tre kategorier som vi anser vara

övergripande för vår forskning, vilka är revision, revisionspliktens avskaffande och en 

frivillig revisions påverkan på revisionsbranschen. En kritik mot kodning/kategorisering är att 

helheten kan gå förlorad i det som sägs. Genom att plocka ut textstycken från ett sammanhang 

kan leda till att helhetsbilden och den sociala situationen tappas bort (Bryman & Bell, 2003). 

Vi var dock noggranna med att spara hela utdrag av samtalen och ha dem nära till hands under 

skrivandets gång för att kunna gå tillbaka och se helheten. 

Vidare har vi valt att studien ska bestå av en delslutsats efter varje kategori eftersom det ger

en sammanhängande text och återigen för att göra det lätt för läsaren att se vårt 

forskningsresultat.



13

Efter kategoriseringen använde vi sekundärkällor, som tidigare forskare tagit fram för att 

styrka och komplettera vår empiriska undersökning (Holme & Krohn Solvang, 1997). Inom 

vår forskningsfråga är mängden faktabaserad teori begränsad, vilket vi diskuterat tidigare. 

Teorin i vår studie består därför till stor del av artiklar, lagar och rekommendationer. 

2.7 Hur tillförlitlig är vår studie?

Inom kvantitativ forskning används ofta reliabilitet och validitet som ett kvalitetskriterium. 

Motsvarigheten till reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning anses ofta vara äkthet 

och trovärdighet (Bryman & Bell, 2003). Önskvärt vore att en större empirisk undersökning 

hade gjorts med både ett större antal företag men också bland andra aktörer som till exempel 

banker och Skatteverket för att på så vis i större grad kunna dra tillförlitliga slutsatser. Vi 

anser dock att åtta företag och fyra revisionsbolag kommer att ge oss en bra inblick i hur de 

flesta resonerar kring ämnet. Den empiriska undersökningen som gjorts uppnår inte empirisk 

mättnad men vi anser att tillsammans med tidigare forskning ger det oss en inblick i ämnet 

och hur revisionsbolagen bör möta de framtida förändringarna. Generalisering i samband med 

kvalitativ forskning är oftast problematiskt. Trots det går det att använda begreppet i samband 

med kvalitativ forskning. Generalisering innebär att de resultat som erhållits kan generaliseras 

från en studerad grupp till en större population (Patel & Davidsson, 2003). En generalisering 

är dock svår att göra efter den relativt lilla empiriska undersökningen som gjorts men vi tror 

ändå att vi kommer att kunna se viktiga mönster som även kommer att gälla större 

populationer. För att kunna generalisera krävs ett betydligt större empiriskt underlag än vad vi 

har i vår uppsats. Det säger sig självt att det inte räcker med åtta aktiebolags åsikter för att dra 

slutsatser som gäller för 250 000 aktiebolag (Justitiedepartementet, 2010).

2.8 Vilka avgränsningar har studien?

I vår empiriska och teoretiska studie har vi valt att avgränsa oss till aktiebolag. 

Revisionsplikten berör flera olika bolagsformer men vi har valt att koncentrera oss på 

aktiebolag då det är den vanligaste bolagsformen i Sverige. Eftersom det till största delen är 

aktiebolag som kommer att beröras av revisionsplikten tycker vi att den bolagsformen är 

optimal vid vår studie. Vi förutsätter att företagens åsikter inte varierar beroende på 

geografiskt läge och därför har vi avgränsat oss till att enbart studera företag i 
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Kalmarregionen. Vi tror därför att resultaten vi har kommit fram till inte speglar just de 

aktiebolagen vi har studerat utan även andra liknande företag runt om i Sverige.
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3 REVISION

Följande kapitel avser främst att klargöra för läsaren vad revision är och vad en revisor gör. 

Insikten är av stor vikt för vår fortsatta forskning och för att förstå vikten av revisionsplikten 

och dess effekter. I kapitlet ges information om hur den generella inställningen till revision 

ser ut ur en företagares synvinkel. Vi har även i vår studie försökt reda ut myten om att 

revisionsbranschen har stämplats som traditionell. Senare i kapitlet redogörs det för hur 

viktig en relation är mellan klient och uppdragsgivare och hur revisorerna prissätter sina 

tjänster.

3.1 Revision som idé

Det är svårt för företagen att se nyttan med revision då de det har framkommit av vår studie 

att företagen inte vet vad en revisor gör. Okunskapen om revisorns arbete har varit mer 

förekommande hos de mindre företagen där svårigheter att skilja på revisorns och 

redovisningskonsultens arbete har varit framträdande. Många revisionsbolag har också

påpekat att företagen inte kan skilja på revisorns och redovisningskonsultens arbete. Vilket 

revisionsbolagen menar kan bidra till att kunderna väljer bort revisionen om slopandet av 

revisionsplikten går igenom då de inte vet vad en revisor gör för nytta. Följande citat från 

Gräv AB visar på den brist av kunskap om revisorns arbete som företaget besitter: ”Revisorn

sitter och bläddrar i våra papper och ska ha 1500 kronor i timmen, det är inte okej.” En 

anledning till okunskapen tror Trafik AB beror på att fakturaspecifikationen från revisorn är 

”väldigt dålig”, företaget menar att det inte går att utläsa vad de ska betala för.

Revisionsbolaget Beta håller med om att de har varit dåliga på att förklara nyttan med 

revisionen och anser att revisionsbolagen måste visa mer vad de arbetar med. 

Enligt Moberg (2006) så är nyttan med revisionen att öka trovärdigheten för den ekonomiska 

informationen i ett företag. Eftersom aktieägarna i ett aktiebolag inte är personligt ansvariga 

för företagets skulder så är det av stor vikt att den ekonomiska informationen visar en korrekt 

bild av företagets ställning gentemot intressenterna. Från början var det ägarna i företagen 

som hade ett behov av revisionen för att kontrollera ledningens förvaltning av verksamheten. 

Idag är det dock många andra intressenter som också har ett stort behov av att bolagen är 
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reviderade (Moberg, 2006). Revisorns arbete är därför av stor vikt eftersom det ställs stora 

krav på hur ett företags resultat och ställning redovisas utåt (FAR SRS, 2006).

En revisor ska enligt RS-revisionsstandard på ett kritiskt sätt granska, planera, bedöma och 

uttala sig om ett företags årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revisorn ska därefter 

upprätta en revisionsberättelse som innehåller huruvida företagets årsredovisning har 

upprättas enligt lag, ifall den ger en rättvisande bild, om den följer god redovisningssed, 

uttalande om upprättandet av resultat- och balansräkning, uttalande kring förslaget om 

fördelning av bolagets vinst eller förluster samt om ansvarsfrihet kan tilldelas ledningen

(Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005).

Till skillnad från en revisor ska en redovisningskonsult upprätta bokslut och årsredovisningar. 

Redovisningskonsulten granskar även verifikationer, gör avklippskontroller för 

kundfordringar och leverantörsskulder samt kontrollerar redovisning av moms och 

arbetsgivaravgifter för företagen (Samlingsvolymen, 2010a).

3.2 Inställning till revision – ur företagens synvinkel

Inställningen till revision har varit splittrad bland företagen vi har haft samtal med. Trafik AB 

anser att revisionen är en formsak och en stor kostnad där de inte får något tillbaka. Företaget 

menar vidare att då de knappt aldrig har några fel i sin bokföring blir revisionen mer 

betungande än hjälpande. TV AB anser i enlighet med Trafik AB att revisionen är en stor 

kostnad och att företaget hade kunnat använda pengarna till investeringar istället. En åsikt 

från Konsult AB är att revisorn bara gör det som måste göras och påpekar att revisorerna

måste bli bättre på det de gör. Företaget tycker att det ofta blir en kompisrelation till revisorn 

och att revisorn på så sätt kanske undviker svåra konfrontationer i vissa fall. Revisorn är 

beroende av företagets inställning till dem och det skapar en beroendeställning som i vissa fall 

kan göra det svårt för revisorn att göra sitt jobb. 

Samtidigt har en del av företagen vi pratat med varit positiva till revisionen. Även om Möbler 

AB påpekar att det är regler som styr allt så menar företaget att det finns ett gott syfte med 

revisionen. ”Man får en överblick över hur företaget går och man kan upptäcka fel i god tid 

innan företaget har tagit skada”. De större företagen som vi har haft samtal med var generellt 
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mer positiva till revisionen än de mindre företagen. Data AB, ett av de större företagen, tycker 

att revisionen är en part att vila på, en part att lita på samtidigt som det är en bra 

kvalitetssäkring. Vidare menar de flesta större företag att de har råd med revision till skillnad 

mot de mindre och att deras företag får mer tillbaka. Citron AB som är ett mindre företag 

anser att de gärna kunde slippa det men att hans revisor gör ett bra jobb så även om det är en 

stor kostnad så är det värt det. 

Oavsett åsikt om revision så måste alla aktiebolagen enligt nuvarande lagstiftning ha minst en 

kvalificerad revisor. Vem som helst får kalla sig revisor men kvalificerad innebär att revisorn 

är godkänd eller auktoriserad vilka är skyddade titlar. För att bli godkänd revisor måste 

revisorn ha avlagt revisorsexamen. För att få avlägga revisorsexamen måste den sökande först 

ha 180 poängs högskolestudier där vissa ämnen ska ingå. Därefter ska revisorn arbeta heltid i 

tre år vilket ska motsvara 1600 timmars arbete per år. Heltidsarbetet ska minst bestå av 1500 

timmars revision och huvuddelen av arbetet ska fördelas på revision av aktiebolag. 

För att en revisor ska få avlägga högre revisorexamen och få titeln auktoriserad revisor ska 

revisorn ha minst 240 högskolepoäng som ska innehålla vissa bestämda ämnen. Sedan krävs 

det tre års praktisk utbildning i samma omfattning som krävs för att bli godkänd revisor. 

Utöver detta krävs det två års ytterligare praktisk utbildning där 1000 timmar ska omfatta 

revision och minst 500 av dessa ska omfatta kvalificerad revision där företaget på grund av 

sin storlek eller övrig orsak är svårt att revidera (Revisornämnden, 2010). 

För att intressenter ska kunna ha förtroende för sin revisor krävs att arbetet görs med

opartiskhet och självstädighet samt tystnadsplikt. Opartisk och självständig innebär att 

revisorn ska vara i oberoende ställning till kunden som revideras. Tystnadsplikt innebär att det 

som revisorn får veta vid revisionsarbetet inte får föras vidare. Det är endast det som skrivs i 

revisionsberättelsen som får föras vidare (FAR SRS, 2006). Det krävs att revisorn har sådan 

kompetens att denne ska ha insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska 

förhållanden med hänsyn till företagets verksamhet för att kunna fullborda sitt uppdrag

(Samlingsvolymen, 2010b).

Redovisningskonsulter kan också vara auktoriserade främst för att visa på ett kompetent och 

kvalitetssäkrande utbud enligt SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. För att erhålla 
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auktorisation och tillhöra SRF måste konsulten genomgå en omfattande utbildning i 

företagsekonomi, juridik och beskattningsrätt. Konsulten måste också ha flera års praktisk 

erfarenhet inom ekonomi och redovisning. För att redovisningskonsulten ska få behålla sin 

auktorisation måste Sveriges Redovisningskonsulters Förbunds etiska regler följas. 

Redovisningskonsulten måste också uppfylla SRF:s krav på kvalitet vilket ses efter genom 

fortlöpande kontroller. För ett litet företag kan en bra ekonomirådgivare eller 

redovisningskonsult ha betydelse för företagets misslyckande eller framgång. Förtroendet och 

tryggheten utgör därför grunden för ett seriöst samarbete och en bra relation mellan konsulten 

och företaget (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 2010).  

3.3 Gubbig kultur 

Ett känt faktum är att revisorn ofta uppfattas som ganska grå och traditionell. Vi har diskuterat 

med både företagen och revisionsbolagen om det, för att ta reda på varför revisorerna 

uppfattas så och vad de kan göra eller gör för att modernisera sig.

Data AB beskriver att revisionsbranschen är ”väldigt konservativ, väldigt hierarkisk och 

personligen skulle jag dö i en sådan miljö”. Vidare säger företaget att ”då ett kreativt företag 

med unga entreprenörer möter revisorer med andra värderingar, är det klart att man kan 

tycka att det går slött ibland och att revisorerna måste hänga med i utveckling”. En annan 

tanke från Konsult AB är: ” den här kulturen är rätt gubbig, men jag tror det är lite bättre 

nu… de allra värsta bromsklossarna är på väg bort”. Revisionsbolaget Alfa anser också att 

det är en gammal syn att de är traditionella och tycker inte att det är så idag. ”En sådan 

bocka-, prickarevisor funkar inte idag. Du måste vara ute på marknaden och synas för att få 

in nya uppdrag och kunder. De duktigaste revisorerna är de som är bäst på det”. I våra 

samtal med revisionsbolagen så tyckte de överlag att de har moderniserat sig och att många 

har en felaktig bild av revisorer. Vidare säger Delta Revision att regelverket gör det svårt för 

dem att ta egna initiativ. Flertalet av revisionsbolagen menar ändå att de försöker vara ute mer 

bland företagen för att förändra den traditionella bilden. Gamma Revision säger dock att de 

inte tror på modernisering utan ser istället att det går att utveckla de verktygen som redan 

finns. 
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Trafik AB säger att revisorerna lever i sin värld och behöver utsättas för konkurrens. Även Tv 

AB tycker att revisorerna har haft det för bra vilket har lett till en ”stel och skyddad 

verkstad”. Företaget är också inne på samma spår som Trafik AB angående att revisorerna 

behöver utsättas för mer konkurrens. Samtidigt säger dock Gamma Revision att 

konkurrenssituationen redan är tuff för revisionsbranschen. 

Sedan revisionens början har det hittills handlat om den lagstadgade revisionen (Ehlin, Åsa, 

2009). Den traditionella revisionsverksamheten bygger främst på olika slag av 

granskningsuppgifter utifrån den lag som följer om revision (Moberg, 2006). Revisorn 

granskar förvaltning och ekonomisk information och lämnar därefter en rapport om 

granskningen (FAR SRS, 2006).

I European Accounting Review hävdar Öhman m.fl. (2006) att den svenska 

revisionsbranschen är traditionell. De menar att revisorerna tar befintliga arbetsmetoder som 

självklara och ifrågasätter inte de rutinerna som hägrar i revisionsbranschen. Revisorerna har 

också en tendens att begränsas av hur en revision ska vara och går på traditionella metoder 

enligt vad som gjordes förra året när de utförde och organiserade sitt arbete. Det finns två 

olika typer av arbeten som kan utföras av revisorer. Den första som innebär kontroll av 

kundens verksamhet är tung siffermässigt och anses vara traditionell. Den här typen av 

revision som fokuserar på historiska händelser menar Öhman m.fl. att de svenska revisorerna 

känner sig hemma med.  Fortsättningsvis känner sig svenska revisorer osäkra på revidering 

som är framtidsriktade och där det råder brist på trovärdiga kontrollmöjligheter. Det är den 

typen av information som fokuserar på intressenter och informationen är oftast mjuk och 

omfattande. Sådan information granskas sällan av svenska revisorer utan lämnas istället till 

finansiella analytiker, journalister och redovisningskonsulter, där informationen inte är 

kvalitetssäkrad. Det finns ingen vilja från de svenska revisorerna att införa en mer 

framåtblickande kvalitetskontroll i revideringen. Öhman m.fl. (2006) hävdar att de svenska 

revisorerna känner sig trygga i det traditionella arbetet och att de istället erbjuder kunderna 

komplement till den traditionella revisionen i form av konsulttjänster. Ickerevisionsrelaterade 

tjänsterna är av stor vikt för revisionsbyråernas lönsamhet och innebär således att revisorerna 

slipper ta risker på nya och farliga områden. (Öhman mfl, 2006)
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Enligt artikeln från European Accounting Review har det framkommit att revisorer ofta lägger 

stor tid och ansträngning på objekt som kontrolleras på ett tillfredställande sätt samtidigt som 

de lägger mindre tid på sådana objekt som revisorerna upplever vara av grundläggande 

betydelse för olika intressenter. Tidigare forskning har visat att det finns ett förväntningsgap 

som beskriver inkonsekvensen i tankemönstret mellan revisionen i praktiken och 

intressenternas förväntningar på revision.  Dessutom visade studien att revisorerna inte gärna 

gjorde fler uttalande angående kundernas räkenskaper än vad de är tvungna till och som står i 

rådande praxis. I Sverige finns det en tro på en stark självreglering inom revisionsyrket och 

Öhman m.fl. tycker att det är oroande att revisorerna lägger störst vikt på objekt som de själva 

inte anser vara av största vikt för olika intressenter. Vidare framkommer det i studien att 

svenska revisorer har en ovilja att ändra nuvarande praxis (Öhman m.fl., 2006). Öhman m.fl. 

(2006) menar att svenska revisorer hellre gör saker rätt än att göra rätt saker.  Revisorerna 

verka inte ens överväga om deras arbete kan göras på något annat sätt utan de verkar istället 

enligt lagstiftning, praxis och vanor (Öhman m.fl., 2006). 

Öhman m.fl. (2006) menar att yttre påtryckningar endast har bidragit till två förändringar 

inom det svenska revisionsyrket under de senaste 25 åren. Den första förändringen var att 

revisorerna bör kontrollera skatter och andra avgifter. I deras studie svarade 40 % av 

tillfrågade revisorer att de tycker att det var skatteverkets uppgift. Den andra förändringen 

innebar att det för revisorerna är obligatoriskt att rapportera om de misstänker ekonomiska 

brott från kundens sida. Även många tillfrågade revisorer i studien var emot rapporteringen. 

Författarna menar att det tyder på att svenska revisorer inte bara är traditionella utan att de 

även har en ovilja att minska förväntningsgapet mellan intressenters efterfråga och 

revisorernas praktiska arbete (Öhman mfl, 2006). 

3.4 Relationen mellan klient och revisor

Under nästan alla våra samtal med både företag och revisionsbolag har det framkommit att 

relationen mellan revisor och kund är viktig. Vissa av de företag vi har träffat nämner att de 

aldrig har träffat sin revisor. Vidare påstår de mindre företagen överlag att de istället har en 

mycket bra relation till sin redovisningskonsult och att det är dem som de har förtroende för. 

Alfa Revision förklarar att redovisningsbyråerna ofta sitter på kundrelationerna med de 

mindre företagen. Vidare fortsätter revisionsbolaget: ”Ibland kanske jag inte ens känner det 
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bolaget och kunden som jag reviderar för att vi bryr oss inte så jättemycket när det är så 

smått”. Jordbruk AB beskriver sin revisors arbete i företaget som följer: ”Revisorn lämnar 

bara ett undertecknande och han gör väl bara sådant”. Vidare menar företaget att han tror att 

sin redovisningskonsult klarar av att göra revisorns jobb lika bra. 

Konsult AB anser att ” Relationen är helt avgörande, den som du har bäst relation till 

kommer få stanna kvar hos företaget” . Beta Revision håller med om att relationen är väldigt 

viktig för att en god relation bidrar till att problem kan upptäckas mycket tidigare och därmed

lösas snabbare. Vidare påstår revisionsbolaget att om relationen fungerar så behåller kunden 

sin revisor och att det enda sättet att få nya kunder är om företagen är missnöjda med sin 

revisor eller om revisorn går i pension. 

Konsult AB förstår att relationerna till kunderna är svårt för revisorn och säger att ”en revisor 

har många intressenter att beakta”. Vidare menar företaget att det kan finns en 

beroendeställning då revisorn är beroende av kundens vilja att behålla revisorn. ”En revisor

måste vara företaget till lags för att han ska få behålla jobbet”. Konsult AB anser att det kan 

bli en felaktig situation då det kan bli en kompisrelation och att revisorn nog borde vara lite 

tuffare.  Citron AB är inne på samma spår och säger att ”man kan inte vara polis och 

dagisfröken samtidigt men man kan vara en snäll polis”. 

I boken Uppdrag Revision lyfter Peter Öhman fram att revisionen ska vara till nytta för 

intressenterna. Revisionens uppgift ligger i att kvalitetssäkra redovisningsinformation för att 

assistera intressenterna samt skapa en trygg och social affärsverksamhet. Det kan beskrivas

enligt nedanstående bild som att revisorn står emellan intressenterna och företagen . 
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Bild 1. (Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005)

En revisor utsätts därmed för indirekta och direkta påtryckningar från olika håll, vilket leder 

till svårigheter för revisorn att hantera olika relationsfrågor och verka oberoende. Revisorerna 

tjänar både de redovisningsskyldiga och redovisningsberättigade och för att länken ska 

fungera mellan dessa parter är det viktigt att revisorn kan vinna bådas förtroende. Samtidigt 

ska också revisorn företräda sin byrå som avlönar revisorn enligt interna riktlinjer och till sist 

måste också revisorn följa de olika lagar och föreskrifter som reglerar revisionen. För att 

revisionen ska fungera på ett tillfredställande sätt krävs det att de olika intressena balanseras 

och att samhällsintresset måste besvara affärsintresset (Öhman, 2007). Det är ofta svårt för en 

revisor att försöka bygga upp en god kundrelation och samtidigt undvika jäv (Duh, Lee & 

Hua, 2007). Jäv är en ”anmärkning mot en persons partiskhet eller behörighet i något 

hänseende” (Nationalencyklopedin, 2010). Det förekommer om en revisor är ägare eller ingår 

i företagsledningen på något sätt samt om revisorn har någon underordnad eller beroende 

ställning till kunden, om revisorn är verksam i samma rörelse som kunden eller är närstående 

till sina kunder. Jäv existerar också om revisorn står i skuld till kunden eller något annat 

företag inom samma koncern (Samlingsvolymen, 2010a).



23

En undersöknings som genomfördes 2005 visar att revisorns oberoende påverkas av storleken 

på revisionsbolaget. Studien visar vidare att oberoendet är högre, desto större revisionsbolag. 

Fortsättningsvis framgår det att graden av konkurrens också påverkar revisorns oberoende och 

om det är en konkurrensutsatt marknad så är det större risk att revisorn blir beroende av sin 

klient (Mansouri, Pirayesh & Salehi, 2009). En annan viktig aspekt som Storbacka tar upp är 

att en relation med en kund inte får stå för en stor del av företagets totala kundrelationer 

eftersom det kan innebära en betydande risk för företaget (Storbacka, 2000). Även en artikel i

European Accounting Review beskriver att revisorer anser att det är ett hot mot deras 

opartiskhet att vara ekonomiskt beroende av en stor kund. Revisorerna är pressade att behålla 

kunden vilket kan hota deras oberoende (Öhman m.fl., 2006).

Det är av stor betydelse att företagets intressenter kan lita på att en revisor är opartisk och 

självständig i sitt arbete. Att vara opartisk och självständig innebär att vara frånvarande från 

sådana omständigheter som föranleder omvärlden att ifrågasätta revisorns förmåga till 

objektivitet (Moberg, 2006). Revisorn måste därför vara i oberoende ställning till företaget för 

att uppnå den efterfrågade opartiskheten och självständigheten. Relevansen gällande kravet 

om att vara oberoende förklaras på så sätt att revisorn vid sin rapportering ger uttryck för en 

personlig inställning om det granskade materialet är upprättat i samständighet med de normer 

som gäller. Kravet om att vara oberoende definieras som att revisorn vid utförandet av ett 

uppdrag ska ha förmåga och vilja att göra sina bedömningar och fatta sina beslut på grund av 

föreliggande fakta och utan att påverkas av andra personers vilja. En annan definition av 

oberoende är att det är en karaktärsfråga innebärande förmågan att självständigt och objektivt 

ta ställning till inhämtad information och om så behövs framföra kritik mot innehållet

(Diamant, 2004). En revisor ska också vara objektiv i sitt ställningstagande vilket innebär att 

revisorn är skyldig att analysera och rapportera om det förekommer omständigheter som 

skulle kunna förändra förtroendet. Om sådana omständigheter anses förekomma ska revisorn 

avsäga sig uppdraget. Omständigheter som skulle kunna förändra förtroendet är bland annat

egenintresse, självgranskning, partställning, vänskap eller hot. Revisorn får inte heller ha en 

för nära personlig relation till sin klient eller någon i ledningen för då föreligger 

förtroenderubbade omständigheter (Moberg, 2006). Det är på dessa grunder som regler om 

relationer har uppstått för revisorn, vilka kommer till uttryck i Aktiebolagslagens 
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bestämmelser angående jäv för revisorer (9 kap. 17 § ABL) och bestämmelser om opartiskhet 

samt självständighet i 20-23 §§ revisorlagen.

Öhman m.fl. (2006) menar att det finns en risk att icke-revisionsrelaterade tjänster och de 

höga inkomsterna från dessa kan riskera revisorns oberoende. Revisorerna kan riskera att 

förbise deras viktiga uppgift att förse intressenter med information och istället bli ett språkrör 

för de reviderade företagets förvaltning (Öhman mfl, 2006). Det framgår dock i en studie som 

gjort av Svanström (2008) att rådgivningstjänster från revisionsbyråer visar sig öka kvaliteten 

på redovisningen och indirekt revisionen.

Öhman m.fl. (2006) lyfter också fram att revisorerna i sin vardag får möta vissa hot mot deras 

oberoende och att revisorerna överger sin plikt att skydda intressenter för att verka oberoende 

(Öhman mfl, 2006). Det diskuteras också huruvida revisorns oberoende hotas av längre 

uppdrag. Svanström menar dock att längre uppdrag snarare ger en högre kvalitet på 

revisionen. Det finns därför ingen mening att byta revisor efter en viss period ur 

kvalitetssynpunkt. (Svanström, 2008)

Vidare framgår det av en studie i European Accounting Review att revisorer ser mer till 

revideringens innehåll än nyttan med den samma. Deras studie har visat att revisorer inte 

behöver koncentrera sig på objekt som har betydelse för intressenter och aktiekurser utan 

istället koncentrerar de sitt arbete på sådant som kan verifieras. Vidare var endast ett fåtal av 

studiens tillfrågade revisorer beredda att uttala sig om någon information som inte behövdes 

enligt gällande praxis. Öhman m.fl. (2006) menar dock att revisorerna befinner sig i en svår 

situation och att de har tystnadsplikt gentemot kunden. Det finns en tydlighet i att revisorer 

finner sin situation som mycket utsatt och att revisorn är ansvarig, både individuellt och 

juridiskt, för sin revidering. Det finns även en risk i att förlora sitt jobb om revisor gör misstag 

och bidrar till skada för kunden. De menar att en stor del av de svenska revisorerna anser att 

problem skulle uppkomma om de gav uttalande som inte rekommenderats av praxis. 

Vidare beskriver artikeln att aktieägare efterfrågar mer oberoende revisorer som har integritet 

och som inte är ovilliga att ifrågasätta ledningen samt är beredda att starta en dialog med 

investerare. Företrädare för revisionsbranschen menar dock att lagar och praxis har blivit allt
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mer detaljerade och att det finns en risk att framtidens revisorer är tvungna att agera mer som 

advokater.  (Öhman mfl, 2006).

Även om revisorn måste vara oberoende så handlar mycket om att skapa och hitta rätt 

relationer, fortsätta att ständigt utveckla dem och avsluta relationerna på ett bra sätt. Vid en 

relationsstart säljer kunden sin frihet men får i stället säkerhet och kontroll tillbaka. Första 

mötet och intrycket har betydelse för relationens framtid. Hur ett företag lyckas skapa 

relationen beror på om företaget lyckas fånga kundens hjärta och medvetande och därför är 

kunskap och känsla viktigt vid ett möte. En viktig del för relationen är att företaget känner till 

kundens intresse för att kunna förutsäga vad kunden vill ha men också för att kunna utveckla 

relationen. För att relationen ska bestå måste den ständigt förbättras och utvecklas. Det har 

visats att kunden behöver engageras och bli intresserad innan den kan ta emot ett budskap. 

Mun-till-mun-information har visat sig vara ett effektivt sätt att kommunicera med sin kund 

eftersom den informationen har ansetts vara mest pålitlig. För att ett företag ska uppnå bra 

resultat behöver de nya utmaningarna och hitta nya utmanande kunder. De nya relationerna 

kan skapa ett ökat lärande i organisationen. Om ett företag inte har utmanande och krävande 

kunder kan det betyda att företaget har låg konkurrensförmåga. En viktig del som leder till 

relationsstyrka är att kunden känner sig tillfredställd. En stark relation kan därefter leda till 

långvariga relationer. Kundens uppfattning om ett företag har också betydelse, särskilt för hur 

företaget agerar i en konkurrenssituation. Företagets varumärke eller image är därför 

avgörande för kundens uppfattning. En bra relation med sin kund är mycket viktig för en 

förlorad relation kan nämligen innebära negativa ekonomiska värden och en skadad image. 

Dock kan en förlorad relation även innebära en möjlighet för ett företag, men det ska tilläggas 

att nya kunder kostar (Storbacka, 2000).

Som framkom av vår empiriska undersökning så har de mindre företagen ofta en mycket bra 

relation till sin redovisningskonsult. Likt revisorn har redovisningskonsulten lagar och 

föreskrifter att följa men dock inte i lika stor omfattning. Redovisningskonsulten ska vid sitt 

arbete iaktta god redovisningssed, god sed för redovisningstjänster och de etiska regler som 

styr redovisningskonsultens professionella ansvar (FAR SRS & SRF, 2009). Vidare ska 

redovisningskonsulten följa gällande lagar och föreskrifter från myndigheter vid bedrivandet 

av sin verksamhet dock har de inga krav på sig att inta en oberoende ställning till företaget. 
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Redovisningskonsulten måste även vara försäkrad om företagets behov för att komma med 

bästa möjliga förslag som gagnar verksamheten (FAR SRS & SRF (2009).

3.5 Prissättning 

Företagen som vi har pratat med har till största del tyckt att revisionen är en stor kostnad, men 

meningarna har också varit splittrade. En del företag tycker att revisionen är en stor kostnad 

och att dem inte får något för det samtidigt som andra tycker att de är värt pengarna. Generellt 

sätt har kostnaden setts som större hos de mindre företagen. Revisionsbolaget Gamma säger 

att det ofta blir dyrt för de mindre bolagen då de inte har någon god ordning. Tv AB tycker att 

det är märkligt att det kostar så mycket och säger att företaget blir fakturerad varje gång de

ringer sin revisor. Vidare menar Jordbruk AB att de har lärt sig att acceptera kostnaderna för 

revisionen i och med att det alltid har varit tvingande men ”om det går att slippa det så är det 

ganska bra”. Konsult AB som inte alls anser att revisionen är en stor kostnad sa att ” de som 

klagar på att det är stora kostnader, det är bara trams”. Inte heller Data AB anser att 

revisionskostnaden är stor för dem men kan förstå att det är det för de mindre företagen. 

Företaget säger vidare att priserna är ”lite magstarka för ett mindre företag som kanske inte 

har så komplex verksamhet”.  Tv AB ifrågasätter också prissättningen för de mindre 

företagen och säger att ”det verkar som om alla företag går för ett och samma tariff oavsett 

företag”.

Många av de mindre företagen säger att de känns som att de blir prismässigt jämställda med 

de större företagen. Revisionsbolagen säger dock att prissättningssystemet måste se ut så här 

eftersom lagen tvingar dem att gå igenom allt på de mindre företagen också, de tvungna att

köra igenom en standardprocess. Vidare är många revisionsbolag inne på att det lilla företaget 

blir straffat på grund av att lagrummen är uppbyggda som de är och säger att det är lagen som 

behöver ändras och inte timpriserna. Alfa Revision säger att det finns förståelse för att de 

mindre bolagen ser det som en stor kostnad men för de större bolagen är inte revisionen en 

större kostnad. ”det lilla bolaget får sota för revisionsverkets regler och det är väl där roten 

ligger till att de upplever det som att det är en stor kostnad” Delta Revision menar vidare att 

revisorerna inte kan variera sina timpriser efter vem som köper tjänsterna. En reducering av 

kostnaderna för de mindre företagen menar dock Beta Revision kan uppnås genom att de 
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yngre revisorerna som ofta har en lägre timtariff tar hand om de mindre bolagen vilket innebär 

att indirekt blir timpriserna lägre för de mindre företagen.

Många företag har uppmärksammat just det som revisorerna säger, att det är lagrummen som 

inte är anpassade till de mindre företagen. Flertalet företag tycker att reglerna är för lika för de 

mindre och större bolagen. Möbler AB tror dock ändå att det finns möjligheter för 

revisionsbolagen att förändra prisbilden då ett slopande går igenom och att de då endast kan 

koncentrera sig på de viktigaste delarna.  Däremot anser Citron AB att det inte räcker med att 

slopa revisionsplikten för att det finns många andra regler som är mer till nackdel för de 

mindre företagen och om företagen ska bli hjälpta behöver övriga regler också ses över. 

Att prismäta tjänster för revision anses vara komplicerad då varje uppdrag är skräddarsytt 

individuellt för varje kund, till skillnad från andra branscher. SCB gjorde under 2003 en 

undersökning om hur revisionsbolagen i Sverige prissätter sina tjänster. Undersökningen 

gjordes hos de största bolagen inom revisionsbranschen men även hos några mindre.  De kom 

fram till att uppdragen är i många fall unika och det är därför svårt för uppdragsgivaren att 

kunna lämna stabila prisuppgifter på en tjänst från period till period. Prissättning beror på 

olika och föränderliga faktorer och det är problematiskt att skilja tjänster från varandra. Ofta 

erbjuder de större bolagen pakettjänster för företagen där revision, redovisning, rådgivning 

och systemutveckling ingår. Det kan därför vara svårt att prismäta en specifik tjänst. De större 

bolagen dominerar ofta över hela landet och det är därför moderbolagen som styr priserna på 

de enskilda kontoren. De mindre revisionsbolagen anses ha ett relativt likartat utbud av 

tjänster. De är ofta lokala och bestämmer själva sin prissättning utifrån konkurrensen som 

råder på den specifika marknaden. I Sverige är snittpriset lägre gentemot andra länder och 

priserna är oftast högre i storstadsområden än på landsbygden. Det har också visats att 

priserna kan skilja sig beroende på vilken bransch uppdragstagaren befinner sig i.   

Den vanligaste metoden för prissättning inom revision/redovisning är timpriser även om fasta 

priser för vissa tjänster förekommer. SCB:s undersökning har också visat att 43 % av 

revisionsbolagens totala tjänster som efterfrågas är revision. Resterande tjänster gäller 

redovisning, bokföring samt skatterådgivning (Gerestrand & Leonardsson, 2003).
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Den genomsnittliga revisionskostnaden för de aktiva aktiebolagen som nu berörs av förslaget 

om en slopad revisionsplikt uppgår enligt propositionen, en frivillig revision, till 15 000 

kronor per företag och år. Utöver dessa kostnader beräknas cirka 1814 kronor per aktiebolag 

behöva läggas på att bistå revisorn vid revideringen (Justitiedepartementet, 2010).

En studie som har gjorts i USA visar att det finns ett positivt samband mellan 

revisionsbolagets storlek, kvalitet i revisionen och revisionsarvodena. Studien som gjorts ger 

underlag för att påstå att större revisionsbolag ger en högre kvalitet på revisionen än mindre 

lokala revisionsbolag. Således kan stora revisionsbolag ha kostnadsfördelar i att producera

revisionstjänster av samma kvalitet på grund av stordriftsfördelar, vilket gör att de i princip 

skulle kunna ta ut lägre priser jämfört med mindre revisionsbolag. Professionella tjänster som 

revision prissätts oftast efter kvalitet och således kan de större bolagen ta ut högre avgifter för 

revision än mindre bolag. Studien kommer fram till att det finns ett positivt samband mellan 

revisionskvalitet och revisionsarvoden (Choi, 2010).

3.6 Delslutsats

Utifrån samtalen med företag och revisionsbolag anser vi att det måste bli mer klart vad en 

revisor och en redovisningskonsult gör. Hos vem ligger bördan, är det revisorn som ska 

informera sina kunder om sitt arbete eller är det kunderna som ska ta reda på vad en revisor 

gör? Givetvis har företagarna alltid ett ansvar att ta reda på vissa utomstående faktorer som 

behövs för företagets välmående. Under rådande omständigheter då ett eventuellt slopande 

går igenom anser vi dock att revisorerna behöver vara ute mer och informera om deras arbete 

hos företagen. Tidigare har det varit tvingande att gå till sin revisor och då har revisorerna inte 

behövt anstränga sig men nu då ett eventuellt slopande av revisionsplikten går igenom anser

vi att revisorerna behöver informera mer om deras arbete. I annat fall riskerar de att tappa mer 

kunder än vad som är nödvändigt. Kanske kan informationsbrist leda till att företaget enbart 

väljer att behålla sin redovisningskonsult, som företagen ofta har en närmre relation till. En 

del företag har dock kunnat skilja på revisor och redovisningskonsult men som sagt har det 

varit förvånansvärt många som inte ser skiljelinjen och vanligast förekommande har det varit 

hos de mindre företagen. Är det så att revisionsbolagen har generellt en sämre inställning till 

sina mindre kunder? I så fall kan det vara dags för revisionsbolagen att ändra attityden. De 

aktiebolag som berörs av slopandet av revisionsplikten är enligt Propositionen – en frivillig 
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revision 72 % av samtliga aktiebolag och även om de inte enskilt bringar så mycket inkomster 

som ett större företag så är de ändå en stor grupp tillsammans. Ett av företagen påpekade i 

vårt empiriska material att fakturaspecifikationen för revisionen inte visar vad de betalar för. 

Vi anser att revisionsbolagen bör specificera sina fakturor därför att det kan bidra till att 

informationen om vad en revisor gör går ut till företagen på ett bättre sätt. Ofta läser företagen 

sina fakturor noggrant och genom en tydlig specifikation på fakturan kan revisionsbolagen 

öka förståelsen om vad kunden betalar för. Vi anser att fakturaspecifikation skulle vara en bra 

början att öka kunskapen om vad revisorn verkligen gör och därmed anser vi att sannolikheten 

ökar för att kunden behåller sin revisor. Vi kan förstå att det kan vara svårt för 

revisionsbolagen att regelbundet hinna träffa alla kunder. Genom att specificera fakturorna 

skickar de ut information till kunderna så att de ändå känner att de har kontakten. Ytterligare 

ett tips är att skicka ut informationsblad och liknande till sina kunder just för att upprätthålla 

kontakten och därmed får kunden vetskap om revisorns arbete. 

En fråga som vi har ställt oss är varför inställningen till revision skiljer sig så mellan de 

mindre och de större företagen i vår studie. Är det för att kostnaden blir mycket mer 

betungande för de mindre företagen eller är det kanske att revisionsbolagen har en sämre 

attityd till dem? Det är klart att revisionsbolagen lägger ner mer engagemang på de företag 

som genererar mest intäkter och har en mer komplicerad verksamhet. Naturligt är det oftast de 

större företagen som bidrar till större lönsamhet för revisionsbolagen. Samtidigt anser vi att

det är viktigt att revisionsbolagen engagerar sig i de mindre företagen också och ser till att de 

har en positiv inställning till revisionen. För som vi var inne på tidigare så bidrar de mindre 

företagen tillsammans till stora inkomster. Som Storbacka (2000) och Öhman (2006) beskrev 

så är det inte bra för ett företag att ha för få kunder eftersom de således får ett för stort 

inflytande över verksamheten. Om revisionsbolagen tappar för många mindre kunder kommer 

de vara mycket beroende av de större klienterna och kan då tvingas anpassa sig i många fall 

efter deras viljor. Deras verksamhet kanske faller på att en sådan stor kund byter 

revisionsbolag. 

Vår generella syn på revisionen är väl att den är nödvändig i viss grad i den värld vi lever. I 

den bästa av alla världar skulle det kanske inte behövas revision men då vår studie har visat 

att det föreligger en stor okunskap hos många företag är revision i vissa fall en nödvändighet. 
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Öhman (2006) beskriver revisionsbranschen i Sverige som traditionell och vi anser att det i 

viss mån är så men att branschen sakta men säkert moderniseras. Under våra besök hos 

revisionsbolagen har vi trots allt fått intrycket av att det är en modern verksamhet. Många av 

de företag vi har samtalat med anser dock att revisionsbranschen är konservativ och att 

kulturen är ålderdomlig. Kan det här också bero på att revisorerna inte har någon vidare 

kontakt med sina kunder och därmed får de inte lära känna revisionsbranschen? Vår studie har 

visat att många av företagen inte har någon vidare kontakt med sin revisor. Revisionsbolagen 

hävdar att de försöker vara ute mer hos kunderna och visa deras arbete men vi tror att det 

krävs mer. Som vi tidigare varit inne på tror vi det är av stor vikt att de visar sig för att kunden 

ska förstå nyttan med revisionen. Vi förstår givetvis kraven som en revisor har på sig vad 

gäller oberoendet men vi tycker det är märkligt att en del av de tillfrågade företagen inte har 

träffat sin revisor. Vi förmodade att det var en självklarhet att företagen träffar den person 

som har en sådan insikt i deras ekonomi. Enligt ABL 9 kap. 17§ så får inte revisorn har för 

nära relation till sin klient men vi tycker ändå att företaget kan begära att få träffa sin revisor 

med jämna mellanrum. Diamant (2004) beskriver att en nära relation till revisionskunderna 

kan göra att revisionens syfte försvinner. Vi anser dock att revisionsbolagen gör för lite för att 

skapa relationer till sina kunder. Vidare har vi fått intrycket att större företaget har en närmre 

relation till sin revisor. Kan det bero på att återigen ett större företag anses vara viktigare för 

revisionsbolaget? Som framgick i empirin så var det ett av revisionsbolagen som till och med. 

sa att de inte bryr sig så mycket om de mindre företagen. Vi förstår dock samtidigt att det kan 

vara svårt att vara de mindre företagen till lags då de ofta har en bättre relation till sina 

redovisningskonsulter. Som revisionsbolagen också nämnde i samtalen vill de inte vara på 

varandras marker. Vi anser att ”revirtänket” är ålderdomligt och hindrar branschen från att 

utvecklas. Vid ett eventuellt slopande måste revisionsbranschen våga locka kunder och 

eftersom de redan har en konkurrensfördel i och med deras breda kompetens ökar chanserna 

att vinna slaget om kunderna. Vi ser att relationen är väldigt viktig och vi tror att 

revisionsbolagen får kämpa med den för att behålla fler kunder. Vi tror att revisionsbolagen 

har mycket att vinna genom att förbättra relationerna till sina kunder. Nu kan det kanske bli så 

att redovisningskonsulten fångar in många kunder vid slopandet eftersom de har en bättre 

relation till företagen. Det är något som vi tycker att revisionsbolagen behöver tänka på. Ett av 

företagen sa att kunden väljer den person som den har bäst relation till.  
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Vi förstår dock revisorerna svårigheter att skapa relationer till sina kunder. Revisorn har ett 

mycket omfattande lagrum där de ska vara många intressenter till lags. Om revisorn står för 

nära sin kund riskerar revisorn jäv. Vi har förståelse för att det är lättare för 

redovisningskonsulten att bygga en relation då denna inte har samma hårda regler. En viktig 

del för relationen är att företaget känner till kundens intresse för att kunna förutsäga vad 

kunden vill ha men också för att kunna utveckla relationen. Vi anser att det blir väldigt svårt 

för revisionsbolagen att veta kundens behov om de inte har en dialog med kunden. Kan ett 

avskaffande av revisionsplikten innebära att revisorn vågar skapa en bättre relation till sin 

kund och på så sätt skapa mer anpassade tjänster. Revisionsbolagen är ändå så pass seriösa att 

de ska kunna hantera denna beroendeställning på ett professionellt sätt. Att revisionsbolagen

vid ett avskaffande av revisionsplikten får en mer utmanande situation kan göra gott för dem 

på så sätt att de får kämpa mer för sina kunder, vilket kan utveckla deras bransch då den blir 

mer efterfrågestyrd. Förlorade kunder kan enligt Storbacka (2000) också skapa möjligheter. 

Branschen kan komma att utvecklas och förbättra tjänsteutbudet vilket i sin tur kan öka 

lönsamheten. 

Under vår studie har det framkommit mycket åsikter om lagrummen som styr revisionen. Vi

menar att lagkraven i någon mån måste ändras så att revisionsbranschen inte hindras från att 

utvecklas. De stränga kraven från lag och praxis bidrar till högre priser och traditionella 

arbetsmetoder. Högre priser är en följd av att revisorerna måste granska hela företagets 

räkenskaper oavsett storlek. Då ett eventuellt slopande av revisionsplikten går igenom 

kommer det att bidra till att de mindre företagen inte längre är tvungna att få hela sina 

räkenskaper granskade vilket i sin tur innebär att en möjlighet till prissänkning uppstår i och 

med revidering av vissa delar. Revisionsbolaget Delta lyfte fram att regelverket gör det svårt 

för dem att ta egna initiativ för att frångå traditionerna. Öhman (2006) säger dock att 

revisionsbolagen inte har någon vilja att förändra praxis och lagkrav. Vi anser att revisorerna 

ser lagen som en trygghet och därför en anledning till att inte förändra sig. Det är klart att det 

är svårt att ändra traditioner som har funnits sedan länge. Givetvis måste det finnas vissa 

former av lagkrav men vi anser som ovan nämnt att i viss grad behöver de ses över så att 

revisionen kan bli mer framåtriktad. Öhman (2006) beskriver att det finns en möjlighet att 

granska mjuka värden som har en påverkan på hur intressenter agerar i förhållande till 
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företaget. Då skapas också en möjlighet för revisorerna att höja nyttan med revisionen och 

således skapa bättre förutsättningar för intressenterna att bedöma ett företags räkenskaper. 
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4 REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

Kapitlet revisionsplikt är av stor vikt för vår forskning och för besvarandet av studiens fråga. 

För att få insikt i vilka effekter ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten har så har vi som 

ett första steg tagit reda på hur företagen och revisionsbolagen ser på slopandet av 

revisionsplikten. Det diskuteras även hur dialogerna om ett avskaffande av revisionsplikten 

verkar mellan klient och uppdragsgivare och om det har betydelse för ett företags inställning 

till revisionsplikten.

4.1 Inställning till avskaffandet av revisionsplikten – två röster

Vi har hört med både revisionsföretag och företag om hur de ser på avskaffandet av 

revisionsplikten. Övervägande företag av de vi har träffat är positiva till slopandet av 

revisionsplikten i olika grad. De flesta företag tycker att det är bra att företagen ges en 

valfrihet. Data AB anser dock att endast de mindre företagen ska få välja huruvida de vill ha 

revision eller inte men att verksamheter av deras storlek borde omfattas av revisionsplikt.

Även Konsult AB tycker att revisionsplikten är viktigare för de större företagen ”då det inte 

kan vara så mycket mygel i ett litet företag eftersom de är mindre belopp som det rör sig om”.

Gräv AB som är ett större företag anser dock att en avskaffad revisionsplikt är positivt även 

för hans verksamhet. Nästan alla mindre företagen som vi har pratat med är positiva till 

slopandet av revisionsplikten. Tv AB menar att företaget inte kommer att behålla revisionen 

när förslaget gått igenom. Möbler AB var också för slopandet i sig men kommer att behålla 

revisorn. Företaget tycker att valfriheten är viktig men eftersom Möbler AB vill att företaget

ska bygga upp ett varumärke och växa så vill han göra det rätt och vill därför ha en revisor 

från början. Vidare är Citron AB generellt sett emot tvingande regler som revisionsplikt men 

tror inte att slopandet kommer att göra så mycket i det stora hela. Företaget jämför lagar och 

regler med ett lapptäcke och säger att ”om man tar bort en lapp här och där kommer det inte 

att hjälpa så mycket.” En del av de mindre företagarna har som vi ovan har nämnt funderat på 

att slopa revisionen och istället ta mer hjälp av sin redovisningskonsult. Det var endast Trafik 

AB som var emot själva slopandet av revisionsplikten. Företaget säger att ”det ska vara

fortsatt revision och ordning och reda på torpet”.  Trafik AB menar att ur ett 

samhällsperspektiv så är revisionsplikten viktigt för att alla tjänar på att det är ordning. Vidare 
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anser företaget att det kostar att ha koll på sina papper oavsett revision så därför är det bra att 

ha den kvar. Om en valfrihet till revision blir aktuell så är det sammantaget tre av åtta företag 

som säger att de kommer att välja bort revision. 

Alla revisionsbolagen var också positiva till ett slopande av revisionsplikten. Generellt så 

anser bolagen att en mer efterfrågestyrd marknad är något som alla tjänar på och att miljön 

blir bättre om företagen väljer att använda sig av deras tjänster. Beta Revision uttrycker sig 

som att ”det är mycket roligare att åka ut till ett företag som vill ha en där”.  I allmänhet så 

tror de flesta revisionsbolag inte att ett slopande av revisionsplikten kommer att innebära en 

så stor skillnad för branschen men vissa hyser ändå en viss oro inför slopandet och dess 

konsekvenser. Delta Revision menar att det finns en risk att de förlorar vissa kunder. Det har 

varit en ganska likgiltig inställning till slopandet och en del av revisionsbolagen anser att det

inte gör så mycket att tappa några mindre företag. ”de är så faktureringskänsliga ändå och 

har ofta stora ekonomiska problem” påstår Alfa Revision om de mindre företagen. Vidare 

säger samma revisionsbolag att ”även om man förlorar en liten kund så gör det ju ingenting”.

I Sverige har det pågått en omfattande debatt ifall Sverige ska utnyttja EU:s undantagstillstånd 

och således slopa revisionsplikten för vissa företag. År 2005 togs det fram en rapport på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv angående slopad revisionsplikt för små bolag, då nästan alla 

länder inom Europa hade följt utvecklingen. Martin Johanssons, VD för Revisorsamfundet, 

uppfattning gällande rapporten är att revisionsplikten bör behållas för små bolag. Efter att ha 

studerat effekter av revisionsplikten menar han att om plikten tas bort måste det finnas ett 

annat sätt för företaget att kvalitetssäkra sin redovisningsinformation. Intressenter såsom 

banker, leverantörer och skattemyndigheten som är beroende av den här informationen skulle 

ta för mycket skada. Martin Johansson är även tveksam till om slopandet verkligen skulle 

innebära lägre kostnader för företagen. Han menar vidare att kostnaderna måste vägas mot 

nyttan och alternativkostnaden för den kvalitetssäkrade informationen (Johansson, Häckner & 

Wallerstedt, 2005). Regeringen menar också att revision ger en bra kvalitetsstämpel och 

många företag tycker att kostnaden vägs upp av nyttan revisionen bringar deras företag. De 

anser dock att alla företag inte har samma nytta av en revisor eftersom de knappt har några 

affärshändelser under ett år. I en del företag kan det räcka med att ta hjälp av en 

redovisningskonsult eller annan ekonomiutbildad. Vidare anser regeringen att dessa bolag 

borde ha en valfrihet och kunna bestämma själva vad deras pengar ska gå till. Regeringen tror 
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att revisionsbranschen kommer att kunna ta fram nya tjänster som är mer anpassade till de 

mindre företagen. Samtidigt som de påpekar att många undersökningar visar att många 

berörda aktiebolag kommer att behålla sin revisor, främst på grund av den kvalitetssäkring 

som en revision ger (Justitiedepartementet, 2008a). Som ovan beskrivit så gäller nuvarande 

förslag om slopad revisionsplikt för aktiebolag som underskrider minst två av följande 

kriterier: en nettoomsättning på tre miljoner, tre anställda och en balansomslutning på en och 

en halv miljon kronor. Om förslaget går igenom kommer cirka 72 % av de svenska 

aktiebolagen ha möjlighet att slippa revisionsplikten och förslaget väntas börja gälla den 1 

november 2010. De företag som bli undantagna från revision behöver då inte ha någon revisor 

alls. Om ett aktiebolag väljer att slopa revisionen måste företaget ändra bolagsordningen och 

aktivt välja bort revisorn på bolagsstämman (Justitiedepartementet, 2010).

Regeringen räknar med att den administrativa bördan kommer att minska med två och en halv

miljarder kronor för berörda aktiebolag (Justitiedepartementet, 2010). Det ska dock beaktas 

att kostnadssparandet för berörda företag är mycket svårt att beräkna eftersom dessa företag 

sannolikt kommer att använda sig av andra tjänster än revision i större utsträckning (Collis, 

Jarvis & Skerratt, 2004). En studie som gjorts av Tobias Svanström visar att ungefär 1/3 av 

företagen som berörs av slopandet av revisionsplikten i Sverige kommer att välja bort den. 

Det innebär således att det kommer att bli relativt små effekter på revisionsbranschen. 

Främsta anledningen till att konsekvenserna beräknas vara så pass små är att det under första 

året utan revisionsplikt i Danmark endast var 7 % som valde bort revisionen. Det bör dock 

tilläggas att utvecklingen i Storbritannien tyder på att fler och fler väljer bort revisionen över 

tid (Svanström, 2008). Givetvis finns det svårigheter vid bedömning av hur många av 

Sveriges aktiebolag som kommer att välja bort revision. I propositionen – en frivillig revision 

presenteras en undersökning med företag som har färre än tio anställda. I undersökningen 

framgår det att 17 % av företagen kommer att slopa revisionen och samma procent säger sig 

inte ha tagit ställning. Vidare uppskattas det att av de aktiebolag som nu berörs av denna 

reform så kommer ungefär 40 % att slopa revisionen. Av de vilande bolagen förväntas det 

vara en större andel som väljer bort revisionen. De menar också att bolag som startas efter 

slopandet kommer ha större benägenhet att välja bort revisionen än ett äldre bolag. 

Aktiebolagen kommer inte heller att slopa revisorn direkt utan det kommer sannolikt ta några 

år innan 40 % nås. Skälet till det här är att många aktiebolag har kontrakt med sin revisor som 
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löper på några år, aktiebolagen förväntas också avvakta några år för att se vad slopandet har 

för konsekvenser som t.ex. möjligheter till bankkrediter. Det kan även ta en viss tid innan den 

nya reformen om avskaffandet får spridning (Justitiedepartementet, 2010).

Runt om i världen där det diskuteras om en revision bör vara frivillig för mindre företag 

framförs det att en slopad revisionsplikt kommer leda till kostnadsbesparingar för mindre 

företag. Tidigare undersökningar som gjorts tyder också på att små företag ser revisionen som 

ett slöseri med resurser. En undersökning som gjorts av Chung och Narasimhan bland små 

företag och mindre revisionsbolag visar dock att de är positiva till revisionsplikt och 

författarna beskriver själva sina resultat som mycket förvånansvärda. Studien visar att de 

flesta små företagen trots allt upplever nyttan med revisionen som större än kostnaden. Inte 

lika förvånande var att mindre revisionsbolag var positiva till revisionsplikten eftersom det är 

dem som drar mest nytta av att revisionen är lagstadgad. Vidare ansåg varken företagen eller 

revisionsbolagen att en slopad revisionsplikt skulle minska företagens arbetsbörda. Dock 

ansåg båda grupperna av respondenterna att en slopad revisionsplikt skulle leda till att mindre 

revisionsbolags arbetsbörda skulle minska. Därmed anser Chung och Narasimhan att de 

mindre revisionsbolagen är de största förlorarna i samband med en avskaffad revisionsplikt 

(Chung &Narashiman,2001).

4.2 Revisionsplikten som dialog 

Under våra samtal med revisionsbolagen pratade vi med dem om de diskuterar avskaffandet 

av revisionsplikten inom bolaget. Samtliga revisionsbolag säger att det förs diskussioner kring

slopandet och några påstår att det har förts diskussioner sedan länge tillbaka om vilka siffror 

det gäller och hur det kommer att påverka dem som revisionsbolag. Alfa Revision antyder 

dock följande: ” Jag kan ändå tycka att man gör förvånansvärt lite, man bara avvaktar och 

ser vad som händer”. Samtidigt så refererar Revisionsbolaget Gamma till Danmark och 

menar att revisionsplikten inte har påverkat Danmark så mycket och kommer därmed inte 

påverka Sverige i så hög grad heller. Alla revisionsbolagen håller med och tror att de kommer

att klara avskaffandet bra. De flesta revisionsbolagen menar dock att det ändå krävs att de

kämpar lite mer än tidigare för att behålla sina kunder. Ändå beklagar sig Beta Revision över 

att slopandet bara gäller för de företag som underskrider en omsättning på tre miljoner kronor. 

”Jag hade nog hoppats på lite mer, jag tror det kommer att bli det i framtiden annars hade 
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det inte varit någon idé med det dem hittills har gjort”.  Samtidigt som Alfa Revision säger

följande: ”Det hade varit mycket värre om gränsvärdet hade hamnat på 83 miljoner för då 

hade det känts som att nästan alla av våra kunder hade kunnat välja bort oss ”

Revisionsbolaget fortsätter med att berätta att det blev tårta efter det omgjorda förslaget att 

slopandet endast ska omfatta de företag som underskrider en omsättning på tre miljoner

kronor. Vidare menar många av revisionsbolagen att det blir svårt att komma ifrån slopandet 

av revisionsplikten då det är ett förekommande fenomen inom EU och att vi blir allt mer 

globaliserade. 

Vi har också under våra besök hos företagen pratat med dem huruvida revisionsbolagen har

haft diskussioner och dialoger med dem angående slopandet av revisionsplikten. Ingen av de 

tillfrågade mindre företagen menar att revisionsbolagen har haft samtal med dem angående 

slopandet. Möbler AB säger att deras revisionsbolag har nämnt det lite kort men inte talat i 

detalj om det. Vidare poängterar Möbler AB att det inte ligger i revisorns intresse att 

informera om att kunderna kan välja bort revisionen. Tv AB antar att dialogen har uteblivit 

eftersom förslaget inte är klubbat och klart ännu. Vidare menar samma företag att 

revisionsbolagen nog sitter och tänker hur de ska framföra slopandet av revisionsplikten till 

sina kunder för att kunna behålla dem.  

Trots att företagen berättar att revisionsbolagen inte har haft några dialoger med dem 

angående slopande så säger nästan alla revisionsbolagen att de för dialoger med sina kunder. 

Endast Alfa AB säger att de inte har haft så mycket dialoger med de mindre kunderna då de 

inte har så stora relationer till dem eftersom de i första hand sköts på en extern 

redovisningsbyrå. Företaget förklarar vidare att de inte ha en så stor relation till de mindre 

kunderna då redovisningsbyråerna äger relationen och att de inte vill trampa dem på tårna. 

Alfa AB fortsätter berätta att branschen har sina revir och man sköter sin del. 

Revisionsbolaget Delta menar att det är viktigt att prata med kunderna om förändringar för 

om man ligger nära sina kunder och har en bra relation så tror bolaget att kunden uppskattar 

det och kommer fortsätta att ha en relation. Vidare säger dock Delta Revision att då det har 

varit ganska osäkert om slopandet av revisionsplikten går igenom så känns det svårt att 

informera om något som inte är bestämt. Vidare säger han att bolaget är öppna med frågan 

och att kunderna är pålästa. Beta Revision säger att så fort de har något möte med sina kunder 

så informerar de och för dialoger angående avskaffandet av revisionsplikten. 
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Svanström (2008) konstaterar att kommunikation med klienten är en del som 

revisionsbranschen måste förbättra. Det framgår av undersökningen som gjorts att många 

revisionskunder ställer sig frågande till om nyttan med revisionen överstiger kostnaden. 

Svanström menar att det är en indikation på att förbättringsåtgärder krävs inom branschen och 

att en åtgärd är att kommunicera mer med kunderna (Svanström, 2008).

4.3 Delslutsats

Vi kan förstå att företagen är positiva till ett slopande av revisionsplikten då det ökar deras 

valfrihet. Företaget får en bestämmanderätt över sina kostnader och vi tycker att det delvis är 

det en rättighet som borde vara självklar. Det är också en av de främsta anledningarna som 

framförts i SOU 2008:32 till att slopa revisionsplikten. Samtidigt så kanske företagen har en 

tendens att blunda åt negativa konsekvenser och en kontrollfunktion kan därför vara 

nödvändig. Givetvis är allt beroende på individuella faktorer och det är en stor skillnad på 

kunskapsnivå hos företagen. Vissa har tillräcklig kompetens för att sköta deras företags 

räkenskaper medan andra inte har det. Vi tycker det är självklart att ett företag som inte har 

några behov alls av revision ska kunna välja bort den. Mycket av diskussionen om slopandet 

anser vi som sagt vara beroende av situationen och individen. Bransch och tillgångsvärde 

spelar givetvis också in vid behovet av revision. 

Vi är förvånade över att alla revisionsbolag är positiva till slopandet av revisionsplikten. Vad 

de än påstår så visar vår undersökning att de antagligen kommer att förlora vissa 

revisionskunder. Även andra, mer omfattande undersökningar visar på ett bortfall av 

revisionskunder och enligt propositionen - en frivillig revision (2010) kommer 40 % av 

berörda aktiebolag att slopa revisionen. Sen återstår det och se om själva revisionstjänsterna 

kan ersättas av andra tjänster tillhandhållna av revisionsbolagen. Vi undrar om

revisionsbolagens positiva inställning till avskaffandet av revisionsplikten är ett spel utåt för 

att harmonisera marknaden. Om revisionsbolagen börjar oroa sig och det skrivs mycket kan 

det kanske påverka företagen att välja bort revisionen. En mer diskuterad revisionsplikt gör att 

företagen blir mer insatta och det blir därmed lättare för dem att ta ställning och välja bort 

revisionen. Vi undrar också på vilka grunder revisionsbolagen kan vara så säkra på att de inte 

kommer påverkas? Av företagen som vi har pratat med har vi fått intrycket att 

revisionsbolagen inte har dialoger med sina kunder och såvida de inte har kontrakt med dem 
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anser vi att de aldrig kan vara säkra. Att det är så skilda meningar mellan företagen och 

revisionsbolagen angående dialoger dem sinsemellan, kan bero på att revisionsbolagen endast 

pratar med kunder som de träffar. Utifrån vår studie antar vi att revisionsbolagen inte gör

någon större ansträngning att prata med de kunder som de inte redan har ett inbokat möte 

med. Vi tycker att det är fel av revisionsbolagen att skylla på att dialogen har uteblivit på 

grund av att de väntar på ett beslut. Det ligger trots allt så nära i tiden ändå och vi anser att det 

är så pass säkert att det kommer att gå igenom. Även om de pratar med några som de 

antagligen har en bra relation med så räcker inte det. Hur kan revisionsbolagen vara säkra på 

att alla andra kunder tänker som de få de har pratat med. Vi anser att de behöver göra en 

undersökning bland alla sina kunder som berörs av avskaffandet för att genom det bedöma 

framtiden. Svanström (2008) menar också att kommunikationen med sin klient är något som 

revisionsbolagen måste förbättra. Även om det kan låta avskräckande för revisionsbolagen att 

säga till kunderna att de har möjlighet att frångå revisionen så tror vi att dialogen medför en 

positiv respons. En kund kommer förmodligen uppskatta ärligheten från revisionsbolagen 

snarare än att höra det på andra håll. 

Vi anser vidare att det är dubbla budskap från revisionsbolagen. Ena stunden säger de att de är 

positiva till slopande medan de i nästa stund firar med tårta när förslaget bara gällde en 

omsättning under tre miljoner kronor. Vi tycker att det är märkligt att de inte ser något 

negativt överhuvudtaget med slopandet av revisionsplikten. Vissa revisionsbolag har antytt att 

de är lite oroliga för framtiden men samtidigt säger de att de är för ett avskaffande. Vi ställer 

oss frågan hur de kan vara positiva till något som eventuellt kan innebära mindre inkomster, 

färre kunder och således lägre vinst. 
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5 EN FRIVILLIG REVISIONS PÅVERKAN PÅ 

REVISIONSBRANSCHEN

Följande kapitel är det mest omfattande och behandlar avskaffandet av revisionspliktens 

effekter på revisionsbranschen. Det diskuteras vidare om intressenternas roll vid avskaffandet 

av revisionsplikten och om konkurrenssituationen kommer att förändras. Vår studie visar hur 

revisorns framtid kommer att se ut och vilka revisionstjänster som kommer att erbjudas. Till 

sist belyser vi också hur det har sett ut i andra länder för att jämföra resultatet. 

5.1 Intressenters roll vid avskaffandet av revisionsplikten

Alla revisionsbolag i vår studie är överens om att banker och kreditgivare får en stor inverkan 

på hur avskaffandet av revisionsplikten kommer att påverka marknaden. En annan intressent 

som revisionsbolagen nämner är Skatteverket som de tror kommer att ställa högre krav på 

företag som väljer bort revisionen. Delta Revision berättar att de mindre företagen 

förmodligen inte har en så bra ekonomiavdelning och att de kan genom misstag göra skattefel

och därmed kan de belastas med stora skattemässiga kostnader. ”Jag tror att 

samhällsekonomiskt kommer Sverige inte vinna på slopandet ”. Vidare fortsätter han med att 

säga ”som om bilprovningen hade skickat ut att du slipper testa din bil, jätte bra hade jag 

tänkt då, men sen kanske det kommer något annat istället som att polisen kommer att kolla 

bilen oftare eller något. Jag förstår att de säger att de ska slopa revisionen nu men jag är inte 

säker på att när dagen väl kommer att de verkligen kommer att göra det”. Alfa Revision är 

också inne på att ”det kan ställas krav från andra intressenter som man inte tänker på i det 

här läget”. Vidare säger Beta Revision att de har varit i kontakt med lite banker som säger att 

det förmodligen kommer att krävas en revisionsberättelse vid lån och dylikt men om det är en 

kund som de har bra relation med så kanske de inte kräver en revisionsberättelse. Beta 

Revision framhåller dock följande: ” kommer det ett helt nytt bolag som banken inte vet något 

om så är det nog en revisionsberättelse som de måste ha”.

Företagen har också haft tankar kring intressenternas roll vid slopandet av revisionsplikten. 

Många var inne på att det nog kommer att ställas högre krav på de som väljer bort revisionen 

vid skattedeklarationer och att kreditgivarna förmodligen kommer kräva revidering vid lån. 
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Som det framkommit av vår empiriska undersökning ser företagen vi har träffat Skatteverket 

som en betydande intressent vid valet huruvida företaget ska revideras. Svanström (2008) 

beskriver också att Skatteverket i allmänhet ses av företag som en väldigt viktig intressent vid 

valet av revision. Revisionen bidrar till en kontroll av att skatter och avgifter betalas in med 

korrekta belopp. De flesta företagen avvaktar och ser vad det blir för konsekvenser gentemot 

Skatteverket innan beslut om revidering eller inte tas för verksamheten. Om risken för 

skattekontroll ökar i och med att företaget inte revideras kommer det sannolikt att leda till att 

fler behåller revisionen (Svanström, 2008).  Intressenternas roll vid avskaffandet av 

revisionsplikten speglas i propositionen – en frivillig revision där det bland annat tas upp att 

Skatteverket bör ha utökade kontrollmöjligheter i samband med att revisionsplikten tas bort. 

Det föreslås att Skatteverket ska ha möjlighet att begära att företagen lämnar uppgifter till 

dem som bevisar att dokumentationsskyldigheten enligt lagen om självdeklarationer och 

kontrolluppgifter samt skattebetalningslagen följs. Vidare föreslås företagen vara tvungna att i 

sin självdeklaration ange om en uppdragstagare har upprättat årsbokslutet eller 

årsredovisningen samt om en revisor har granskat det.  Anledningen till att Regeringen anser 

att det behövs utökade kontrollmöjligheter för Skatteverket är att de anser att revisionen både 

direkt och indirekt har en inverkan på skattebetalningen. Direkt på det viset att revisorn har 

som skyldighet att bedöma och granska bolaget enligt skattelagstiftningen. Likaså är revisorn 

skyldig att anmärka i revisionsberättelsen om det finns avvikelser och sedan skicka in den till 

skatteverket direkt. Indirekta effekter beskrivs vara att revisorn ger en kvalitetssäkring som på 

sikt ger ett mer korrekt beskattningsunderlag (Justitiedepartementet, 2010). Det framgår dock 

av utredningen om avskaffandet av revisionsplikten för små företag att det saknas stöd för att 

säga att en revisor ger bättre kvalitet på räkenskaperna (Justitiedepartementet, 2008a). 

Regeringen anser dock att det inte går att bortse ifrån risken att slopandet av revisionsplikten 

leder till skatteförluster. Det är den viktigaste motiveringen till förslaget om att företagen ska 

lämna upplysningar i deklarationen och att Skatteverket ska få utökade kontrollmöjligheter. 

Skatteverket kommer att få 40 miljoner kronor extra per år för att hantera den nya 

skyldigheten (Justitiedepartementet, 2010).

Skatteverket i sin tur ser positivt på förslaget om utvidgad informationsskyldighet men anser 

att en allmän bokföringskontroll vore rimligt att använda i det här hänseendet. Regeringen 

bedömer dock att det inte finns tillräcklig anledning för att lagstifta om allmän 
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bokföringskontroll. Regeringen uppskattar att den nya reformen om avskaffandet av 

revisionsplikten kommer att kosta samhället 1,3 miljarder kronor per år i minskade 

skatteintäkter (Justitiedepartementet, 2010). Rapporter från Erhvervs- och Selskabsstyrlesen i 

Danmark visar att fel i årsredovisningen är något högre bland de som har valt att ta bort 

revisionen. Avskaffandet av revisionsplikten har dock inte ökat kostnaderna utan felen är ofta 

av formkaraktär och påverkar inte skatteintäkterna. Av de företag som inte har någon hjälp 

alls vid upprättandet av redovisningen visar undersökningen att var tredje företag har något fel 

i sin årsredovisning. Skatteverket i Danmark ser dock fortfarande slopandet som en risk mot 

ökat skattebortfall och anser att revisionen är viktig för att värna om hög kvalité (Lennartsson, 

2010).

När eller om en inskränkt revisionsplikt blir verklighet kommer ägare och kapitalplacerare att 

få ta ett större ansvar för att kontrollera ekonomisk information i bolaget de tänker köpa eller 

sälja aktier i. Ägarna är i stort behov av bolagets ekonomiska information för att kunna göra 

bedömningar om framtida utdelningar och så vidare. Därför är det av stor vikt att den 

ekonomiska informationen är så korrekt som möjligt och därmed indirekt i ägarnas intresse att 

en revisor granskar räkenskaperna. Om en kvalificerad revisor genomför en opartisk och 

självständig granskning av räkenskaperna och hur företaget förvaltas kan ägarna få en mer 

tillförlitlig bild av företaget. Utredningen SOU 2008:32 kommer ändå fram till att företagens 

ägare i slutändan kommer att vinna på en slopad revisionsplikt. Argumentet som framförs är 

att om företagen slipper kostnaden för revision så kommer vinsterna att öka och således 

kommer aktiernas värde att stiga. Det innebär i förlängningen att aktieägarna kommer att 

kunna sälja sina aktier till ett högre värde. Det framgår också av utredningen att de små 

bolagens aktieägare inte kommer att påverkas så mycket av ett slopande av revisionsplikten

(Justitiedepartementet, 2008a).

Reviderade årsredovisningar är även av stor betydelse för kreditvärdighetsbedömningen. De 

flesta kreditgivarna menar att det är helhetsbedömningen av företaget som är avgörande vid 

en kreditvärdighetsbedömning. Eftersom årsredovisningens syfte är att ge en helhetsbild av 

företagets ekonomiska ställning är den av stor vikt. Det som är avgörande för bedömningen av 

hur pass tillförlitlig en årsredovisning är beror på vilken revisor/revisionsbyrå företaget 

anlitar. Det är också en förutsättning att revisionsberättelsen är ren och utan anmärkning vid
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en kreditbedömning. Det innebär att företagen kan öka sin kreditvärdighet genom att anlita en 

revisor som styrker den ekonomiska informationen (Svensson, 2003).

Kreditgivare är som sagt i stort behov av korrekt ekonomisk information för att kunna 

försäkra sig om att kredittagaren kommer att kunna betala räntor och amorteringar. Om ett 

företag som inte har granskats av en revisor söker lån kommer kraven på att de lämnar fullgod 

säkerhet att skärpas. Det framgår också i SOU 2008:32 att villkoren för lån kommer att 

försämras jämfört med idag, men det är dock långt ifrån säkert. Oftast är det hur företagen har 

skött tidigare lån som har stor betydelse för hur villkoren för framtida lån kommer att se ut. 

En leverantör har ungefär samma intressen som en kreditgivare nämligen att de vill vara säkra 

på att kunden kan betala. Om företagen som väljer bort revisionen inte kommer att få problem 

med kreditgivare så kommer de troligtvis inte ha problem att hitta leverantörer. Samma 

resonemang gäller både kunder och anställda på företaget. Allas intressen är att företagen ska 

kunna fullgöra sina förpliktelser (Justitiedepartementet, 2010).

5.2 Konkurrens

Vi har i vår empiriska insamling pratat med företag och revisionsbolag om de tror att en ökad 

konkurrens för revisionsbolagen skulle kunna uppkomma i samband med slopandet av 

revisionsplikten. De flesta företagen tror att konkurrensen kommer att öka för 

revisionsbolagen och då främst ifrån mindre etablerade bolag. En stor andel av företagen vi 

har pratat med har eller kan tänka sig att byta till ett mindre etablerat revisionsbolag. De anser 

sig inte behöva de stora byråernas specialkompetenser. Det mindre företaget Möbler AB säger 

att ett mindre etablerat revisionsbolags passar hans lilla företag bättre på många sätt. Flera

företag skulle byta revisionsbolag om de erbjuder en lägre kostnad samtidigt som vissa har 

sagt att det är relationen och personkemin som avgör valet av revisionsbolag. Tv AB och 

Citron AB ser relationen som viktig och har följt med sin revisor till ett mindre etablerat

revisionsbolagen. Av de företag som vi har samtalat med är det som sagt många som redan

har bytt till mindre lokala revisionsbolag och Möbler AB motiverar det med att det blir en mer 

personlig relation och att deras kostnader för revision har sjunkit. Vidare tror Möbler AB att 

”antingen måste de etablerade revisionsbolagen förändra sin prisbild eller får de ytterligare 

tuffare konkurrens från mindre företag”.  Data AB tycker istället att etablerade revisionsbolag 



44

har fördelar och beskriver sig själv som ett välmående företag och tycker att en förutsättning 

är att de jobbar med rätt typ av samarbetspartner. Företaget säger vidare: ” vi har råd att 

jobba med rätt personer”. 

Som vi tidigare nämnt så ser flertalet av de mindre företagen stora möjligheter till att använda 

sig helt och hållet av redovisningskonsulten istället för revisorn. De säger bland annat att de 

har ett större behov av deras tjänster och tror att redovisningskonsulten kan klara av mycket 

av det som revisionen tidigare har gett dem. Tv AB säger dock att de vill ha kvar kontakten 

med revisionsbolaget men att de inte kommer att behöva dem för revision. Gräv AB tar upp i 

princip samma sak att de vill ha en möjlighet att kontakta revisionsbolaget om det är tjänster 

som inte redovisningskonsulten klarar av. Överlag så tycker de större företagen att de behöver 

revisionen och att en redovisningskonsult inte kan tillfredställa hela deras behov. Citron AB 

som är ett av de mindre företagen säger dock att redovisningskonsulten inte kan ge den 

kvalitet som revisorn kan och att i deras verksamhet ses kvalitet som väldigt viktig framförallt 

för företagets rykte och således kundrelationerna. 

Vi har diskuterat med revisionsbolagen om hur de ser på deras konkurrenssituation. Det har 

varit delade meningar men de flesta tror på någon typ av ökad konkurrens i och med 

slopandet av revisionsplikten. Endast Gamma Revision tror att konkurrenssituationen inte

kommer att förändras eller öka. Revisionsbolaget menar att det är tuff konkurrens redan idag 

och att den inte kommer öka i och med slopandet av revisionsplikten. Samma revisionsbolag 

menar också att revisionsbolagen är så prisutsatta idag så ett sänkt pris är inte ett alternativ till 

att öka konkurrenskraften.  

Revisionsbolaget Alfa tror att redovisningsbyråerna kan konkurrera med revisionsbolagen då 

kunderna kanske väljer att göra allt hos redovisningsbyråerna och inte ta sig vidare till 

revisorn. Vidare menar Alfa Revision att redovisningsbyråerna kan tillfredställa mindre 

kunder fullt ut om de väljer bort revisionen. Därför kan revisionsbolagen förlora kunder till 

redovisningsbyråerna. Revisionsbolaget tror dock inte att det kommer att tillkomma några nya 

revisionsbolag och redovisningsbolag i samband med slopandet av revisionsplikten. Alfa 

Revision tror inte heller att nya tjänster kommer att tas fram utan snarare att de befintliga 

tjänsterna kommer att utvecklas. Även Delta Revision tror att redovisningsbyråerna kan 

komma att ta över några av deras kunder fullt ut då det inte är tvingande för företaget att en 
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revisor ska granska deras årsredovisning. Revisionsbolaget menar att redovisningsbyråerna är 

tillräckliga för de mindre företagen och kan vara billigare på grund av att de inte har samma 

ansvar som en revisor. Alfa Revision säger dock att kvalificerade redovisningskonsulter kan 

komma att öka i popularitet och bli en respekterad titel i framtiden. Beta Revision har en 

annan tanke kring konkurrensen och säger att det oftast är de större och etablerade företagen 

som överlever då revisionsbranschen kräver uppdaterade system och de mindre bolagen har

inte har samma resurser till att klara av det. Revisionsbolaget tror vidare att om någon 

konkurrens kan tänkas uppstå så är det inom revisionsbolaget då de både har redovisning och 

revision. Följaktligen tror Beta Revision att det kan bli en konflikt mellan vem som ska ta 

hand om kunden då den inte har så stort behov av revidering, ”då är frågan vem som ska göra 

detta, är det revisorn eller redovisaren?”. Revisionsbolaget menar att det kan innebära att de

tappar revisionstimmar men att de ändå kommer att behålla kunden inom företaget.

Propositionen framhäver att de företag som väljer bort revisionen förmodligen kommer att till 

viss del använda en extern redovisningskonsult. Redovisningskonsulten kan vara en 

kvalificerad revisor men behöver inte vara det. Det antas också att de företag som berörs av en 

slopad revisionsplikt kommer att köpa tjänster som är inte är lagreglerade av kvalificerade 

revisorer. Det har visat sig att sådana tjänster har uppkommit i andra länder vid slopandet av 

revisionsplikten. Enligt en dansk undersökning har det visat sig att 40 % av de som har valt 

bort revisionen har använt den kvalificerade revisorn för andra tjänster än revision.  . 

Det framförs också i propositionen – en frivillig revision att avskaffandet av revisionsplikt

kommer att leda till lägre priser för konsulttjänster i fråga om redovisning, revision och 

organisation. Vidare påstås det att avskaffandet kommer leda till ökad konkurrens mellan 

olika kategorier rådgivare (Justitiedepartementet, 2010). Svanström skriver vidare i sin 

avhandling att om det är många företag som väljer bort revisionen kan det bli en polarisering 

av branschen. Det skulle i så fall kunna medföra att revisionen koncentreras till de större 

revisionsbyråerna medan de mindre etablerade revisionsbyråerna får rikta in sig på 

redovisningstjänster i konkurrens med andra konsulter. Det innebär således att konkurrensen 

på redovisningsmarknaden kommer att öka vilket skulle leda till lägre priser på 

redovisningstjänster. En positiv effekt av den ökade konkurrensen menar Svanström är att 

revisionsbyråerna i högre grad tvingas erbjuda revisioner som upplevs ge nytta åt företaget 



46

och dess intressenter. Således blir revisionsbolagen tvungna att fokusera mer på kundnytta 

och finna effektivare strategier för att hjälpa mindre företag (Svanström, 2008). 

Svanström presenterar även i sin avhandling att hans studie visar att konsekvenserna för en 

avskaffad revision skiljer sig mellan olika revisionsbolag. Som tidigare nämnt så visar

Svanströms studie på att avskaffandet av revisionsplikten förväntas slå hårdare mot mindre 

etablerade revisionsbolag. Bland revisionskunder som anlitar ett av de större

revisionsbolagen kommer endast 14 % att välja bort revisionen i frånvaro av lagkrav. Samma 

undersökning bland revisionskunder som anlitar ett revisionsbolag som inte tillhör de större

visar att 40 % kommer att välja bort revisionen. Således visar studien på att de största 

revisionsbolagen kommer att klara ett avskaffande av revisionsplikten bäst. Mycket beror på 

att deras kunder har valt dem för att skapa ett seriöst intryck gentemot sina intressenter. Dessa 

företag vill oftast även i frånvaro av lagkrav använda sig av revision för att kvalitetssäkra sina 

räkenskaper. Det framkommer dock i studien att det saknas belägg för att påstå att revision 

som utförs av något av de större revisionsbolagen skulle inneha en högre kvalitet (Svanström, 

2008).

Choi (2010) menar dock att hans studie har visat att större revisionsbolag ger en högre kvalitet 

på revisionen eftersom de har fler kunder vilket gör att det ekonomiska beroendet av en kund 

inte är så stort. En revisors incitament att kompromissa med revisionskvaliteten beror på hur 

stor ekonomisk betydelse revisionskunden har för revisionsbolaget. Med andra ord påverkas 

stora revisionsbolag i mindre utsträckning av diverse påtryckningar från kunder än mindre 

revisionsbolag. Studien visar därmed också på att kundstockens storlek har en betydande 

effekt på revisionskvaliteten. Det finns ytterligare styrkor hos större revisionsbolag som gör 

att de kan upprätthålla en god kvalitet på sina tjänster. Stora revisionsbyråer tenderar att lägga 

en större tonvikt på utbildning av personal, intern kontroll och de är också mer benägna att 

standardisera revisionsförfarandet och teknik (Choi, 2010)

5.3 Framtida revisionstjänster och revisorns framtid 

Då vi var ute bland företagen hörde vi med dem om det är någon tjänst som de vill att 

revisionsbolagen erbjuder samt om slopandet av revisionsplikten skulle påverka deras 

efterfråga på revisionstjänster. Överlag är de större företagen nöjda med det utbud som 
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revisionsbolagen erbjuder. De mindre företagen är dock i högre grad missnöjda med 

revisionen och dess prisbild. Det har framkommit av vår empiriska undersökning att de 

mindre företagen efterfrågar billigare alternativ till revision. Det finns därför en efterfrågan 

från de mindre företagen att endast kunna få revidering på vissa delar av den nuvarande 

revisionen. Många företag har också efterfrågat mer konsulttjänster och rådgivning. Den 

vanligaste typen av rådgivning som det har framkommit av samtalen att företagen efterfrågar 

är skatterådgivning. Data AB skulle också tycka det var bra om revisorn kunde ge rådgivning 

i många olika typer av situationer då det rör ekonomi som t.ex. investeringar och strategier. 

Samma företag skulle också vilja ha en möjlighet till en värdering av de mjukare värdena vid 

företagsköp så som humankapital, vad det är för folk som jobbar där och vad de har för 

kompetens. Data AB tycker att det skulle kunna vara en utvecklingsmöjlighet för 

revisionsbolagen. Trafik AB lyfter däremot fram att företaget vill ha mer personligt 

engagemang. Vidare konstaterar Konsult AB att det alltid är företagen själva som måste ringa 

och fråga revisionsbolagen om tjänster och att revisionsbolagen inte visar deras tjänsteutbud 

på ett bra sätt. Företaget fortsätter med att påstå: ” De är inga affärsmän, dem är riktigt usla 

på det”. Konsult AB tror vidare att revisorerna kan få det svårt att ändra strategi för ”tänk er 

en revisor som har varit verksam i 30 år och tittat bakåt i dessa år och nu ska titta framåt, det 

är inte så lätt”.

Vi har pratat med revisionsbolagen huruvida de anpassar sina tjänster i och med slopandet av 

revisionsplikten. Det är ingen nyhet för något av revisionsbolagen och de har förberett 

anpassningen ganska länge. De flesta revisionsbolag har i ett tidigt skede börjat utbilda och 

anställa fler redovisningskonsulter och rådgivningskonsulter. Beta Revision säger att 

revisionens utrymme har minskat och att de ska försöka ha en tredjedel revision, en tredjedel 

redovisning och en tredjedel rådgivning. Vissa av revisionsbolagen har presenterat olika 

koncept och paketlösningar som de väljer att marknadsföra sig med. Gamma Revision menar 

att slopandet av revisionsplikten innebär att de kan tillhandahålla mycket fler tjänster nu då 

företagen inte tvingas till revision och då revisorn inte hindras av jäv vid andra tjänster. 

Revisionsbolaget menar vidare att vid slopandet av revisionsplikten så kan de bli mer 

offensiva. 

Flera av revisionsbolagen säger att det mycket väl kan finnas möjligheter att i framtiden 

kunna erbjuda de mindre företagen vissa delar av en revision och då kunna skräddarsy det 
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efter vad det lilla företaget efterfrågar. Delta Revision lyfter också fram att för att det ska 

kunna vara möjligt med delpaket behöver lagkraven ändras. Samma revisionsbolag tror dock 

att den traditionella revisionen fortfarande kommer att vara stor i framtiden. Delta Revision

tror att de redan har de flesta tjänster som företagen efterfrågar men att det är mer att de” 

presenterar vad de har än att fråga kunden vad de vill ha”. Deras tjänster har blivit 

professionellt framtagna och Delta Revision tror att de kunniga parterna som har tagit fram

tjänsterna har stor koll på kundens efterfråga. Beta Revision tror dock att tjänsterna kommer 

att formas mer efter att slopandet har gått igenom då branschen ser vad intressenter främst 

bankerna kommer att godkänna. Flera revisionsbolag är inne på samma linje och tror att 

kreditgivarna nöjer sig med att bara vissa delar av räkenskaperna är granskade och att 

revisionsbolagen kanske kommer att skriva intyg över de delar som har granskats. Vidare tror 

revisionsbolagen att intygsverksamhet kommer att öka i framtiden. 

I propositionen – en frivillig revision står det att med största sannolikhet kommer slopandet av 

revisionsplikten innebära betydande bortfall av bruttointäkter för revisionsbranschen som 

helhet. Det ligger dock en osäkerhet i hur mycket av de inbesparade kostnaderna som de 

företag som väljer att slopa revisionen kommer att lägga på andra tjänster hos revisorn. Det 

finns en hög kompetens av rådgivning, redovisning och skatt inom revisionsbolagen. I 

propositionen redogörs det att den nya reformen sannolikt kommer att skapa nya typer av 

granskningstjänster. Ett exempel är att revisorn gör en översiktlig granskning av företaget i 

form en granskningsberättelse som bygger på en analys av en finansiell rapport och som kan 

ses som ett alternativ till den dyra lagstadgade revisionen. Likt revisionsbolagens åsikter så 

skrivs det också i propositionen att en framtidstjänst är att revisorn kan bekräfta en finansiell 

rapport genom att ge ett intyg. I propositionen står det att revisionsbranschen kommer att 

kunna ta fram nya skräddarsydda tjänster som är anpassade till företaget och på så vis 

kompensera för bortfallet av de företag som slopar den traditionella revisionen. Det tas också 

upp i propositionen att slopandet av revisionsplikten kommer medföra att antalet kvalificerade 

revisorer kommer att minska. Ett avskaffande av revisionsplikten för berörda företag kommer 

att bidra till att små revisionsbyråerna som har en stor inriktning på revision kommer att få 

den största omställningen. Svårigheter kommer också att föreligga för de revisorer som i 

relativt stor utsträckning också ägnar sig åt redovisning att få behålla deras kvalifikation för 

revision. Revisorsnämnden har som krav att under de fem år som föregår ansökan ska en 
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revisor ägna sig åt 1500 timmars revisionsverksamhet för att fortsatt vara godkända eller 

kvalificerade. Ett slopande av revisionsplikten kommer också sannolikt bidra till att 

redovisningskonsulter och rådgivare ges större möjlighet att konkurrera med revisorerna. 

Konsulter kan komma att fylla det tomrum av frågor som berör redovisning och skatter som 

företagen kommer att få då de väljer bort den externa rådgivaren. Regeringen tror vidare att 

konkurrensen mellan olika rådgivare inom skatt och redovisning kommer att öka. 

Sammantaget tror regeringen att slopandet av revisionsplikten kommer bidra till en 

omstrukturering på marknaden (Justitiedepartementet, 2010).

Kostnadsbesparingarna för det administrativa arbetet som berör de företag som omfattas av 

slopandet beräknas uppgå till cirka 2,9 miljarder kronor. Det ska dock beaktas att globalt går 

vi mot mer komplicerade revisionsregler som är anpassade mer till de större företagens behov 

så därför antas kostnaden för revision att stiga över tid. Troligtvis kommer dock många

aktiebolag av de berörda att behålla sin revision och ett av skälen är det biträdande som 

revisorn ger företagets ägare med uppgifter om bland annat förbättringar och missförhållande.  

Det är bolagets företrädare som ansvarar för att aktiebolagets ekonomiska situation sköts på 

ett bra sätt. En annan orsak som tros påverka företagen att behålla sin revision är krav och 

förväntningar från externa intressenter som t.ex. banker och kunder. Enligt proposition så 

skrivs det att det inte blir några konsekvenser för de bolag som väljer att behålla revisionen

(Justitiedepartementet, 2010).

FAR SRS har tillsatt ett projekt – revisorns verktygslåda i och med slopandet av 

revisionsplikten. Syftet är att ta fram nya tjänster och intyg inom revisionsbranschen då 

revisionsplikten slopas. Revision har tidigare nästan helt och hållet handlat om lagstadgad 

revision, men nu menar de att nya tjänster måste tas fram. Bo Hjalmarsson, 

revisionskommitténs ordförande, menar att en revisor kan så mycket mer än bara lagstadgad 

revision. Kompetensen måste nu tas tillvara på, och utnyttjas på ett annat sätt så att en revisor 

inte blir av med sitt arbete. Revisorn har de verktyg som behövs men vet inte hur de ska 

användas. Björn Bäckvall som leder projektet, revisorns verktygslåda, menar att 

revisionsbolagen måste bli bättre på att förklara sina produkter och tjänster och bli mer 

affärsmässiga. Projektgruppen har pratat om att ta fram olika typer av intyg, dock vill de

släppa själva ordet intyg så att det inte förknippas med gamla revisorintygen. Meningen med 
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projektet revisorns verktygslåda är att nu titta på marknaden med helt nya glasögon (Ehlin, 

Åsa, 2009).

I en artikel i Balans där de har gjort en undersökning kring revisionspliktens avskaffande och 

dess konsekvenser för revisionsbolagen har de kommit fram till att revisorerna måste vakna 

och inte ta sin bransch för given. I och med avskaffandet och då marknaden blir 

efterfrågestyrd måste revisorerna blir mer säljande. Flera av revisorerna tycker att det är 

oetiskt att sälja in sig på en annans kund. Författarna drar paralleller till andra efterfrågestyrda 

marknader och menar att BMW inte skulle ha några problem att ta kunder från Volvo. 

Artikeln menar att många revisorer finns just för att revisionen har varit tvingande enligt lag. 

De menar vidare att vid ett avskaffande måste de ta fram nya tjänster som är behovsanpassade 

till deras klienter. Enligt Balans så saknar 80 % av tillfrågade revisionsbolag en strategisk 

säljprocess och 89 % sa att de skulle sälja 20 % mer om det fanns en säljstrategi och en 

säljprocess (Klockan klämtar för revisorn – dags att vakna!, 2010).

Det har dock pågått en debatt runt om i världen angående hur icke-revisionsrelaterade tjänster 

påverkar revisorns oberoende. Quick och Warming-Rasmussen (2005) har gjort en studie i 

Danmark om vad företaget intressenter tycker om att revisorn erbjuder konsultjänster vid 

sidan av revisionen och ifall det påverkar oberoendet. Studien visade att de flesta 

intressenterna ansåg att det påverkade oberoendet medan revisorer och företagsledare hade 

motsatt åsikt (Quick & Warming-Rasmussen, 2005). Emily Beattie hävdar dock att det nästan 

råder total samstämmighet om en sak: revisions företag bör inte begränsas eller förbjudas att 

sälja icke-revisionsrelaterade tjänster, såsom IT-konsulttjänster och skatterådgivning, till sina 

revisionsklienter. Revisionsbyråer och deras klienter hävdar att försäljningen av andra tjänster 

än revisionstjänster inte hotar revisorns oberoende eller skapar etiska problem (Beattie, 2010).

5.4 Utländska förhållanden

Av de medlemsländer som ingick i EU innan utvidgningen 2004 är det endast Malta och 

Sverige som inte utnyttjar undantagstillståndet enligt artikel 51. De övriga medlemsländerna 
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har valt bort revisionen för mindre företag i olika utsträckning. Inom EU är det ca 90 % av 

samtliga mindre företag1 som är undantagna från revisionsplikt.

Danmark beslutade den 21 mars 2006 att mindre företag inte längre behövde använda sig av 

revision. Det första framtagna förslaget från Danmarks sida var att slopandet skulle gälla för 

B-selskaber, vilka är mindre företag som underskrider minst två av följande kriterier. En 

balansomslutning på 29 miljoner danska kronor, en nettoomsättning på 58 miljoner danska 

kronor och 50 anställda. I Danmark motsvarar det 93 % av samtliga företag, och majoriteten 

är små och har få eller inga anställda. Genomsnittligen så uppgår kostnaden för revision för de 

danska företagen till cirka 10 000 danska kronor. Efter en lång process så slutade 

gränsvärdena på en balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, en nettoomsättning på 3 

miljoner danska kronor och ett genomsnittligt antal anställa på 12 personer. Inom Danmark 

blev den frivilliga revisionen en opt-out lösning vilket innebär att bolagen själva måste aktivt 

välja bort revisionen. Danmark har således börjat med att slopa revisionsplikten för de minsta 

företagen men tanken är att successivt öka de nämnda gränsvärdena (Justitiedepartementet, 

2008a).

Efter de första åren utan revisionsplikt har man kunnat utläsa en del resultat, främst utifrån en 

rapport gjord av Erhvers och selskabsstyrelsen i Danmark. De har kommit fram till att 

företagen har gjort en besparing på 155-160 miljoner danska kronor samtidigt som 

skatteintäkterna endast har påverkats i liten grad och de har inte heller kunnat se någon 

förändring av den ekonomiska brottsligheten. I Danmark har 22,8 % procent av de berörda 

företaget valt bort revisionen men cirka en tredjedel av dessa har använt sig av revisorns 

tjänster i vissa former som t.ex. review eller hjälp med redovisningen (Lennartsson, 2010).

I Storbritannien avskaffades revisionsplikten för mindre bolag år 1994, innan dess var det 

obligatoriskt för alla aktiebolag med revision. Mindre bolag ansågs vara de som hade en 

omsättning på mindre än £90 000 och en balansomslutning på mindre än £1,4 miljoner. Bolag 

med en omsättning mellan £90 000 och £350 000 berördes även de av beslutet om avskaffad 

                                               

1 Ett mindre företag enligt EU:s värden ska underskrida minst två av följande kriterier: 50 anställda, 8,8 miljoner 

euro i nettoomsättning samt 4,4 miljoner euro i balansomslutning.
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revisionsplikt på så vis att de gavs möjlighet att göra en ”simplier audit exemption report”, en 

förenklad revisionsberättelse. En undersökning som gjordes fem år efter lagändringen av DTI, 

Department of Trade and Industry, visade att ungefär 50 % av alla bolag med en omsättning 

understigande £350 000 hade valt bort revisionen (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004). I 

Storbritannien uppskattades det år 2005 att ungefär 60-70% av bolagen som undantas från 

revisionsplikten har valt bort revisionen (Norberg & Thorell, 2005).

Forskningen som gjordes av DTI visade på att efterfrågan på revision till viss del beror på 

bolagens storlek. Eftersom det även i de allra minsta företagen kan uppstå tvister mellan 

aktieägare som gör att revisionen kan vara av stor vikt, visade forskningen att storleken hade 

mindre inverkan på efterfrågan på revision än de först hade trott. Istället visade forskningen 

att efterfrågan på revision i större grad beror på bolagets relation till kreditgivare och hur 

ägarstrukturen ser ut i bolaget. Är det ett bolag som är familjeägt litar ägarna generellt mer på 

varandra och är därför i mindre behov av revision. En annan sak som också framförs är att 

företagens värdering av revision, alltså hur pass värdefull den är för företaget i sig, spelar en 

större roll än till exempel hur stort bolaget är. Den sista påverkande faktorn som beskrivs är 

företagsledarnas utbildningsnivå. Sammantaget visar undersökningen att det i stort sätt är 

beroende av det individuella bolagets situation enligt de variabler som ovan beskrivits om de 

är i behov av revision eller inte (Collis, Jarvis & Skerratt, 2004).

Historiskt sätt har antalet bolag som undantas från revisionsplikten ökat stegvis i 

Storbritannien (Norberg & Thorell, 2005). Den första lagen om slopad revisionsplikt kom 

som ovan nämnt år 1994. Under år 1997 höjdes gränsvärdet till att gälla bolag med 

omsättning under £350 000 men balansomslutningen var kvar på samma belopp. Nästa 

förändring kom år 2000 då gränsvärdet höjdes till £1 miljon i omsättning (Collis, Jarvis & 

Skerratt, 2004). Nästa steg togs år 2004 och innebar att Storbritannien utnyttjar EU 

undantagstillstånd om revisionsplikt fullt ut (Norberg & Thorell, 2005).

The Society of Professional Accountants, SPA gjorde en undersökning 2003 om hur en 

höjning av gränsvärdet vad gäller slopandet av revisionsplikten till £1 miljon har påverkat 

revisorer och deras kunder samt möjligheten till att få lån som företag utan revision. 

Undersökningen visade att 90% av de tillfrågade revisorerna inte hade märkt av att 

inkomsterna hade ökat eller minskat. Det var endast 6% som angav att de hade märkt av att 



53

inkomsterna minskat och då med 4%. Revisorerna har fått färre kunder som vill revidera sin 

verksamhet men de har istället kunnat lägga ner mer tid på de klienter som är lönsamma för 

dem.   

Undersökningen visar vidare att priserna för tjänster som exempelvis skatterådgivning och 

redovisning har minskat med ungefär 10 % . En annan uppgift som också framkommer är att 

det nästan aldrig, endast i 1 % av fallen, har uppstått affärssvårigheter för företag som inte 

använder revision. Ofta framförs det att företag som inte använder sig av revision kommer att 

få det svårare att låna pengar till sin verksamhet. Studien som gjorts av SPA visar dock på att 

det är ett argument som inte håller då informationen från revisionen snabbt riskerar att bli för 

gammal. Ur kreditgivarens synvinkel är det istället viktigt med färska siffror och 

framtidsprognoser (SPA, 2003).

5.5 Delslutsats 

Både teori och våra fältstudier visar att intressenter har en betydande roll på vilka effekter 

avskaffandet av revisionsplikten kommer att medföra. En betydande intressent tror vi liksom 

Svanström (2008) är Skatteverket och vi får uppfattningen att många företag är rädda för

Skatteverket. Vi anser att Skatteverkets utökade kontrollmöjligheter kan skrämma företagen 

att behålla revisionen. Ett argument som framförts för att utöka kontrollmöjligheterna är att 

den slopade revisionen beräknas medföra ett skattebortfall på 1,3 miljarder kronor 

(Justitiedepartementet, 2010). Vi ställer oss dock tveksamma till om det verkligen kommer att 

bli ett så stort bortfall. I Danmark har slopandet av revisionsplikten inte visat sig ha någon

betydande effekt på skatteintäkterna (Lennartsson, 2010). Vi ställer oss frågan om 1,3 

miljarder kan ses som skattebortfall av mindre karaktär eller är Sverige så olikt Danmark att 

det kommer skilja så mycket på den punkten. 

Att banker kräver säkerheter för att låna ut pengar är ingen nyhet. Frågan är om denna 

säkerhet nödvändigtvis måste innehålla revision? Vi anser att det inte nödvändigtvis behöver 

vara revision. Det är klart att det är beroende av situationen men är du en etablerad kund hos 

kreditgivaren och har en bra relation så kan det nog spela mindre roll huruvida dina papper är 

granskade av en revisor. Som både företagarna och revisorerna i vår undersökning poängterar 

så kommer förmodligen bankerna att kräva revision om du är en helt ny kund. Ett alternativ 
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till revisionen är kanske att gå i pant för sina företagslån med sin privatekonomi men då 

försvinner till viss del nyttan med företagsformen aktiebolag där privatpersonen ska vara skild 

från företaget. Svensson (2003) anser att revisionen ger en kvalitetssäkring för den 

ekonomiska informationen men vi ifrågasätter dock om det är ett argument för att behålla 

revisionen. Kan det kanske komma upp billigare alternativ istället som också ger kvalitet?

Revisionsbolagen säger ofta att kreditgivare kommer att kräva av låntagare att deras 

räkenskaper är reviderade. En studie som har gjorts av SPA (2008) i Storbritannien visar dock 

att så har fallet inte varit i samband med avskaffandet av revisionsplikten i Storbritannien. Vi 

anser att uppgifterna från Storbritannien är revolutionerande då kreditsäkring ofta är skälet till 

att företagen säger att de tänker behålla revisionen. Det går också att sätta en hög 

tillförlitlighet till informationen från Storbritannien då forskningen visar på vad som har hänt 

medan övriga artiklar ofta bygger på vad som kommer att hända i framtiden. Vi anser vidare 

att om företagen skulle få vetskap om hur händelseförloppet har sett ut i Storbritannien skulle 

förmodligen många avskaffa revisionen. I Storbritannien har enligt Collis, Jarvis & Skerratt 

(2004) fler och fler företag valt bort revisionen och vi tror att det kommer bli en liknande 

utveckling i Sverige. Vi anser vidare att om företagen i framtiden märker att kreditgivarna inte 

kräver revision så kommer de i högre grad att välja bort revisionen. 

I enligheten med propositionen – en frivillig revision (2010) och Svanström (2008) anser vi 

att konkurrensen kommer att öka bland revisionsbolag och redovisningsbolag. Om inte 

revisorerna fångar in kunderna i god tid så tror vi att redovisningskonsulterna kan attrahera en 

hel del av deras gamla kunder. Som det har framkommit i tidigare text så har ofta 

redovisningskonsulterna en närmre relation till de mindre företagen då de inte har samma krav 

på sig om oberoende. Många företag i vår undersökning har sagt att personkemin spelar in vid 

val av samarbetspartner och därför kanske de väljer att enbart ha kvar sin 

redovisningskonsult. Det har även framkommit i vår undersökning att de flesta mindre företag

kan tänka sig att bara ta hjälp av sin redovisningskonsult. Ett av revisionsbolagen berättade att 

de ofta får in revisionsuppdrag från redovisningsbyråer. Kommer redovisningsbyråerna skicka 

dessa uppdrag vidare nu då det inte lägre är obligatoriskt med revision för vissa företag? Kan 

de istället erbjuda tjänster som gör att företagen känner sig tillfredställda med 

redovisningsbyråernas utbud. Skulle det också vara en chans för bankerna att ha en revisor 

inhyrd för att i samband med lånen erbjuda företag en granskning på de delarna som behövs. 
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Vi anser dock att om revisionsbolagen anstränger sig så kommer de att ta de största 

marknadsandelarna även i fortsättningen. Revisorn besitter sådan kompetens som inte 

redovisningsbyråerna och liknande konkurrenter har. 

I vår undersökning bland företagen fick vi fram att de flesta hade bytt eller kunde tänka sig att 

byta till ett mindre revisionsbolag för att framförallt reducera kostnaderna. Chois (2010) 

studie visar dock på att de mindre revisionsbolagen inte har samma kvalitet på sina tjänster 

som de större revisionsbolagen. Varför väljer då företagen i vår studie en mindre etablerad 

revisionsbyrå om det ger en sämre kvalitet? Kan det kanske bero på att de snarare ser till 

kostnaderna än kvaliteten? En av anledningarna som framfördes av företagen var att de 

känner sig som en mer betydelsefull kund än i de större revisionsbolagen där de är en i 

mängden. Samtidigt säger Svanström (2008) att det snarare är de mindre etablerade 

revisionsbolagen som får den största omställningen då de inte har samma resurser. Vi anser 

inte det går att säga generellt att mindre etablerade revisionsbolag kommer få det svårare eller 

tvärtom. Vi anser snarare att det beror på de enskilda bolagens förmåga att sälja in sina 

tjänster hos befintliga och blivande kunder. Samtidigt beror det givetvis också på vad de har

för kunder och då kan vi förstå att de mindre revisionsbolagen som ofta har mindre kunder 

därmed har sämre förutsättningar. På en efterfrågestyrd marknad är det dock den som spelar 

marknadens regler bäst som får kunderna. Vår studie visade vidare på att det skulle bli en 

högre konkurrens inom revisionsbolaget. Vi anser dock att revisionsbolagen är vinstdrivande 

företag och vi antar att kunden kommer hamna på den avdelning där de kan få ut mest pengar 

av den. Om kunden ställer sig tveksam anser vi att de kommer att rekommendera revision då 

det bringar mest inkomster. 

Vår studie och även Svanström (2008) säger att konkurrensen kan leda till lägre priser på 

andra tjänster än standardiserad revision. Vi förmodar väl inte att nuvarande tjänster kommer 

minska i pris utan snarare att det framställs alternativa tjänster som är billigare. Samtidigt 

anser vi att priserna på revision snarare kommer att öka eftersom revisorerna kommer att ha

mer tid att gå in mer ingående på de kvarvarande revisionskunderna. Även studien från SPA

(2003) visar att inkomsterna för revisorerna i de flesta fall inte har minskat eftersom de har 

kunnat lägga mer tid på befintliga lönsamma kunder. Det kommer således leda till att det blir 

fler revisionstimmar per företag vilket ökar den genomsnittliga revisionskostnaden för 

företagen. Kan det här leda till att en ond cirkel skapas? Om priserna för revision stiger så 
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kanske fler företag väljer bort revisionen, då vårt empiriska material har visat att kostnaden 

för revision ses som en börda.   

Det framkom i vår empiriska undersökning att ett billigare alternativ till revisionen 

efterfrågades. Nu när företagen inte är tvungna att bli granskade så finns det möjlighet för 

revisionsbolagen att ta fram alternativa tjänster och revidering av vissa delar. Då de mindre 

företagen inte har samma komplicerade verksamhet som de större så är det kanske inte 

nödvändigt att granska alla delar. Bankerna kanske bara behöver en granskning av ett företags 

lager eller ett intyg för att kunna godkänna ett lån. 

Det är svårt att få ner kostnaderna på revisorernas arbete då det är kvalificerade och har ett

stort ansvar. Därför tror vi att det är bra att anställa redovisningskonsulter för att på så sätt 

kunna skapa billigare tjänster. Redovisningskonsulterna har inte heller samma lagrum att 

beakta vilket medför att de kan hjälpa till med enklare tjänster som kan anpassas efter 

situationen snarare än efter lagar. 

Vi anser att det är av stor vikt att revisionsbolagen blir mer säljande. I artikeln klockan 

klämtar för revisorn (2009) menar även författarna att när marknaden blir efterfrågestyrd 

måste revisorn blir mer säljande. Kunderna kommer inte självmant, de kan inte veta vad 

revisionsbolagen erbjuder för tjänster utan det är revisionsbolagen som måste informera om 

det. Det gäller dock för revisionsbolagen att marknadsföra sig på rätt sätt. Samtidigt som de 

ska locka kunderna som vill slopa revisionen får de inte locka de som har tänkt ha kvar 

revisionen till att köpa andra billigare tjänster. Revisionsbolagen bör specificera sin 

marknadsföring till den grupp som väljer att slopa revisionen. Det gäller att endast göra 

marknadsföring som förbättrar situation för de som väljer bort revisionen och inte situationen 

för de som fortfarande har revisionen kvar.

Vår studie visar att det efterfrågas revision av mjukare värden och andra icke-

revisionsrelaterade tjänster. Quick och Warming-Rasmussen (2005) menar dock att 

intressenterna tycker att det påverkar revisorns oberoende. Vi anser dock som Beattie (2010) 

att dessa tjänster inte påverkar en professionell revisors oberoende. Revisorerna bör ändå 

beakta försiktighet så att de inte agerar som det reviderade bolagets företrädare. Icke-

revisionsrelaterade tjänster efterfrågas och om revisionsbolagen ska ha någon chans i 
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konkurrensen gentemot andra parter inom redovisning och rådgivning måste de satsa på att 

utveckla och erbjuda sådana tjänster till sina klienter. 

En av de icke-revisionsrelaterade tjänsterna som vår studie visar att företagen efterfrågar är 

skatterådgivning. Vi anser att det är viktigt att skatterådgivningen får stort utrymme hos 

revisionsbolagen. Det behövs för att undvika fel i deklarationen då företagen inte längre tar 

hjälp av en revisor. Skatteverket kommer att kontrollera företagen mer och därför är det 

säkerligen viktigt för företagen att göra deklarationen rätt. Vi anser att många kommer att 

kunna tjäna på skatterådgivning. Det blir en billigare tjänst för företagen då det är mindre 

tidskrävande än revision. Samtidigt står möjligheterna öppna för revisorer att ta mark inom

området. Vi antar att en skatterådgivning leder till mindre fel i deklarationen och på så sätt 

tjänar också Skatteverket och därmed samhället på det. Företagen kommer också tjäna på det 

då de får vetskap om avdrag och dylikt. 

Vi anser slutligen att revisionsbolagen bör vara oroliga eftersom vissa kunder antagligen

kommer att avskaffa revisionen. I Danmark är det enligt Lennartsson (2010) 22,8 % som har 

slopat den traditionella revisionen och i Storbritannien är det enligt Norberg och Thorell 

(2005) så mycket som 60 % - 70 % som har slopat revisionen. Avskaffandet blev aktuellt i 

Storbritannien för 16 år sedan och för varje år är det fler som slopar revisionen. Härmed visar 

utvecklingen att det blir fler och fler som slopar ju längre tiden går (Norberg & Thorell, 

2005). Huruvida revisionsbolagens inkomster kommer att minska beror på om de kommer att 

erbjuda och sälja in alternativa tjänster som kompenserar för förluster av revisionskunder. 
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6 SLUTSATSER

Slutligen kommer vi i det sista kapitlet att presentera vad vi som författare har kommit fram 

till i vår studie. Med en återkoppling till forskningsfrågan: ”Hur ska revisionsbolagen 

hantera avskaffandet av revisionsplikten?” kan vi genom vår forskning visa ett resultat. Syftet 

med forskningen är att resultatet ska vara till nytta för våra läsare. 

6.1 Studiens resultat

Vår studie har visat att det finns en okunskap om vad en revisor gör och således även nyttan 

med revisionen. Följaktligen anser vi att revisionsbolagen måste bli bättre på att informera 

sina kunder om deras arbete. Vi anser att genom mer specificerade fakturor med bifogade 

informationsblad kan nyttan med revisionen spridas. Då ett eventuellt slopande av 

revisionsplikten går igenom kommer kunden vara tvungen att ta ställning till vad revisionen 

har för nytta för företaget. Föreligger det då en okunskap kan det bidra till att kunden väljer 

bort revisionen ovetande om vad det betyder för deras verksamhet. 

Under studiens gång har det också framkommit att revisionsbolagen har en sämre inställning 

till de mindre företagen. Vi tycker att revisionsbolagen bör ändra sin attityd för även om ett 

mindre företag inte bringar så mycket inkomster så gör flera mindre företag det tillsammans. 

Vi anser därmed att revisionsbolagen ska utveckla relationen till alla sina kunder. Vår 

undersökning har visat att många helt saknar en relation till sin revisor. Om revisionsbolagen 

fortfarande vill behålla de kunder som eventuellt väljer bort revisionen behöver de skapa 

tjänster som är mer anpassade till individuella företaget. För att få vetskap om kundens behov 

är en bra relation till kunden av stor vikt. 

Vidare anser vi att revisionsbolagen bör undersöka bland sina kunder hur de ställer sig till 

avskaffandet av revisionsplikten. Vi tycker inte att revisionsbolagen ska förlita sig på att 

kreditgivarna kommer kräva att företagen ska sina räkenskaper reviderade. Undersökningen 

från SPA visar motsatsen och vi anser att det i många fall kan räcka för företagen att gå i pant 

för sin verksamhet för att få ett lån. 
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Vår studie har även visat att det sannolikt kommer att uppkomma en ökad konkurrens vid 

avskaffandet av revisionsplikten. Vi anser att revisionsbolagen måste bli mer säljande för att 

gå vinnande ut ur striden. Att marknaden blir efterfrågestyrd kommer kräva att revisorn visar 

kunden nyttan med deras arbete. Företagen ska inte behöva fråga vad revisionsbolagen bjuder 

ut för tjänster utan det är revisionsbolagens sak att informera om det. Vi tycker också att 

revisionsbolagen ska tuffa till sig och inte vara så rädda för att sälja in sig på andras kunder. 

Det finns stora möjligheter att öka sina marknadsandelar genom en mer utvecklad säljstrategi. 

Av företagen vi har träffat har vi fått fram att det efterfrågas billigare alternativ till revisionen 

och endast en granskning av vissa delar. Vi anser att revisionsbolagen ska utveckla sådana 

tjänster för att vinna tillbaka de kunder som de eventuellt kommer förlorar på grund av 

slopandet av revisionsplikten. En utvecklingsmöjlighet för revisionsbolagen är att använda sig 

av intyg som är en billigare tjänst där de endast granskar vissa delar av kundens räkenskaper.

En annan alternativ tjänst som vår studie visar att företagen efterfrågar är skatterådgivning

och vi anser därför att revisionsbolagen ska satsa på denna tjänst. Vi tror att detta är en 

framtidtjänst då företag som väljer bort revisionen kommer att få utvidgad 

upplysningsskyldighet gentemot skatteverket. 

6.2  Rekommenderade studier

Vår studie beskriver ett framtidsorienterat fenomen. Vi anser att det skulle vara intressant att 

studera revisionsbranschen efter det att avskaffandet av revisionsplikten har gått igenom. På 

så sätt skulle vi kunna jämföra om våra slutsatser i och med denna studie har inträffat. 
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Bilaga 1

Samtalsämnen med företag:

 Allmänt om dagens revision.

 Nyttan med revision.

 För resp. mot revisionsplikten.

 Framtida tjänster från revisionsbolagen.

 Förändring av efterfrågan på revisionstjänster.

 Fortsatt eller omarbetad traditionell revision. 

 Större utsträckning av redovisningskonsult.

 Byta till mindre etablerad revisor.

 Modernisering av den traditionella revisorn.

 Revisionens framtid.

 Krav från kreditgivare.

 Alternativ för kvalitetssäkring. 
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Bilaga 2

Samtalsämnen med revisionsbolag:

 Slopad revisionsplikt – anpassning av tjänster.

 Strategi vid eventuell ökad konkurrens. 

 Framtida förändringar.

 Utvecklingsmöjligheter som revisionsbolag. 

 Påverkan för bolaget i och med slopad revisionsplikt.

 Negativt resp. positivt med slopad revisionsplikt. 

 Vilka tjänster kommer efterfrågas?

 Modernisering av revisionen. 

 Diskussioner kring slopandet av revisionsplikten.

 Dialog med företagen.

 Fler redovisningstjänster.

 Är gårdagens revisorer framtidens redovisningskonsulter?
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