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Abstract 
 
There has been a audit duty in Sweden for all joint-stock companies since 1983. The 
audit duty was established because the joint-stock companies without audit were more 
likely to be exposed to economic crimes. 
The audit duty means that all joint-stock companies must be reviewed by an authorized 
accountant. The purpose of audit duty is to give the interest groups trustworthy economic 
information. 
 
The 3: Th of April 2008 a legislative proposal about the audit duty in Sweden was 
introduced. This means that audit duty is voluntary for joint - stock companies that 
doesn’t fulfill more than one of the following criteria’s: 

• More than 83 million Swedish kroner 
• More than 41,5 million kroner in balance sheet total 
• More than 50 employees 

This means that near 4 % of all joint-stock companies in Sweden must have an audit 
duty. This legislative proposal is supposed to take effect in July 2010. 
 
We have studied the accountants and joint-stock companies effect from this proposal. 
The intention of this study was to examine what they thought about this proposal. We 
interviewed two authorized accountants and one accountant. We also sent questionnaires 
to eleven joint-stock companies. 
Our conclusions are following: 

• The authorized accountants were generally positive to the proposal. But the 
accountant that wasn’t authorized didn’t think that the proposal was positive. All 
the accountants thought that the limit of value was too high. The accountants 
thought that this kind of change should be implemented successive.  
 
The authorized accountants believe that the joint-stock companies will request 
audit in the future, even if it’s voluntary.  The accountants that we interviewed 
didn’t see the proposal as a threat to their work. 
 



 

 
 

• The joint-stock companies opinions regarding the proposal varied. Almost one 
third of all the asked joint-stock companies were not familiar with the proposal. 
All the asked joint-stock companies said that they would keep the audit even 
though this would be voluntary. They didn’t think that their companies would be 
effected when the proposal takes effect.   
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Sammanfattning 
 
Det har funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige sedan 1983. 
Revisionsplikten infördes eftersom man ansåg att små bolag utan revisionsplikt var 
särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. 
Revisionsplikt innebär att alla aktiebolag ska granskas av en godkänd eller en 
auktoriserad revisor. Syftet med revisionen är att man vill skapa ökad trovärdighet för 
den ekonomiska informationen till alla intressenterna. 
 
Den 3 april 2008 kom ett lagförslag angående avskaffande av revisionsplikten. Den 
innebär att revisionen blir frivillig för alla aktiebolag som inte uppfyller mer än ett av 
följande kriterier: 

• Mer än 83 miljoner kronor i omsättning 
• Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar) 
• Fler än 50 anställda 

Detta innebär att knappt 4 procent av aktiebolagen i Sverige kommer omfattas av 
revisionsplikt. Utredningen föreslår att detta ska träda i kraft den 1 juli 2010. 
 
Vår studie har haft sin utgångspunkt i revisorers och mindre aktiebolags påverkan av 
förslaget. Syftet med uppsatsen var att undersöka vad de ansåg om förslaget. Vi har 
intervjuat två auktoriserade revisorer samt en godkänd revisor. Vi har även skickat 
enkäter till mindre aktiebolag, varav 11 företag svarade. 
De slutsatser som vi kommit fram till är följande: 
 

• De auktoriserade revisorerna som arbetade i stora revisionsbyråer var allmänt 
positiva till förslaget. Medan den godkända revisorn som har en egen 
redovisningsbyrå ställde sig negativt till förslaget. Men alla revisorer kunde enas 
om att det gränsvärde som angetts är för högt satt. Revisorerna anser att en sådan 
förändring bör ske successivt. 
 
De auktoriserade revisorerna tror att de mindre aktiebolagen i framtiden kommer 
att fortsätta efterfråga revision även om denna blir frivillig.  
Revisorerna som vi intervjuat har inte upplevt förslaget som ett hot mot deras 
verksamhet. 
 

• De mindre aktiebolagens åsikter angående förslaget varierade. Nästan en tredjedel 
av de tillfrågade företagen var inte insatta i ämnet, och kunde därför inte besvara 
om de ansåg att förslaget var bra eller dåligt. 
 
Av alla de tillfrågade företagen framkom att de skulle behålla revisionen i sitt 
företag även om denna blir frivillig. De trodde inte heller att deras företag 
kommer att påverkas när förslaget går igenom.  

  
 
Nyckelord: Revisionsplikt, mindre aktiebolag, frivillig revision 
 



 

 
 

Förkortningar 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
EG Europeiska Gemenskaperna 
 
EU Europeiska Unionen 
 
EES  Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet  
 
FAR SRS Föreningen Auktoriserade Revisorer Sveriges RevisorsSamfund  
 
IFAC International Federation of Accountants  
 
IFRS International Financial Reporting Standards 
 
SEC Securities and Exchange Commission 
 
RS Redovisnings Standard 
 
ÅRL Årsredovisningslagen 
 
 



 

 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning…………………………………………………………………………….………..1 
    1.1Problembakgrund……………………………………………………………..…………...1 

1.2Problemdiskussion………………………………………………………………………...3 
    1.3 Problemformulering……………….……………………………………………………...3 

1.3 Begrepp……………………………….…………………………………………………..4 
1.4 Syfte……….……………………………………………………………………………...4 
1.5 Avgränsning………..……………………………………………………………………..4 

    1.7 Disposition………………………………………………………………………………..4 
 
2. Metod………………………………………………………...……………………………….6 
    2.1 Vetenskapligt synsätt……………………………………………………………………...6 
    2.1.1 Positivism……………………………………………………………………………….6 
    2.1.2 Hermeneutik…………………………………………………………………………….6 
    2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt………………………………………………………………7 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt…………………………….…………………………………….7 
    2.2.1 Kvalitativt angreppssätt…………………………………………………………………7 
    2.2.2 Kvantitativt angreppssätt………………………………………………………………..7 
    2.2.3 Vårt vetenskapliga angreppssätt………………………………………………………...8 
2.3 Vetenskapliga ansatser………………………………………………………………………8 
    2.3.1 Deduktion……………………………………………………………………………….8 
    2.3.2 Induktion………………………………………………………………………………..8 
    2.3.3 Abduktion………………………………………………………………………………8 
    2.3.4 Vår vetenskapliga ansats………………………………………………………………..9 
2.4 Datainsamling……………………………………………………………………………….9 
    2.4.1 Tillvägagångssätt………………………………………………………………………..9 
    2.4.2 Intervjumetod………………………………………………………………………….10 
    2.4.3 Val av respondent……………………………………………………………………...10 
2.5 Validitet och reliabilitet…………………………………………………………………….10 
2.6 Källgranskning……………………………………………………………………………..11 
 
3. Tidigare studier……………………………………………………………………….……..12 
    3.1 Den samhällsekonomiska nyttan av revision, en rapport framtagen på  
               uppdrag av FAR SRS………………………………………………………………12  
     3.2 Revisionsplikten i små aktiebolag, forskningsstudie av Per Torell och  
                Claes Norberg……………………………………………………………………...13 
 
4. Teoretisk referensram………………………………………………………………….……16 
    4.1 Det fjärde bolagsdirektivet………………………………………………………………16 
    4.2 Gränsvärden inom EU…………………………………………………………………...17 
    4.3 Revision…………………………………………………………………………………18 
    4.4 Regler som styr revision…………………………………………………………………18 
    4.5 Revisionens syfte………………………………………………………………………..19 
    4.6 Revisorns opartiskhet och självständighet……………………………………………….19 
    4.7 Analysmodellen…………………………………………………………………………20 
    4.8 Revisionens intressenter…………………………………………………………………20 
    4.9 Revisionsplikt i Sverige…………………………………………………………………21 
    4.10 Tjänster som revisionsbolag erbjuder…………………………………………………..22 



 

 
 

    4.11 Aktiebolag……………………………………………………………………………...22 
 
5. Empiri……………………………………………………………………………………...23 
5.1Intervju med Johan Palmgren, auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers...23 
    5.1.1 Revisorns roll………………………………………………………………………..23 
    5.1.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten………………………….23 
    5.1.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision…………………………...24 
    5.1.4 Kontroll av finansiell information…………………………………………………...24 
    5.1.5 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers påverkan av förslaget om avskaffande av 
             revisionsplikt………………………………………………………………………...25 
5.2 Intervju med Thomas Bohlin, Auktoriserad revisor KPMG Bohlins AB………………..25 
    5.2.1 Revisorns roll………………………………………………………………………..26 
    5.2.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten………………………….26 
    5.2.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision…………………………...26 
    5.2.4 Kontroll av finansiell information…………………………………………………...27 
    5.2.5 KPMG:s påverkan av förslaget om avskaffande av revisionsplikt………………….27 
5.3 Intervju med Leif Sundelin, Godkänd revisor KB Järnbrott 159………………………...27 
    5.3.1 Revisorns roll………………………………………………………………………..27 
    5.3.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten………………………….28 
    5.3.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision…………………………...28 
    5.3.4 Kontroll av finansiell information…………………………………………………...28 
    5.3.5 KB Järnbrotts påverkan av förslaget om avskaffande av revisionsplikt…………….29 
5.4 Enkätundersökning……………………………………………………………………….30 
    5.4.1 Årsomsättning hos de tillfrågade företagen………………………………………….30 
    5.4.2 Tjänster som används vid anlitande av revisor……………………………………...31 
    5.4.3 Revisionskostnader…………………………………………………………………..32 
    5.4.4 Nyttan med revision…………………………………………………………………33 
    5.4.5 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten………………………….33 
    5.4.6 Fortsätta anlita revisor……………………………………………………………….34 
    5.4.7 Påverkan av förslaget………………………………………………………………..34 
    5.4.8 Negativa effekter av ett avskaffande av revisionsplikten……………………………35 
    
6. Analys……………………………………………………………………………………...37 
    6.1 Revisionsbolagens tjänster och revisorns roll…………………………………………37 
    6.2 Tjänster som små företag använder……………………………………………………37 
    6.3 Kostnad för revision, behålla revision och åsikter om förslaget………………………38 
    6.4 Påverkan av förslaget………………………………………………………………….40 
    6.5 Eventuella effekter av förslaget………………………………………………………..40 
 
7. Slutsats och slutdiskussion……………………………………………………………...…42 
    7.1 Slutsatser………………………………………………………………………………42 
    7.2 Våra synpunkter…………………………………………………………………...…..43 
    7.3 Förslag på fortsatt forskning………………………………………………………..…44 
 
8. Källförteckning…………………………………………………………………………….46 
    8.1 Litteratur…………………………………………………………………………….…46 
    8.2 Elektroniska källor…………………………………………………………………….46 
    8.3 Rapporter……………………………………………………………………………....47 
    8.4 Artiklar………………………………………………………………………………...47 
    8.5 Muntliga källor……………………………………………………………………...…47 



 

 
 

 
9. Bilagor…………………………………………………………………………………..…48 
    9.1 Intervju med revisorer…………………………………………………………………48 
    9.2 Enkät………………………………………………………………………………...…51 
 



1 
 

 
1. Inledning 
 
Vi kommer här att presentera bakgrunden till valt uppsatsämne samt problemdiskussionen och 
problemformuleringen inom ämnet. Även begrepp, syfte och avgränsning presenteras. 
 
1.1 Problembakgrund 

 
Sedan år 1983 har det i Sverige funnits revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Beslutet om 
revisionsplikt för samtliga aktiebolag fattades eftersom små bolag utan revisionsplikt var 
särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. (www.alltomrevision.se)1 
 
När frågan om revisionsplikt år 1995 övervägdes återigen, angav Aktiebolagskommittén i 
stort sett samma motiv för att plikten skulle behållas. Dvs. att revisionsplikt var till nytta för 
företagens ägare och för förebyggande av ekonomisk brottslighet. 
(ECON-rapport 2007-092, Den samhällsekonomiska nyttan av revision)2 
 
Alla aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. I större företag krävs att minst 
en revisor är auktoriserad, alternativt godkänd revisor som avlagt revisorsexamen. (Revision 
– En praktisk beskrivning, s 12) 

 
Den 14 december 2006 gav regeringen en utredare i uppdrag att föreslå de ändringar som 
krävs för att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag, samt att utreda om en slopad 
revisionsplikt kräver andra typer av kontroller för att förebygga brott. 
(www.alltomrevision.se)3 
Svenskt Näringsliv anser att regelförändringar måste ske med det primära syftet att förenkla 
för företagen. (Begäran om översyn av revisionsplikten, Svenskt Näringsliv)4 
 
I de allra flesta av EU/EES-länderna föreligger ingen revisionsplikt för små aktiebolag.  
Bland EU/EES-länderna är det idag bara Norge, Malta och Sverige som har kvar 
revisionsplikten för små aktiebolag. (ECON-rapport 2007-092, Den samhällsekonomiska 
nyttan av revision)5 

 
I EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv (EU, 1978) uppställs krav på revision, vilka gäller 
generellt för alla aktiebolag. 
Direktivet ger dock medlemsländerna möjlighet att befria små aktiebolag från 
revisionsplikten. (ECON-rapport 2007-092, Den samhällsekonomiska nyttan av revision)6 

                                                 
1 http://www.alltomrevision.se/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/ 
2 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/2007/R-2007-
092%20LGH%20DEN%20SAMH%C4LLSEKONOMISKA%20NYTTAN%20AV%20REVISION_0.PDF 
3 http://www.alltomrevision.se/2006/12/18/bor-revisionsplikten-avskaffas-eller-behallas/ 
4http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.pdf 
5 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/2007/R-2007-
092%20LGH%20DEN%20SAMH%C4LLSEKONOMISKA%20NYTTAN%20AV%20REVISION_0.PDF 
6 http://www.farsrs.se/pls/portal/docs/PAGE/FAR/NYHETSARKIV/2007/R-2007-
092%20LGH%20DEN%20SAMH%C4LLSEKONOMISKA%20NYTTAN%20AV%20REVISION_0.PDF 
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Den 3 april 2008 överlämnades ett delbetänkande ”Avskaffa revisionsplikten för små företag” 
(SOU 2008:32) av f.d. justitierådet Bo Svensson till justitieminister Beatrice Ask.  
Denna utredning föreslår att bara knappt 4 procent av aktiebolagen i Sverige ska ha 
revisionsplikt. Detta innebär i stort sett en återgång till den ordning som gällde i Sverige före 
år 1988 och utgör en anpassning till EU. 

Utredningsförslaget innebär att alla börsnoterade aktiebolag och alla finansbolag skall vara 
skyldiga att ha en kvalificerad revisor. Av övriga företag föreslås att endast de största skall 
omfattas av revisionsplikt, nämligen alla företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

• Mer än 83 miljoner kronor i omsättning  
• Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar)  
• Fler än 50 anställda  

Förslaget innebär att möjligheten till undantag enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv utnyttjas 
maximalt och att Sverige tillämpar samma gränsvärden som bland annat Nederländerna, 
Storbritannien och Tyskland. 

För att uppmuntra till frivillig revision föreslår utredningen vissa åtgärder: 

• I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. 
Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas.  

• I dag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att 
betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I 
förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. Utredningen 
föreslår att dessa bestämmelser upphävs.  

• I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden kortas 
ner till ett år.  

• I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen föreslår 
att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen och att de 
gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla utan att 
bolagsstämman behöver fatta beslut om detta.  

Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010, och tillämpas 
första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 2010. 

Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar med 5,8 
miljarder kronor om året. 

Utredningens arbete går vidare med sikte på ett slutbetänkande i september 2008. Det kommer att 
beröra bland annat möjligheterna att begränsa revisorernas skadeståndsansvar och om det 
nuvarande förbudet för revisionsbyråerna att tillhandahålla redovisningstjänster (det så kallade 
byråjävet) ska luckras upp. (www.regeringen.se)7 

                                                 
7 http://www.regeringen.se/sb/d/10450/a/102165 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I samband med att detta delbetänkande publicerades har flera olika diskussioner tagit fart. Peter 
Clemedtson, ordförande, FAR SRS samt Dan Brännström, generalsekreterare, FAR SRS anser att 
utredningsförslaget inte motsvarar de krav som måste ställas på en så genomgripande förändring 
som slopandet av revisionsplikten i små företag innebär. De anser också att förslaget fått en större 
omfattning än vad som rimligen varit meningen. 
Vidare diskuteras att andra länder som slopat revisionsplikten har gjort det i flera steg med flera 
år mellan stegen. Ett motiv till detta har varit att säkerställa möjligheten till utvärdering. 
Clemedtson och Brännström anser att en slopad revisionsplikt måste ske i flera steg. (Clemedtson 
& Brännström (2008), Slopad revisionsplikt måste ske i flera steg, Dagens Industri, 4 april) 
 
Branschorganisationen Företagarna är nöjda över förslaget som innebär kostnadsbesparingar för 
småföretagen. Även branschorganisationen Svenskt Näringsliv anser att förslaget är positivt. 
(Askåker, Jenny (2008), Revisor i farozonen, Dagens Industri, 4 april) 
 
Den bild som visas i media är att revisorerna anser att förslaget på ett eller annat sätt är negativt, 
medan småföretagen anser att förslaget är positivt.  
 
Med utgångspunkt i ovanstående kommer vi att genomföra en undersökning bland de små 
aktiebolagen, samt revisorerna för att se om detta stämmer och se vilka synpunkter de har om 
förslaget. 
 
Då delbetänkandet angående avskaffandet av revisionsplikten överlämnades så sent som i april 
2008, så finns det ännu inga empiriska studier som behandlar småföretagens och revisorernas syn 
på detta. Det finns många forskningsrapporter som behandlar ämnet avskaffande av 
revisionsplikt, men inte med utgångspunkt i det delbetänkande som nyligen arbetats fram av 
justitiedepartementet.  
Ovanstående diskussion har lett till följande forskningsfrågor: 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vår huvudfråga är: 

• Hur ställer sig revisorer och de mindre aktiebolagen till ett avskaffande av 
revisionsplikten? 

 
Våra delfrågor är: 

• Kommer utbudet av andra tjänster än revision från revisionsbyråernas sida att öka? I så 
fall vilka?  
 

• Kommer de små aktiebolagen att fortsätta anlita revisor för revision av företaget trots att 
detta inte är lagstadgat?  
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1.4 Begrepp 
 
Med små företag avser vi företag som enligt förslaget om avskaffande av revisionsplikten för små 
företag kommer att omfattas av förslaget. Dvs. små företag är företag som inte uppfyller mer än 
ett av följande villkor: 

• Mer än 83 miljoner kronor i omsättning  
• Mer än 41,5 miljoner kronor i balansomslutning (tillgångar)  
• Fler än 50 anställda  

Om företaget uppfyller mer än ett utav ovanstående villkor, så är detta ett större företag. 

1.5 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att vi vill undersöka vad revisorerna respektive respondenterna för de 
små aktiebolagen anser om det delbetänkande om revisionspliktens avskaffande som nyligen 
presenterades. Vi vill undersöka om det finns en tydlig och dominerande åsikt angående 
förslaget.  
Syftet är även att se om revisorerna har samma uppfattning, och om de små aktiebolagen har 
samma uppfattning om förslaget. 
 
Vi läser civilekonomutbildningen, inriktning extern redovisning, och därför är det intressant för 
oss att forska kring revisionspliktens framtid. Detta för att det kan påverka vår framtid inom 
branschen. 
 
1.6 Avgränsning 
 
Detta förslag kommer att påverka i stort sett alla intressenter. Men vi har valt att avgränsa vår 
studie till att endast omfatta revisorer och små aktiebolag. Vi tänker inte behandla banker, 
skattemyndigheten, leverantörer och kunder som är andra stora aktörer som kommer att påverkas 
av lagförslaget. 
 
Vår studie kommer till stor del att avgränsas till att endast studera effekterna av lagförslaget i 
Sverige. Någon större internationell jämförelse kommer ej att göras. 
 
Studien kommer att avgränsas till att studera företag i Göteborg. 
 
1.7 Disposition 
 
För att få en övergripande bild av uppsatsens utformning ges här en kort beskrivning av kapitlen i 
uppsatsen. 
 
Det första kapitlet är en introduktion till det valda uppsatsämnet. Här presenteras bakgrunden, 
problemdiskussionen och problemformuleringen. Här presenteras även syftet med uppsatsen samt 
den avgränsning som gjorts. 
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Det andra kapitlet beskriver den metod och det tillvägagångssätt som skall användas i uppsatsen. 
Här presenteras bl.a. olika synsätt, angreppssätt och ansatser.   
 
Det tredje kapitlet presenterar de tidigare studier som vi har använt oss av vid vår forskning.  
 
Det fjärde kapitlet presenterar den teoretiska referensramen. Detta kapitel behandlar bl.a. 
innebörden av revision och regler kring detta. Kapitlet kommer även att behandla bakgrund och 
utveckling av revisionsplikten i Sverige samt i EU.  
 
Det femte kapitlet presenterar empirin. I detta kapitel presenteras våra genomförda 
undersökningar. Våra undersökningar har bestått dels av intervjuer med revisorer och dels av 
enkätundersökningar till mindre företag angående avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Det sjätte kapitlet presenterar analysen. I detta kapitel har vi analyserat de svar vi fått genom våra 
intervjuer och vår enkätundersökning, kopplat till vår teoretiska referensram. 
 
Det sjunde kapitlet presenterar våra slutsatser. Här presenterar vi även de svar vi fått på vår 
problemformulering, och våra delfrågor. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi olika typer av metoder som kan användas när man skriver en 
uppsats. Här presenterar vi vilka metoder som vi har valt vid upprättandet av vår uppsats. Syftet 
med detta kapitel är att ge läsaren en förförståelse till vår uppsats och vi vill på så sätt 
underlätta för läsaren.  
 
2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Ett ontologiskt förhållningssätt är hur man väljer att se på sin omvärld, den verklighet som avses 
att undersökas. Vår uppsats kommer att baseras på hur de mindre aktiebolagen samt hur revisorer 
ser på lagförslaget angående avskaffandet av revisionsplikten. (Andersen, I. 1998 Den uppenbara 
verkligheten) Detta innebär att vi kommer att grunda vår uppsats på subjektiva uppfattningar.  

 
Ett epistemologiskt förhållningssätt avser vad kunskap är och vad vi har kunskap om. Vi anser att 
relevant kunskap om studieobjektet uppnås genom intervjuer, tolkning av lagtexter och annan 
relevant litteratur. Genom vår valda metod och våra genomförda intervjuer kommer vår kunskap 
att baseras på andras erfarenheter och den kunskap som uppkommit därefter. 
 
Det finns två huvudsakliga synsätt, nämligen hermeneutiskt synsätt och positivistiskt synsätt.  
 
2.1.1 Positivism 
 
Positivismen kan allmänt beskrivas som en antireligiös, antispekulativ och sekundär filosofi. 
(www.ne.se)8 Det positivistiska synsättet är en mer kritisk teori som försöker ge en mer absolut 
sanning än den hermeneutiska. Det innebär att vetenskapen ska skyddas från eventuell påverkan 
som kan komma utifrån. Detta synsätt har klara regler när det gäller vetenskapsmannens roll och 
ansvarsområde. En forskare ska ständigt försöka finna det som faktiskt är. (Holme & Solvang, 
1997 Forskningsmetodik).  
 
2.1.2 Hermeneutik 
 
Det hermeneutiska synsättet lägger fokus på tolkningen av en text eller en handlings innebörd. 
Det finns även en strävan efter ny kunskap. Människans förförståelse ses som en viktig grund för 
att kunna förstå något. Tolkningen är en subjektiv akt, som alltid görs från en viss aspekt. Detta 
gör att fördomsfullt tänkande ska undvikas. Det är därför tolkandet bör grunda sig på kunskap 
och tidigare erfarenheter. (Makhloufi, B. (2008) Föreläsning i forskningsmetodologi) 
 
I populära framställningar har hermeneutiken ofta presenterats som motsatsen till positivism, 
trots att båda är varianter av en empirisk kunskapsteori. Den spelar idag en viktig roll inom 
humanioras flesta grenar. (www.ne.se)9   
 

                                                 
8 http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=286064&i_word=positivism 
9 http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=202053&i_word=hermeneutiken 
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2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 
 
Vi kommer att arbeta efter det hermeneutiska synsättet. Detta då det är en forskningsmetod där 
tolkningen är central.  
Anledningen till att vi kommer att arbeta efter det hermeneutiska synsättet är då den 
hermeneutiska tolkningens syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts 
mening. Då vår uppsats är tänkt att baseras mycket på undersökningar, såsom intervjuer och 
enkäter, så arbetar vi efter det hermeneutiska synsättet. Detta genom att den först kastar ljus över 
den dialog som skapar de intervjutexter som skall tolkas och sedan genom att kartlägga den 
process där intervjutexter ska tolkas. (Kvale, S. 1997 Den kvalitativa forskningsintervjun) 
Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är "den hermeneutiska spiralen", vilken syftar på att 
tolkningen växer fram i en cirkulär rörelse mellan individens förförståelse och möten med nya 
erfarenheter och idéer. Detta leder till ny förståelse som i sin tur blir förförståelse i kommande 
tolkningsansatser. (www.wikipedia.se)10 Detta kan sägas vara en exakt beskrivning av det arbete 
som vi kommer att ha genom våra intervjuer. Att vi genom våra intervjuer får ny insikt och 
förståelse som sedan kommer att tolkas. 
 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Det finns två olika typer av vetenskapliga angreppssätt som kan användas. Dessa två är kvalitativt 
och kvantitativt angreppssätt. 
 
2.2.1 Kvalitativt angreppssätt 
 
Det kvalitativa angreppssättets avsikt är att få fram en mer djupgående beskrivning av en 
undersökning. Exempel på en kvalitativ undersökning är att genomföra en längre intervju. 
(Andersen, I. 1998 Den uppenbara verkligheten) Under denna intervju används sällan fasta 
frågor eller svarsalternativ. 
Den kvalitativa metoden karakteriseras av djupförståelse om det specifika. Forskaren eftersträvar 
att ge den bästa möjliga återgivningen av den kvalitativa variationen. (Kjulin, U. 2008 
Föreläsning i forskningsmetodologi)   
Ett centralt moment är att förstå problemkomplexets samband med helheten. (Holme, I & 
Solvang, B. 1991 Forskningsmetodik) 
 
2.2.2 Kvantitativt angreppssätt 
 
Det kvantitativa angreppssättet anger ofta data mängdbestämt eller talmässigt. Exempel på en 
undersökning med ett kvantitativt angreppssätt är användningen av enkätundersökningar eller 
opinionsmätningar. Dessa enkäter har ofta fasta svarsalternativ. (Andersen, I. 1998 Den 
uppenbara verkligheten)  
Den kvantitativa metoden karakteriseras av generalisering och strukturering. (Kjulin, U. 2008. 
Föreläsning i forskningsmetodik) 
Denna metod påminner om de metoder som används inom naturvetenskaperna, dvs. där mycket 
statistik och matematik används. Uppläggningen och planeringen kännetecknas av selektivitet 

                                                 
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 
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och avstånd i förhållande till informationskällan. (Holme, I & Solvang, B. 1991 
Forskningsmetodik) 
 
2.2.3 Vårt vetenskapliga angreppssätt 
 
Den metod som vi kommer att använda oss av i uppsatsen är främst den kvalitativa metoden, men 
vi kommer även att använda oss av den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden är ett sätt 
för oss att sätta oss in i problemet och analysera och förstå vad revisorerna anser om avskaffandet 
av revisionsplikten.  
Vår forskning i detta ämne baseras helt på vad de revisorer som vi kommer i kontakt med, anser 
och tror. Deras svar är grunden för vår uppsats. Att använda en intervju som forskningsmetod är 
en kvalitativ metod.  
Vi kommer även att använda oss av den kvantitativa metoden. Detta när vi gör undersökningen 
bland företagen och deras åsikter kring lagförslaget. Då kommer vi att använda oss av 
enkätfrågor. Vi tror på så sätt att vi kommer att få en bättre svarsfrekvens, ifall vi använder oss av 
en enkät istället för en intervju när vi kontaktar de mindre företagen.   
 
2.3 Vetenskaplig ansats 
 
Det finns tre olika typer av vetenskapliga ansatser. De två vanligaste ansatserna är deduktion och 
induktion. Den tredje ansatsen kallas abduktion och har inslag från både deduktion och induktion. 
 
2.3.1 Deduktion 
 
Den deduktiva ansatsen försöker avleda från det generella till det konkreta. Genom denna ansats 
uppfattas verkligheten objektivt. Man brukar säga att man går från teori till empiri. Generella 
påståenden testas med empirisk data. (Johannessen & Tufte. 2003 Introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod). I boken ”Den uppenbara verkligheten” nämns det att Holmberg 
(1987) kallar deduktion för bevisföringens väg. Den deduktiva metoden är mest formaliserad och 
är därmed enklast att förklara (Holme, I & Solvang, B. 1991 Forskningsmetodik). 
 
2.3.2 Induktion  
 
Den induktiva ansatsen börjar en undersökning med utgångspunkt i empirin. Insamlingen av data 
är det första steget, där avsikten är att hitta generella mönster som sedan kan göras till teorier 
eller generella begrepp. Man brukar säga att man går från empiri till teori. (Johannessen & Tufte. 
2003 Introduktion till samhällsvetenskaplig metod). I boken ”Den uppenbara verkligheten” 
nämns det att Holmberg (1987) kallar induktion för upptäckarens väg.  
 
2.3.3 Abduktion 
 
Abduktion växer fram ur en blandning mellan induktion och deduktion och handlar om kritiskt 
tänkande. Denna ansats handlar om förståelse, där forskaren pendlar mellan teori och empiri. Den 
abduktiva forskningen är nära besläktat med en hermeneutisk syn på kunskapsgenerering, där 
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forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter förståelsen successivt växa fram. 
(www.wikipedia.se)11 
 
2.3.4 Vår vetenskapliga ansats 
 
Den ansats som vi kommer att arbeta efter är den abduktiva.  Anledningen till detta är att vi 
kommer att ha inslag från både den deduktiva och den induktiva ansatsen.  
Vi kommer genom empirin att analysera och bearbeta den information vi fått genom våra 
intervjuer. Det finns en hel del information och uppsatser i ämnet avskaffandet av 
revisionsplikten, vilket skulle kunna vara en anledning att följa den mer deduktiva ansatsen. Men 
innan vi påbörjade vår studie så hade justitiedepartementets utredare kommit med ett utlåtande 
om själva lagförslaget, vilket är en helt annan förutsättning än vad de tidigare uppsatserna har 
haft. Tidigare har man bara kunnat spå i vad avskaffandet av revisionsplikten skulle kunna 
innebära för de olika aktörerna, men i och med justitiedepartementets uttalande kommer man att 
få veta ungefär vilka lagändringar som krävs för detta. Då kommer vår uppsats att behandla vad 
revisorerna och de små aktiebolagen anser om just detta förslag.  
 
2.4 Datainsamling 
 
Datainsamlingen är en viktig del i forskandet kring ett område. När ett problemområde är valt, så 
blir nästa steg att tänka ut vilka typer av data som ska användas. Vi kommer att använda oss av 
olika typer av litteratur, artiklar, tidigare uppsatser, intervjuer och enkäter.  
Det finns två olika typer av data som kan användas. Det är primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som forskaren själv samlar in, och hämtar direkt från verkligheten. Vi kommer 
främst att använda oss av primärdata i vår uppsats. Detta då vi kommer att använda oss av 
intervjuer och enkäter i vår undersökning. Men vi kommer även att använda oss av sekundärdata, 
som är litteratur, rapporter och tidningsartiklar inom forskningsområdet.  
 
2.4.1 Tillvägagångssätt  
 
Vi började vår uppsatsprocess med att försöka få en överskådlig blick över den information som 
finns inom området. Detta gjorde vi genom besök på olika bibliotek, men även en del relevant 
sökning på Internet. Detta för att vi skulle få en grund till våra intervjuer och för att lättare hitta 
information i vår fortsatta skrivprocess. Vi har även läst tidningsartiklar i Dagens Industri, då 
ämnet har vart väldigt aktuellt att skiva och debattera om.  
När vi sedan fick en grund inom området så kunde vi formulera en forskningsfråga och därefter 
skiva bakgrunden till vårt forskningsområde.  
Sedan valde vi den metod som passade bäst in på vår forskning. Nästa steg i uppsatsprocessen 
blev att skapa en teoretisk referensram. Vi valde att använda oss av en del tidigare studier, 
sökning på Internet och litteratur. Efter skapandet av den teoretiska referensramen så formulerade 
vi våra intervjufrågor och enkätfrågorna till våra respondenter. Respondenterna från de mindre 
aktiebolagen hittade vi genom databasen affärsdata som finns tillgänglig för oss på Högskolans 
hemsida. När vi skulle välja respondent från revisionsbolag så kontaktade vi KPMG och Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers, då de är ledande inom revisionsbranschen. Vi hittade även ett mindre 
revisionsbolag med en godkänd revisor för att jämföra skillnader i åsikterna mellan dem. Efter 
                                                 
11 http://sv.wikipedia.org/wiki/Abduktion 
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detta så sammanställdes intervju och enkätmaterialet, vilket bildade vår empiri. Sedan gjordes en 
djupare analys av vårat material. Och till sist sammanställdes de slutsatser vi kunde dra genom 
vår forskning inom problemområdet.      
 
2.4.2 Intervjumetod 
 
Den undersökningstyp som vi kommer att använda oss av vid våra intervjuer är sk. 
tvärsnittsundersökningar. Denna typ av undersökning ger svar på t.ex. om det är skillnad i åsikter 
och undersökningarna genomförs vid en tidpunkt. Denna undersökningsmetod ger information 
om variationer, vilket är av intresse för oss då vi vill undersöka vad revisorer och små aktiebolag 
tror om slopad revisionsplikt. (Kvale, Steinar 1997, Den kvalitativa forksningsintervjun)  
 
2.4.3 Val av respondent 
 
Vi har valt att intervjua följande respondenter; 
 

• Johan Palmgren, auktoriserad revisor, Öhrlings Göteborg 
• Thomas Bohlin, auktoriserad revisor, KPMG Borås 
• Leif Sundelin, godkänd revisor, Kb Järnbrott 159 Göteborg 

 
Vi valde att kontakta två av de ledande revisionsbolagen i Sverige. Detta för att intervjua 
respondenter med en bred kunskapsbas och en god erfarenhet inom området. Sedan valde vi en 
mindre redovisningsbyrå med en godkänd revisor, då vi ville se om det fanns kontraster mellan 
stora och små redovisningsbolagen. 
 
De tre intervjuer vi genomförde utgick ifrån samma frågeställningar. De varade i ungefär en 
timme. Och i slutet av varje intervju gav vi respondenten tid att fritt lämna åsikter om vårt 
forskningsområde. Det var intressant att intervjua erfarna personer inom området. Den första 
intervjun kändes väldigt avslappnad medan den andra intervjun vi genomförde kändes mer 
formell. Den sista respondenten pratade väldigt mycket och hans åsikter skildes en hel del från de 
andra två. 
 
Vi valde att skicka enkäter till bolag som inte överstiger de gränsvärden vi tidigare nämnt i 
uppsatsen. En del av dessa bolag hittade vi genom databasen affärsdata, men vi sökte även efter 
bolag som låg inom Göteborgsområdet. Vi valde att låta respondenterna vara anonyma, därför 
kan ingen närmare presentation göras.   
 
2.5 Validitet och reliabilitet  
 
Vid operationalisering så försöker man uppnå en sådan stor överensstämmelse som möjligt 
mellan de teoretiska begreppen och de empiriska variablerna. Vid mätning av graden av 
överensstämmelse så kallas detta för definitionsvaliditet.   
Validitetsbegreppet innehåller två andra begrepp: giltighet och relevans. Ordet validitet betyder 
giltighet. Det finns olika typer av validitet; begreppsvaliditet, inre och yttre validitet. Enkelt 
förklarat så är validiteten ett mått på hur väl mätningen stämmer överens med det som är valt att 
mäta. (Andersen, I. 1998 Den uppenbara verkligheten) 
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Reliabiliteten anger hur säkert eller exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter. Den anger även hur 
hög grad resultaten från ett mätinstrument påverkas av tillfälligheter. Därför är det viktigt att se 
till att mätningarna som görs, inte innehåller otillförlitliga förhållanden. (Andersen, I. 1998 Den 
uppenbara verkligheten) 
 
Då vi kommer att göra intervjuer och enkätundersökningar med ett urval av revisorer och företag, 
kan detta innebära en viss påverkan på reliabiliteten. Vi kommer att göra tre stycken 
djupintervjuer med revisorer och vi måste då försöka tolka informationen på ett sätt som gör att 
informationen bli relevant. Valet av respondenterna kan påverka utfallet av vår undersökning. 
Men vi kommer att vända oss till tre olika revisorer och ett flertal mindre aktiebolag vilket gör att 
vi får en bredare spridning av undersökningen. 
 
2.6 Källgranskning 
 
Det finns fyra olika faser när det gäller granskningen av källor. Dessa faser är observation, 
ursprung, tolkning och användbarhet. I den konkreta källgranskningen går dessa faser in i 
varandra. 
När problemställningen är vald så blir nästa steg att välja ut vilka källor som ska belysa denna. 
Först måste en överblick skapas över de källor som finns, och sedan kommer valet av vilka av 
dessa som är relevanta.  
Innan besluten bestäms av hur källan ska användas, så finns det några faktorer som kan 
undersökas. Det första som kan undersökas är vem eller vilka är upphovsmän till källan. Sedan 
undersöks när och var blev den till. Och vilka var dess primära syften är. Något annat som är 
avgörande om en viss källa ska används är att granska dess ursprung. Det är då viktigt att få 
klarhet i om källan är det den utger sig för att vara. Är den äkta eller är den en förfalskning? Det 
är väldigt svårt att få ett entydigt svar på en sådan fråga, men det är samtidigt avgörande för 
användandet av källan. Det är viktigt att redan innan skivandet av ett ämne börjar, att göra en 
undersökning av vilka källor som finns inom det område som valts. Det finns två olika typer av 
källor, primär och sekundär källa.  (Holme, I & Solvang, B. 1991 Forskningsmetodik).  
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3. Tidigare studier 
 
I detta kapitel presenterar vi två tidigare studier som gjorts angående revisionspliktens avskaffande. 
Dessa studier presenterar bl.a. den samhällsekonomiska nyttan av revision samt effekter av ett 
avskaffande av revisionsplikten i andra länder som genomfört detta. 
 
3.1 Den samhällsekonomiska nyttan av revision, en rapport framtagen 
på uppdrag av FAR SRS 
 
Denna studie har till syfte att utreda de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett avskaffande 
av revisionsplikten för små aktiebolag. I studien tydliggörs revisorers roll och uppgifter kopplat 
till nyttan med revisionen. 
Studien är mycket omfattande och innehåller bl.a. en internationell jämförelse av revisionsplikt, 
vad revisionstjänsten innehåller och marknaden för revisionstjänster. 
 
De slutsatser som tas upp i denna rapport är bl.a. följande: 
 
Studien kom fram till att ett avskaffande av revisionsplikten ser ut att vara en fråga om 
omfördelning av resurser. Man menar att kostnaderna för revision överförs från de små 
aktiebolagen till skattebetalarna. 
 
Denna studie har studerat effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag 
med en omsättning lägre är tre miljoner. Men då förslaget anger gränsvärden för 
revisionspliktens avskaffande för företag med omsättning upp till 83 Mkr, så kommer studiens 
slutsatser inte att vara direkt jämförliga. Men detta ger en bra indikation på hur effekterna kan 
komma att bli, då två tredjedelar av Sveriges aktiebolag har en omsättning lägre än tre miljoner. 
 
I studien framkom att en avveckling av revisionsplikten för små aktiebolag (under tre miljoner 
kronor i årlig omsättning) medför en ökning av välfärden med 200-300 Mkr per år, vilket 
motsvarar ca 0,7 procent av den samlade omsättningen för de företag som inte kommer att köpa 
revisionstjänster vid en avveckling. 
 
Studien visar också att vid en avveckling av revisionsplikten kommer externa 
samhällsekonomiska kostnader att uppstå. Vilka dessa kostnader blir är svåra att nämna, men 
enligt studien är det tydligt vilka kostnader som framträder mest. Dessa är ökade kontrollåtgärder 
från de allmännas sida samt ökade transaktionskostnader för aktieägare, banker och andra 
kreditgivare m.fl. 
 
I studien framkom även att förväntningarna om vad en revision innebär och vad revisorerna har 
för ansvar ofta är överskattade. Man säger i studien att det är viktigt att göra klart att det är 
bolaget och dess ledning som har ansvaret för att bolaget sköts på ett bra och lagenligt sätt, inte 
revisorn. Däremot har revisorn ansvaret för att granska att så har skett. I studien nämns att om 
revisionsplikten avskaffas så blir det de enskilda bolagen som får ta ansvar även för den 
kvalitetssäkring som revisorn idag står för. 
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Anledningen till att vi valt att använda denna studie är då den behandlar revisionsplikten ur ett 
brett perspektiv.  
Här finns bl.a. en undersökning som omfattade 422 svenska aktiebolag där de besvarar frågan om 
de skulle välja revision även utan lagstadgad skyldighet. Denna undersökning genomfördes år 
2006, innan delbetänkandet med de aktuella gränsvärdena var presenterad. Detta gör det 
intressant att jämföra vår undersökning med denna rapport. 
 
I studien kom man fram till att effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten för 
revisionsbyråerna är relativt små. Man säger i studien att de minst effektiva revisionsbyråerna 
kommer att få lämna marknaden, vilket kan bli följden för de enskilda revisionsbyråerna. 
 
För aktiebolagens del kom studien fram till att de kommer att ha en ökad nytta av ett avskaffande 
av revisionsplikten. Man säger i studien att cirka 32 procent (83 000) av alla aktiebolagen i 
Sverige kommer att välja bort revisionen, jämfört med de ca 900 revisionsbyråer som finns i 
Sverige. 
 
Sammanfattningsvis sägs att effekterna för de allra flesta revisionsbyråerna och aktiebolagen är 
relativt små. Ett avskaffande av revisionsplikten drabbar de, i förhållande till aktiebolagen, få 
revisionsbyråer som finns medan det stora antalet små aktiebolag gynnas i någon mån.  
 
  
3.2 Revisionsplikten i små aktiebolag, forskningsstudie av Per Torell 
och Claes Norberg 
 
Mot bakgrunden att allt fler länder avskaffat revisionsplikten gav Föreningen Svenskt Näringsliv 
professorerna Torell och Norberg i uppdrag att undersöka varför Sverige avvek från detta. 
Denna studie låg till grund för att Justitiedepartementet skulle utreda frågan om revisionsplikten i 
små aktiebolag i Sverige. Detta gör denna studie väldigt aktuell för vår uppsats.    
 
I denna studie har man kommit fram till tänkbara konsekvenser vid ett avskaffande av 
revisionsplikten. Dessa konsekvenser skulle vara att det skulle bli lägre kostnader för 
mikroföretag om de får välja revision när en sådan är motiverad. 
Enligt studien skulle även redovisningstjänsterna utvecklas till att bli mer ändamålsmässiga när 
det blir fri konkurrens på marknaden.  
I studien nämns att nackdelarna av ett undantag av revisionsplikten skulle i första hand falla på 
samhället.  
 
I studien ställs frågan om andra kontroller och tjänster som ersätter revision kommer att behövas. 
Och en jämförelse görs med England och Tyskland. När undantaget från revisionsplikt infördes i 
England tillkom då krav på översiktlig revisorsgranskning (compilation report). Den avskaffades 
dock efter några år, enligt uppgift därför att den ansågs obehövlig. I Tyskland, finns system med 
legitimering av vissa rådgivare som fyller funktionen av kvalificerade konsulter till företagen 
utan att vara revisorer. I studien dras slutsatsen att ett avskaffande av revisionsplikten skulle 
kunna leda till att sådana tjänster utvecklas, om det finns ett behov hos företagen och samhället. 
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Negativa effekter p.g.a. undantag från revisionsplikt har diskuterats i England. Det är samma 
synpunkter som också aktualiseras i Sverige (fel i bokföringen, bedrägerier, skattebortfall, brott, 
negativa effekter på revisionsbranschen m.m.). Enligt denna studie förefaller det dock inte finnas 
empiriskt material som tyder på att farhågorna har infriats.  
 
De slutsatser som dras i rapporten är att revisionsplikten bör avskaffas i Sverige, dels på grund av 
konkurrenskraften för företagen i Sverige. Man anser att avregleringen ska följa den engelska 
modellen och införas i Sverige stegvis, med mikroföretagen som en början.  
 
I studien har man studerat revisorernas inställning till revisionsplikten i England. Och resultatet 
av den undersökningen visar att inställningen till revisionsplikt förefaller splittrad.  
 
Av de tillfrågade revisorerna i studien svarade 55 procent att de tappade revisionsarbete eftersom 
klienterna utnyttjade möjligheten till undantag från revisionsplikten. Det största bortfallet var i 
revisionsbyråer med 2-20 partners, där var det rapporterade bortfallet 70 procent. Stora 
revisionsföretag rapporterade ett bortfall på 38 procent och revisorer som drev enskild 
näringsverksamhet rapporterade ett bortfall på 50 procent. 
 
70 procent av de revisorer som rapporterade bortfall av revisionsarbete ersatte bortfallet med 
annat arbete och 41 procent fann nytt icke-revisionsarbete för sina klienter, där redovisning och 
rådgivning var mest frekvent. 
 
Man säger i studien att konsekvenserna som skulle kunna bli för revisionsbranschen av ett 
avskaffande av revisionsplikten är mycket svårbedömt. Men de empiriska data som finns från 
England visar att intjäningen efter borttagandet av revisionsplikten som regel inte minskade. 
Tappade revisionsuppdrag ersattes av andra uppdrag. Materialet visar dock att avregleringen 
drabbat olika revisionsbyråer olika. De stora byråerna drabbades minst.  
 
I denna studie presenteras även en studie gjord i England år 2003 av Collis i uppdrag av 
handelsdepartementet. Denna studie behandlar företagsledningars syn på undantag från 
revisionsplikt och nyttan av revision. Här presenteras bl.a. de engelska företagens inställning till 
revisionsplikt, vilket är intressant att jämföra med de åsikter som framkommit i vår 
undersökning.  
 
I Collis undersökning framkom att en företagsledning föredrar att låta företaget bli reviderat om 
det utmärks av bl.a. följande kännetecken: 

- De har en större omsättning och, 
- Företagsledningen anser att revisionen ökar kvaliteten på den finansiella informationen, 

har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet och att revisionen ger en kontroll av 
redovisning och ekonomistyrning. 

 
Enligt Collis kan slutsatserna delvis förklaras av att ledningen är beredd att låta företaget bära 
kostnaden för revision när den leder till sänkta kapitalkostnader. Dessutom kan revision bidra till 
bättre relationer med intressenter (ägare och långivare) när det föreligger asymmetrisk 
information.  
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I Collis studie presenteras även revisorernas inställning till revisionsplikten. Och enligt hennes 
studie är inställningen till revisionsplikten splittrad. En organisation som organiserar mindre 
revisionsföretag i England, The Society of Professional Accountants (SPA), ansåg att undantag 
från revisionsplikt och höjningar av tröskelvärden inte var negativa. De menade också att 
inkomsterna för medlemmarna ökat trots färre revisionsuppdrag.

 
 

 
Den ledande revisorsorganisationen, The Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales (ICAEW) vad däremot motståndare till en höjning av gränsvärdena.  
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4. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen börjar med att beskriva det fjärde bolagsdirektivet och gränsvärden 
inom EU. Sedan behandlas vad revision innebär, vika regler som styr revisionen, revisionens syfte, 
revisorns opartiskhet och självständighet, analysmodellen och revisionens intressenter. Kapitlet 
kommer även att behandla bakgrunden och utvecklingen av revisionsplikten i Sverige, vilka tjänster 
som revisionsbyråerna erbjuder samt beskrivning av aktiebolag. 
 
4.1 Det fjärde bolagsdirektivet 
 
EG har på bolagsrättens område bland annat utfärdat två direktiv som behandlar 
redovisningsfrågor, det fjärde och det sjunde bolagsdirektivet. Direktiven har som syfte att i 
medlemsstaterna skapa en minsta gemensamma skyddsnivå för delägare, borgenärer och andra 
som har förbindelser med ett företag.  
 
Det fjärde bolagsdirektivet tillkom år 1978 och behandlar skyldigheten att upprätta årsbokslut 
och förvaltningsberättelse i bolag med begränsat delägaransvar. Den övergripande principen i 
direktivet är att årsbokslutet ska ge en rättvisande bild av bolagets ställning och resultat. 
 
Det sjunde bolagsdirektivet som antogs år 1983 behandlar skyldigheten att upprätta 
koncernredovisning. Syftet med direktivet är att uppställa enhetliga krav på koncernredovisning 
så att intressenterna lättare kan bedöma koncernens ställning och resultat.  
 
Direktivens artiklar är ofta komplicerade och svårtolkade för en svensk läsare. Ofta är de 
resultaten av kompromisser och försök att jämka samman skilda redovisningsrättsliga system 
som finns i olika medlemsstater. Implementering och tolkning av direktiven försvåras dessutom 
av att direktiven saknar förarbeten av de slag som förekommer i svensk lagstiftning. De enda 
officiella motivuttalanden som finns är de förhållandevis kortfattade och allmänt hållna ingresser 
som vanligen inleder direktiven.  
 
I samband med tillkomsten av det fjärde bolagsdirektivet bildades EG:s kontaktkommitté för 
redovisningsfrågor. Kontaktkommittén som består av representanter för medlemsstaterna och 
kommissionen har till uppgift att underlätta implementeringen av direktivet i de olika 
medlemsländerna och även ge råd. (www.skatteverket.se) 12 
 
Artikel 51 EG:s fjärde bolagsdirektiv

 
föreskriver obligatorisk revision av företagens årsbokslut 

och en granskning av förvaltningsberättelsen. Direktivet är tillämpligt på sådana företagsformer i 
vilka delägaransvaret är begränsat, dvs. Aktiebolag eller motsvarande utländska associationer 
samt handels- och kommanditbolag, vilka samtliga obegränsat ansvariga delägare är antingen 
aktiebolag eller andra bolag med begränsat ansvar.  
 
Direktivet medger emellertid att det görs undantag för mindre och medelstora onoterade företag. 
Det gäller såväl möjligheten att tillämpa förenklade redovisningsregler som möjligheten att göra 
undantag från revisionsplikt.  
                                                 
12 http://www.skatteverket.se/download/18.deeebd105a602bfe3800086/kap04.pdf 
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Undantag får sålunda göras för onoterade företag som överskrider högst ett av tre gränsvärden 
avseende balansomslutning, nettoomsättning respektive antal anställda. Från den 5 september 
2008 kommer gränsvärdet att vara 4 400 000 euro för balansomslutningen, 8 800 000 euro för 
nettoomsättningen och 50 för antalet anställda.  
 

Det har hävdats att undantaget infördes i direktivet för att underlätta för medlemsländer som t.ex. 
Tyskland och flera länder kring Medelhavet, som vid tiden när direktivet antogs hade för få 
kvalificerade revisorer för att det skulle vara möjligt att genomföra revision i alla små aktiebolag.

 

Oavsett vilka skälen var för undantag vid införande av direktivet kan konstateras att man därefter 
inte inskränkt undantagen utan tvärtom genomfört höjningar av gränsvärdena. (Revisionsplikt i 
små aktiebolag, Thorell & Norberg) 13 
                                                                                                                                                                                             
 
4.2 Gränsvärden inom EU 
 
Nedan redovisas gränsvärden för undantag för de företagsformer som omfattas av EG-direktivet: 
 
Land 
 

Tillgångar (Euro) Omsättning (Euro) Antal anställda 

Belgien 2 450 000 4 900 000 50 
England 3 650 000 7 300 000 50 
Frankrike 1 550 000 3 100 000 50 
Grekland 1 450 000 2 900 000 50 
Irland 1 904 000 317 000 50 
Italien 1 550 000 3 100 000 50 
Luxemburg 3 125 000 6 250 000 50 
Nederländerna 3 500 000 7 000 000 50 
Portugal 1 450 000 2 900 000 50 
Spanien 2 374 000 4 748 000 50 
Tyskland 3 438 000 6 875 000 50 
Österrike 3 125 000 6 250 000 50 
 
Som framgår av tabellen varierar utnyttjandet i förhållande till maximalt tillåtna gränsvärden 
enligt EG-direktivet. Några länder, framför allt Luxemburg, Nederländerna och England, ligger 
nära eller på maximalt tillåtna gränsvärden. (Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små 
aktiebolag) 
 
Den utredning som gjorts angående avskaffandet av revisionsplikten för små företag föreslår att alla 
företag i Sverige som ligger under mer än ett av det fjärde bolagsrättsliga direktivets gränsvärden 
år 2008, nämligen balansomslutningen 4 400 000 euro, nettoomsättningen 8 800 000 euro och 
antalet anställda 50, undantas från revisionsplikt. Med tillämplig växlingskurs och beaktande av 
EU:s omräkningsmarginal blir gränsvärdena följande:  

 • Nettoomsättning 83 miljoner kronor, 
 • Balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 
                                                 
13 http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf 
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 • Antal anställda 50.  
(Avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32)14 
 
 
4.3 Revision 
 
Idag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor, dvs. en godkänd eller auktoriserad 
revisor, inklusive aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet. Detta innebär att ca 330 000 
aktiebolag i Sverige är skyldiga att ha en kvalificerad revisor. (www.regeringen.se)15  
Innehållet i lagstadgad revision är detsamma oavsett storleken på aktiebolag och 
sammansättningen av intressentkretsen. 
 
Det är lagstiftat vem som får vara revisor i ett företag. Det är inte lagligt att vara revisor i ett företag 
om revisorn t.ex. är verksam i samma företag, släkting till ledamot i styrelsen eller verkställande 
direktör. (Samlingsvolymen 2007 del 1, Far Förlag, s.203) 
 
Revisorns arbetsuppgifter är enligt ABL att granska bolagens årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Detta ska ske enligt god revisionssed. 
Revisionens kärnområde är granskning av räkenskaper. Detta är utgångspunkten internationellt. I 
Sverige ingår dock även förvaltningsrevision i den lagstadgade revisionen. 
 
Revisorns arbete resulterar i en rapport, t.ex. en revisionsberättelse eller ett revisionsyttrande. 
Rapporten ska vara skriftlig och den ska förmedla den grad av tillit som revisorn skaffat sig till det 
granskade materialet. (Revision – En praktisk beskrivning, s.22) Revisorn ska efter varje 
räkenskapsår lämna revisionsberättelsen till bolagsstämman. 
 
 
4.4 Regler som styr revision 
 
Följande lagstiftning reglerar revisionen i dagsläget i Sverige: 
 

• Aktiebolagslagen m.m. 
• Revisorslagen 
• Fars yrkesetiska regler 1-9 
• EG-rekommendationen om revisorns oberoende 
• Revisorsnämndens praxis 
• IFAC ”Code of Ethics for Professional Accountants” 
• Byråinterna regler 
• SEC och andra nationella regler 
• God redovisningssed              - Bokföringslagen (1976:125) 

- Bokföringsnämndens anvisningar 
- Redovisningsrådets rekommendationer 
- IFRS 

                                                 
14 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf 
15 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf 
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- FAR:s redovisningsrekommendationer 
 

• God revisorssed  - FAR:s regler för god revisorssed 
 

• God revisionssed  - ABL 9 Kap 3§ ger normen som regleras och tolkas i 
FAR:s 

 revisionsrekommendationer 
- RS 
 

• Förordning (1973:221) om auktorisation och godkännande av revisorer. 
 

(Claussen, Jürgen, föreläsning i Verksamhetsinriktad revision, 2008-01-23 & Bohlin, Thomas, 
föreläsning i Verksamhetsinriktad Revision 2008-03-05) 

 
4.5 Revisionens syfte 
 
Syftet med revision är dels att man vill skapa ökad trovärdighet för den ekonomiska informationen 
för alla intressenterna, att man skapar en säkerhet. Genom revision har man visat att riskerna för 
intressenterna minskar. Syftet med revisionen är även att visa för företagets intressenter att inga 
felaktigheter finns i den ekonomiska informationen. 
Ur företagens synvinkel är revision även ett sätt för företagen att få rådgivning. ( Johansson, Martin, 
föreläsning i Verksamhetsinriktad revision 2008-02-25) 
 
  
4.6 Revisorns opartiskhet och självständighet 
 
Det är vanligt att revisorn får en rådgivande roll i ett företag. Men det är då viktigt att opartiskheten 
och självständigheten inte äventyras.  
Möjligheten att revisorn skall kunna ge rådgivning till sina klienter är begränsad i och med att 
revisorns opartiskhet och självständighet då riskeras. 
 
20§ Revisorslagen säger: 
 
- En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina uppdrag med opartiskhet och självständighet 
samt vara objektiv i sina ställningstaganden. 
 
- Revisorsverksamheten skall organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och 
objektivitet säkerställs. 
 
En analysmodell som är grundad på internationella principer infördes och lagfästes i Sverige med 
syfte att revisorerna skall kunna försäkra sig om att ett fristående rådgivningsuppdrag är acceptabelt. 
Detta var ett steg i en internationell harmonisering. (Bohlin, Thomas, Föreläsning i 
Verksamhetsinriktad revision 2008-03-05)  
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4.7 Analysmodellen 
 
Den ovannämnda analysmodellen används vid varje nytt uppdrag och varje år för att upptäcka hot 
och risker.  
En revisor ska avstå från ett uppdrag i revisionsverksamheten om det finns omständigheter som kan 
rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. 
 
Lagen anger några omständigheter då grundregeln är att revisorn ska avsäga sig ett uppdrag: 
 

• Egenintressehot: revisorn har ett eget ekonomiskt eller annat intresse i klienten. 
• Självgranskningshot: revisorn måste granska och ta ställning till sitt eget arbete. 
• Partställningshot: revisorn har tagit ställning för eller emot klienten. 
• Vänskaps-/förtroendehot: revisorn har starka personliga relationer till någon som ska 

granskas eller låter sig invaggas i ett okritiskt förhållningssätt till det klienten gör. 
• Skrämselhot: revisorn riskerar att påverkas av en dominerande personlighet hos någon som 

ska granskas eller av yttre påtryckningar. 
 
 
4.8 Revisionens intressenter 
 
Revisionen har stor betydelse för ägarna samt andra intressenter som kreditgivare, leverantörer, 
kunder, anställda samt stat och kommun. Internationellt heter det att revisionen sker i ”the public 
interest”. Alla intressenter har direkt eller indirekt nytta av vad revisorn gör. (Revision – En praktisk 
beskrivning, s.20) 
 

 
 
Figur 1, Revisionens intressenter, Revision – En praktisk beskrivning  
 
Stat och kommun: Anledningen till att stat och kommun är en aktör i revisionens intressentmodell är 
bl.a. då företagens redovisning ligger till grund för skatter och avgifter. Det ligger därför i statens 
och kommunens intresse att revisionen finns, så att de kan lita på företagens finansiella information. 
(Revision – En praktisk beskrivning, s.14) 
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Ägare: I ett litet företag har ägaren ofta full överblick i företagets verksamhet, men i större företag 
sitter ägarna ofta inte i företagets ledning. Utan egen insyn i företaget måste ägarna lita på den 
information som företagsledningen förser dem med. Det blir då särskilt viktigt att uppgifterna är 
rättvisande, därav är även ägarna en intressent till revision. (Revision – En praktisk beskrivning, 
s.13) 
 
Kreditgivare/Långivare: Anledningen till att kreditgivare och långivare har intresse av revision av 
företag, är då de måste kunna bedöma om ett företag kan betala tillbaka sina lån. Att upplysningarna 
om ett företag är korrekta är en säkerhet för dem. Denna säkerhet blir större när företagets finansiella 
information granskats av en opartisk och självständig revisor. (Revision – En praktisk beskrivning, 
s.13) 
 
Leverantörer: Att företagets ekonomiska information är trovärdig är en viktig del i bedömningen om 
leverantörerna vågar leverera varor och ge kredit till företaget. Information från 
kreditupplysningsföretag spelar en stor roll i näringslivet idag och i denna information ingår normalt 
namnet på revisorerna samt uppgifter om revisionsberättelsen. (Revision – En praktisk beskrivning, 
s.13) 
 
Styrelse/VD: Företagets styrelse och VD har ofta stor nytta av revisorns bedömningar och 
synpunkter. Revisorn kan bli en samtalspartner till ledningen, i ekonomiska frågor och ge perspektiv 
på händelser i företaget som annars kanske inte skulle komma fram. (Revision – En praktisk 
beskrivning, s.13) 
 
Anställda: Anledningen till att de anställda har intresse av revision är då även de är intresserade av 
korrekt information. De anställda är på ett personligt sätt mer beroende av företaget än andra. 
(Revision – En praktisk beskrivning, s.13) 
 
Kunder: Att kunder har intresse av revision i ett företag beror på att kunderna vill ha trovärdig 
ekonomisk information för att veta om företaget kan förväntas fortsätta att sköta sina leveranser. 
(Revision – En praktisk beskrivning, s.13) 
 
 
4.9 Revisionsplikt i Sverige 
 
I Sverige har revisionsplikten för samtliga aktiebolag funnits sedan år 1983. Sedan dess har 
revisionspliktens vara eller inte vara diskuterats. Motivet till att revisionsplikten behållits i Sverige 
har bland annat varit de allmännas intresse av en ändamålsenlig kontroll av att bolagets affärer 
sköts på ett lagenligt och korrekt sätt. Bolagens kostnader för revision har tidigare inte varit något 
tillräckligt skäl för att undanta bolagen från reglerna kring revision. Men den utredning som nu 
gjorts angående avskaffandet av revisionsplikten har som ett utav motiven till utredningen haft att 
man vill minska de administrativa bördorna för de mindre företagen. 
 
I Sverige och övriga medlemsstater i EU pågår ett omfattande arbete med regelförenklingar inom 
bolagsrätt, redovisning och revision.  
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Den svenska regeringen har förklarat att de vill genomföra en 25-procentig kostnadsreduktion, 
för att minska de administrativa bördorna för de små företagen, till år 2010. 
Sverige har tillsatt flera utredningar med uppdrag att föreslå kostnadsreducerande åtgärder. En av 
dessa är Utredningen om revisorer och revision som nu arbetar med att avskaffa revisionsplikten 
i små företag. En annan utredning prövar om det är möjligt att ytterligare förenkla 
redovisningsreglerna, och en tredje prövar om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital bör sänkas och 
om det går att förenkla de associationsrättsliga reglerna. (www.regeringen.se) 16 
 
4.10 Tjänster som revisionsbyråer erbjuder 
 
Revisionsbolagen i Sverige tillhandahåller sina kunder fler tjänster än enbart revision. De tjänster 
som ofta erbjuds från revisionsbolagen är revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, 
affärsrådgivning, verksamhetsutveckling och ekonomiadministration. En revisors möjlighet att 
arbeta med andra tjänster än revision hos sin kund är i dagsläget begränsad i och med att revisorn 
skall följa revisorlagen där bl.a. revisorns opartiskhet och självständighet regleras.    
 
 
4.11 Aktiebolag 
 
Ett aktiebolag kan vara ett privat aktiebolag eller ett publikt aktiebolag. Privata aktiebolag är den 
överlägset vanligaste formen av aktiebolag i Sverige. Ett privat aktiebolag måste ha minst 
100.000kr i aktiekapital, medan ett publikt aktiebolag måste ha minst 500.000kr i aktiekapital. 
Privata aktiebolag får, till skillnad från publika, inte sprida aktier, teckningsrätter, skuldebrev och 
optionsbevis till allmänheten eller låta dem handlas med på någon börs eller annan 
marknadsplats. (Lundén, Björn, Ekonomisk uppslagsbok) 17 
 
I ABL 9kap finns bestämmelser om revision i aktiebolag i Sverige. Där regleras bl.a. revisorns 
uppgifter, hur en revisor utses, revisorns kompetenskrav och revisionsberättelsen.  
 
Vid årsskiftet 2007/2008 fanns det 326 052 registrerade aktiebolag i Sverige. Vart femte bolag 
finns i Stockholms kommun. (www.newsdesk.se) 18  
De flesta aktiebolag i Sverige är mycket små. Endast en tredjedel av samtliga aktiebolag har en 
omsättning över 3 miljoner kronor, och en femtedel av dem har fler än tre anställda.  
Och enligt förslaget om avskaffande av revisionsplikten kommer knappt fyra procent av alla 
aktiebolag i Sverige att omfattas av revisionsplikt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf 
17 http://www.blinfo.se/boksidor/eob/sok.gml?id=1488&term=P&limit=500 
18 http://www.newsdesk.se/pressroom/bolagsverket/pressrelease/view/aktiebolag-populaerare-aen-enskild-firma-
202186 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras våra genomförda undersökningar. Våra undersökningar har bestått 
dels av intervjuer med revisorer och dels av enkätundersökningar till mindre företag angående 
avskaffandet av revisionsplikten. 
 
Vårt empiriska material består dels av intervjuer med revisorer och dels av enkätundersökningar 
gjorda bland mindre aktiebolag. Vi valde att kontakta de största revisionsbolagen och vi fick 
träffa två auktoriserade revisorer. En från Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och en från KPMG. 
Sedan valde vi att intervjua en godkänd revisor från en mindre redovisningsbyrå. 
 
5.1 Intervju med Johan Palmgren, auktoriserad revisor Öhrlings 
Pricewaterhouse Coopers 
 
Öhrlings Price Waterhouse Coopers, i fortsättningen kallad Öhrlings, är det ledande 
revisionsbolaget i Sverige. De har 125 kontor och 3100 anställda i Sverige. 
Internationellt är Pricewaterhouse Coopers världsledande. De finns i 150 länder med 146000 
anställda.  
Vi har varit i kontakt med kontoret i Göteborg och där träffade vi Johan Palmgren. 
Johan Palmgren har arbetat med revision i tio år och är auktoriserad revisor. Han är även 
uppdragsansvarig och gruppchef för en del av kontoret i Göteborg. 
 
Syftet med vår intervju var att ta reda på revisorers åsikt kring avskaffandet av revisionsplikten. 
Vi delade in våra frågor i fem olika områden som vi ville ha svar på. 
 
5.1.1 Revisorns roll 
 
Enligt Johan Palmgren är revisor och rådgivare de vanligaste rollerna man har som revisor. På 
frågan om han tror att revisorernas roll kommer att ändras i och med förslaget om avskaffande av 
revisionsplikten svarar han att ja, det tror han. Han säger att det i dagsläget finns över 4000 
auktoriserade revisorer och att det i framtiden kommer att behövas färre revisorer. 
 
5.1.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten 
 
I grunden är Johan positiv till förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. Anledningen till det 
är då Öhrlings tror att detta kommer att föra med sig något gott på lång sikt. 
Men det finns även en del negativa åsikter om förslaget, så som att det inte finns någon utredning 
om skattemässiga effekter av förslaget eller effekter på t.ex. leverantörer. Hur dessa kommer att 
påverkas i och med avskaffandet av revisionsplikten finns det ingen studie på.  
 
Det största argumentet för ett avskaffande av revisionsplikten är enligt Johan att mindre 
enmansbolag inte behöver ha revision i sitt bolag. Men han säger att revisionskostnaderna i och 
för sig inte är så stora för dessa bolag. Han säger också att det inte är nödvändigt med revision i 
bolag där man inte har stora, viktiga intressenter.  
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Ett annat argument för avskaffandet av revisionsplikten, enligt Johan, är att frivillig revision 
innebär mer anpassning. Då kan revisorerna skräddarsy revisionen mer eftersom alla moment i en 
revision inte alltid är viktiga för alla olika slags bolag. 
Johan säger också att det är bra att vilande bolag i framtiden inte kommer att behöva ha revision. 
 
Han säger samtidigt att förslaget egentligen inte ger någon positiv effekt förutom lägre kostnader 
för företagen. Han menar att företagen har mycket nytta av revisionen. 
 
Förslaget om avskaffande av revisionsplikten var väntad från revisorernas sida, men Johan trodde 
att gränsen för de bolag som skulle omfattas skulle vara lägre. 83 Mkr i omsättning är väldigt 
högt vilket innebär att Sverige kommer att ha samma gränsvärden som Tyskland. 
Johan trodde även att avskaffandet av revisionsplikten skulle införas stegvis, vilket det enligt 
förslaget inte kommer att göras. Öhrlings har påbörjat sin omarbetning av verksamheten inför den 
kommande lagändringen. 
Johan säger att det kommer att bli en utmaning att se hur bankerna kommer att hantera utlåningen 
för bolag efter avskaffandet av revisionsplikten. Han tror också att de små revisionsbyråerna 
kommer att få det tufft efter lagändringen.   
 
5.1.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision 
 
Om kostnaden påverkar kundernas val av revisor, så anser Johan att bolaget inte borde ha någon 
revision alls. 
Att företagen uppskattar revisionen eller ser det som ett tvång tror Johan är blandat. Vissa av 
företagen ser det som ett tvång, t.ex. ett dotterbolag i en stor koncern eller enmanskonsulter. Om 
företagen inte har nytta av den rådgivning som de kan få av revisorerna så uppskattar de kanske 
inte heller revisionen. Men överlag upplever Öhrlings att kunderna uppskattar revisionen. 
 
Johan tror att de flesta bolagen kommer att behålla revisionen i någon form även om revisionen ej 
blir lagstadgad. Men detta kan bli i en annan form, exempelvis att mindre bolag kommer att 
efterfråga en mer skräddarsydd revision. Johan säger också att ett seriöst bolag kommer att 
behålla revisionen som ett kvalitetsintyg till dess intressenter. Han säger att mindre 
revisionsbyråer antagligen kommer att sänka sina priser för revision i och med konkurrensen, 
men detta är ej något som Öhrlings kommer att göra. Istället kommer man att arbeta med att 
förbättra kvalitén på revisionstjänsterna. Men han säger samtidigt att priserna på revision kommer 
att pressas. 
 
5.1.4 Kontroll av finansiell information 
 
Om ett avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära konsekvenser så som fusk med de 
finansiella rapporterna och den ekonomiska informationen kunde Johan inte svara på. 
Fusk är inte särskilt vanligt förekommande bland företagen, men att detta kanske kan öka i vissa 
fall. Men i så fall marginellt. Men han tror att det snarare mer kommer att handla om misstag och 
fel, än om fusk. 
 
Vi undrade även hur Johan tror att de finansiella rapporterna kommer att granskas om ett företag 
inte väljer att anlita en revisor. Svaret på den frågan var att han tror att detta kommer att innebära 
mer jobb för skatteverket. Han tror även att det kommer att bli konstigt. Antagligen kommer 
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skatteverket kräva att företagen kryssar i om de anlitat revisor eller inte i sin deklaration. Detta 
system användes i Danmark. Det talar emot sig självt anser Johan. Det blir mer av en 
skrämseltaktik, att man säger att bolagen kommer att få revision av Skatteverket om de inte har 
anlitat en revisor. 
Johan tror också att skattemyndigheten kommer att få öka sin verksamhet och i framtiden anställa 
revisorer som kommer att arbeta hos dem. 
 
5.1.5 Öhrlings Pricewaterhouse Coopers påverkan av förslaget om avskaffande av 
revisionsplikt 
 
Johan tror att det kommer att bli mer rådgivning i hans byrå efter att lagförslaget gått igenom, och 
att revisorerna kommer att arbeta med andra saker än enbart revision. 
Öhrlings i Göteborg kommer att satsa mer på affärsservice, ekonomiska analyser etc. Johan tror 
också att auktoriseringen av revisorer kommer att avta. Men han tror ändå att en godkänd eller 
auktoriserad revisor i framtiden kommer att vara den som skriver under en frivillig 
revisionsberättelse. 
Hälften av alla de anställda i Sverige arbetar med andra uppgifter än revision, och man kommer 
att arbeta efter den nya strategin och kunna hjälpa kunderna med andra tjänster än revision, t.ex. 
skatterådgivning. 
 
Johan säger att det för varje år har ställts mer och mer krav på revisorerna. I och med förslaget 
kan det bli lättare för revisorerna, bland annat med oberoende reglerna. Det innebär att 
revisorerna kommer att kunna arbeta alltmer med rådgivning, vilket är ett bra argument för 
avskaffandet av revisionsplikten.  
 
5.2 Intervju med Thomas Bohlin, auktoriserad revisor KPMG Bohlins 
AB 
 
KPMG är i dagsläget ett av de största revisionsbolagen i Sverige. Innan hette bolaget Bohlins 
revisionsbyrå, men år 1989 valde de KPMG som internationell samarbetspartner. År 1993 
ändrades bolagsnamnet till KPMG Bohlins AB. 
KPMG finns idag på 60 olika orter och har 1500 anställda. Av dessa anställda är 327 
auktoriserade revisorer, 133 godkända revisorer och 309 konsulter. 
Globalt sätt så finns de i 145 länder. 
 
Vi har varit i kontakt med kontoret i Borås, och där träffade vi Thomas Bohlin.  
Thomas Bohlin har arbetat med revision i över 20 år och är auktoriserad revisor. Han är även 
kontorschef i Borås. 
 
Syftet med denna intervju var den samma som intervjun med Johan Palmgren. Och det var att ta 
reda på revisorers åsikt kring avskaffandet av revisionsplikten. Även här är frågorna indelade i 
fem områden.   
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5.2.1 Revisorns roll 
 
Enligt Thomas Bohlin så är det främst revision och rådgivning som är de största rollerna man har 
som revisor. Han förklarar även att det man upptäcker i revisionen ofta leder till rådgivning. När 
vi ställde frågan om han tror att revisorns roll kommer att ändras i och med förslaget, så blir hans 
svar ja. Han tror att deras roll kommer att bli mer långtgående. Och han tror även att man 
kommer att kunna utföra en mer anpassad revision för företagen.  
 
5.2.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten 
 
Thomas är positiv till att de riktigt små bolagen inte längre kommer att behöva revision. Men han 
tycker att ett aktiebolag i grund och botten bör ha en revisor. Han betonar även att det faktiskt 
finns andra företagsformer som man kan välja, ifall man inte vill anlita revisor. Som ett 
handelsbolag till exempel.  
 
Det största argumentet för ett anskaffande av revisionsplikten tycker Thomas är att det i nuläget 
är ett krångligt regelverk. Och att det är dyrt för de s.k. Mikrobolagen att ha revision. Men han 
nämner även att det kommer att medföra att andra kostnader kommer att öka i samband med 
detta.  
 
Thomas och hans kollegor har känt till förslaget ett bra tag, och det diskuteras på många av deras 
kontorsmöten. Han tycker att gränsvärdet är alldeles för högt satt i dag, vilket han blev förvånad 
över. Han tror inte att dessa värden kommer att fungera ifall man inför det direkt. Han säger att 
en sådan här förändring bör ske successivt.  
 
Det har varit mycket prat kring detta i byrån, men diskussionen har tappat lite fart i och med att 
införandet ska ske först år 2010. Först så var det ju tal om att det skulle införas år 2009.  
I dagsläget så försöker KPMG att bredda sin kundbas. Man satsar mer på ekonomiservice. Men 
de känner sig inte så speciellt hotade av lagförslaget. Han tycker även att när en klient vänder sig 
till ett sådant stort bolag som KPMG, så sitter revisorerna på mer kunskap. Han tror att det 
snarare är de mindre redovisningsbolagen som kommer att få det svårt. 
  
5.2.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision 
 
När vi frågade om Thomas tror att kostnaden påverkar kundens val av revisor, så tror han att det 
är så i vissa fall. Men annars så tror han inte att det skiljer så där jättemycket i kundens val. Han 
förklarar även att när en kund väljer ett sådant stort bolag som KPMG så får man en bredare 
kunskapsbas, vilket borde ses som ett mervärde i tjänsten.  
 
Vi ställde frågan om Thomas tror att företagen uppskattar revisionen eller om de ser de som ett 
tvång, svaret vi fick var att medelstora företag som ingår i en koncern kanske inte är så beroende 
av revision. Men han berättar även att många av hans klienter, främst ägarledda bolag, är väldigt 
tacksamma för den hjälp de får.  
 
Thomas tror att de mindre bolagen fortfarande kommer att behålla revisionen trots att den inte 
kommer att vara lagstadgad. Men han sa även av att han trodde att flera naturligtvis även kommer 
att välja bort revisionen. Thomas ger exempel på bolag som han tror kommer att välja bort 
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revisionen, och då nämner han bl.a. utlandsägda dotterbolag. Han nämner dessa då han vet att de 
oftast har en egen internrevision. Thomas anser att revisionen ska bli som en kvalitetssäkring för 
bolagen. En kvalitetssäkring som marknaden kan komma att kräva. Och då förklarar han att han 
vill att det ska fungera så som t.ex. ISO certifiering sker idag.     
 
5.2.4 Kontroll av finansiell information 
 
Thomas tyckte att det var svårt att svara på om det kommer att fuskas mer när revisionsplikten 
avskaffas. Men något som han var säker på däremot var att det kommer att slinka igenom fler fel. 
Och han nämnde även att möjligheten till fusk i alla fall kommer att öka.  
 
Thomas tror att företagens finansiella information kommer att granskas av Skatteverket när 
förslaget väl trätt i kraft, vilket kommer leda till att Skatteverket får mer att göra. 
Han tror att det kan hända att de kommer att använda deklarationen som en skrämselvariant, att 
man där kommer att kunna ange ifall man använder sig av revision eller ej. 
 
5.2.5 KPMGs påverkan av förslaget om avskaffande av revisionsplikt 
 
Enligt Thomas kommer KPMG helt klart att påverkas av ett avskaffande av revisionsplikten. 
Men han tycker att det är svårt att avgöra hur stor omfattningen kommer att bli. Han tror att det 
kommer att ske en förskjutning från ren revision till mer rådgivning/konsultation.  
 
Men han tror inte att de kommer att få mindre att göra. Dock så nämner han att han tror att de 
kommer att förlora vissa klienter som de har i dagsläget såsom vissa dotterbolag.  
 
5.3 Intervju med Leif Sundelin, godkänd revisor Kb järnbrott 159 
 
Leif Sundelin är godkänd revisor och driver sedan år 1982 ett redovisningsbolag. Han har haft sitt 
kontor i Mölndal i ungefär 6 år. I dagsläget har Leif 42 klienter, varav ungefär 25 stycken är 
aktiebolag. Leif har bara hand om småföretag och deras redovisning. Han har arbetat med 
redovisning sedan år 1965. År 1984 blev han godkänd revisor. Han arbetar bl.a. med löpande 
redovisning, rådgivning, bolagsjuridik och skatteplanering/skatterådgivning.  
 
Syftet med denna intervju var den samma som intervjun med Johan Palmgren och Thomas 
Bohlin. Och det var att ta reda på revisorers åsikt kring avskaffandet av revisionsplikten. Även 
här är frågorna indelade i fem områden. 
 
5.3.1 Revisorns roll 
 
Enligt Leif så är det främst redovisning och rådgivning som är den vanligaste rollen man har som 
revisor. Leif tror inte att hans roll som revisor kommer att ändras i och med förslaget om 
avskaffande av revisionsplikten. 
Han tror snarare att det är så att han kommer att få mer att göra. Han tror att det kommer bli så att 
revisorerna kommer att arbeta mer med sina kunder.    
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5.3.2 Åsikter om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten 
 
Leif är klart negativt inställd ur alla aspekter, till ett avskaffande av revisionsplikten. Han anser 
att det är negativt för både samhället och för företagen. Hans klienter som använder sig av 
revision betalar mellan fem och tjugofemtusen kronor om året för detta. Han tycker att revision är 
bra för företagen då han tror att det är positivt ur vissa intressenters ögon, såsom skatteverket.  
 
Personligen så tycker Leif inte att det finns några direkta argument för ett avskaffande av 
revisionsplikten. Men om han ser det ur ett litet bolags perspektiv, så tror han att det är 
kostnaderna som väger tungt när det gäller åsikterna kring revision.   
 
När det för ett tag sedan kom ut ett förslag om att gränsvärdet för revision skulle omfatta företag 
som har en omsättning runt 3,5 miljoner kronor, så tyckte Leif att det verkade vara en rimlig 
gräns. Men så som förslaget ser ut idag så tycker han att det är ”horribelt”. Han tycker att det är 
anmärkningsvärt att gränsvärdet blev så högt.   
 
5.3.3 Hur revisorn uppfattar kundernas inställning till revision 
 
På frågan om Leif tror att kostnaden påverkar kundens val av revisor svarar han att ja, det styr 
väldigt mycket i de små företagen. Vissa av hans klienter anlitade tidigare ett av de ledande 
revisionsbolagen för att sköta revisionen i deras företag. Men i stort sett alla bytte revisionsbolag 
till ett mindre bolag som tar nästan hälften betalt än vad det stora revisionsbolaget gör. Leif har 
även märkt att många av hans klienter upplever att de får en bättre kontakt när de anlitar ett 
mindre revisionsbolag som sköter deras granskning. Hans klienter tycker att de får en bättre 
rådgivning än vad de fick när de hade anlitat det stora revisionsbolaget.    
 
Leif upplever att de flesta kunder som han har, känner att revisionen är ett tvång. Och att de är få 
som verkligen uppskattar det. Om han skulle ge oss en uppskattning på hur stor procent det är 
som inte uppskattar revisionsmomentet så säger han att han skulle tro att det ligger runt 90 
procent av de aktiebolag som han har som klienter idag.  
 
Leif tror inte att de mindre bolagen kommer att behålla revisionen om denna inte är lagstadgad. 
Men han tror att en följd till detta är att kravet i bolagen på den redovisningsansvarige kommer 
att öka. Speciellt när det gäller företag med många anställda, där VD och liknande vill ha stor 
kontroll. Han tror att det antagligen kommer att bli en annan slags kontroll i medelstora bolag. 
Där tror han att konsulter kommer att anlitas utifrån för att kontrollera de anställda.   
 
5.3.4 Kontroll av finansiell information 
 
Vi frågade Leif om han trodde att fusk med de ekonomiska rapporterna och den finansiella 
informationen kommer att öka i och med avskaffandet av revisionsplikten.  
Då svarade Leif att han tror det. Han tror att det kommer att ske mer fusk på tex. 
representationskostnader. Att dessa kommer att slinka igenom lättare. Han berättar sedan att det 
finns tre olika kriterier för att få skatterevision. Dessa är att bli framlottad, branschen eller om det 
finns någon misstänksamhet mot bolaget. Han tror därför att många upplever att chansen för 
skatterevision är relativt liten, och att de flesta då kommer att chansa. Andra effekter som Leif 
tror kommer att uppstå är att det kommer att vara mer slarvkostnader och mer okunnighets fel när 
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de gäller de finansiella rapporterna. Men han tror inte att det bara kommer att ske fusk och slarv 
som kommer att gynna företagen, utan han tror även att många företag även kommer att förlora 
pengar på det. Detta genom att företagarna själva inte alltid är medvetna om alla avdrag och 
liknande som man kan göra enligt lag. 
 
Leif tror att Skatteverket kommer att få mer resurser för att granska företagens finansiella 
rapporter och att skatterevisionen kommer att bli vanligare. Något som han även påpekade var att 
han tror att bolagsverket kommer att få skära ner sin personal. Detta för att aktiebolagen skickar 
sin revisionsberättelse till bolagsverket och inte skatteverket. Detta kommer då att innebära att 
det blir mindre revisionsberättelser för bolagsverket att granska.  
 
Sedan frågade vi Leif ifall han hade någon internationell erfarenhet eller kunskap inom 
revisionsområdet som han kunde dela med sig. Han nämnde att han bott i Belgien och jobbat där 
för mer än 15 år sedan, men att han annars inte är insatt i den internationella 
redovisningsmarknaden. Men något som han kunde ge exempel på är att Spanien inte har någon 
direkt hård lagstiftning när det gäller skatter och liknande. Hans erfarenheter därifrån är att det 
därför sker mycket fiffel.  
 
5.3.5 KB Järnbrott 159s påverkan av förslaget om avskaffande av revisionsplikt 
 
Vi frågade Leif om han trodde att hans byrå kommer att påverkas av lagförslaget och i så fall hur. 
Då blev svaret att han tror att han kommer att få mer jobb per kund. Han tror även att de mindre 
redovisningsbolagen överlag kommer få mer att göra. Anledningen till att han inte tror att de små 
redovisningsbyråerna kommer att försvinna är att det ofta finns en relativt stark personkemi 
mellan revisorn och kunden.   
 
När vi frågade Leif om framtiden inom redovisningsbranschen så tror han främst att det kommer 
att bli en elit som strävar efter att bli auktoriserade revisorer.  
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5.4 Enkätundersökning 
 
Vi har i syfte för att få en inblick i hur representanterna för mindre aktiebolag anser om 
revisionspliktens avskaffande, valt att skicka ut enkäter till de berörda företagen.  
Vi har skickat ut enkäter till elva olika företag som enligt förslaget kan komma att undantas från 
revisionsplikten. 
Vi kommer att presentera de svaren vi fått nedan. 
 
5.4.1 Årsomsättning hos de tillfrågade företagen 
 

 
 
Av de tillfrågade företagen hade fyra stycken en årsomsättning på 1 – 20 Mkr, tre stycken hade 
en årsomsättning på 21 – 40 Mkr, två hade en årsomsättning på 41 – 60 Mkr och två stycken en 
årsomsättning på 61 – 80 Mkr. Vi har medvetet valt företag med olika årsomsättning för att se om 
åsikterna skiljer sig åt beroende på företagens storlek. Enligt det förslag som getts kan företag 
med en omsättning på upp till 83Mkr undantas från revisionsplikten, så de tillfrågade företagen 
kan bli berörda av detta. 
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5.4.2 Tjänster som används vid anlitande av revisor 
 

 
 
Vi frågade företagen vilka tjänster de använder sig av när de anlitar en revisor. Anledningen till 
att vi tycker att denna fråga är intressant är då ett avskaffande av revisionsplikten kan innebära att 
de mindre företagen inte längre anlitar revisor om de endast utnyttjar revisorn till att enbart utföra 
revision i företaget. Vi ville se om de anlitar revisorn även för andra tjänster, vilket kan innebära 
att de kommer att anlita en revisor för dessa tjänster även efter ett avskaffande av 
revisionsplikten. 
 
Alla de tillfrågade företagen anlitar naturligtvis en revisor för att genomföra revision. De övriga 
tjänsterna som de tillfrågade företagen använde sig av varierade. Ungefär hälften, fem stycken, av 
de tillfrågade företagen anlitar en revisor även för rådgivning. Av de fem företagen som anlitar 
revisorn även för rådgivning har tre stycken en omsättning på 21 – 40 Mkr.  
De två företagen som hade en omsättning på 61 - 80 Mkr är det ingen som anlitar revisor även för 
rådgivning eller andra tjänster, utan där är det endast revision som efterfrågas. 
 
De mest använda tjänsterna förutom revision är hjälp med deklaration och skatteärenden. Av de 
tillfrågade företagen är det sju respektive åtta stycken som använder revisorns hjälp till detta.  
 
Hjälp med löpande bokföring är det endast två stycken utav de tillfrågade företagen som 
använder. Ingen av de tillfrågade företagen anlitar revisor för att få hjälp med budgetering. 
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5.4.3 Revisionskostnader 
 

 
Kostnaden för revision skiljer sig åt bland de tillfrågade företagen. Att vi valde att ställa denna 
fråga beror på att vi ville veta om kostnaden är för revision är hög för de mindre företagen, denna 
fråga leder även in i följande fråga där vi undrar om de anser att nyttan med revision överstiger 
kostnaden. Att få svaret på dessa frågor kan ge en indikation på om företagen anser att 
revisionskostnaden är skälig, vilket också kan ge en indikation om de kommer att behålla 
revision efter ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
Två av de tillfrågade företagen hade en revisionskostnad på 11000-25000kr per år, fyra stycken 
en årlig kostnad på 26000-50000kr, en hade en kostnad på 51000-80000kr, tre stycken en kostnad 
på 81000-100000kr och en hade en årlig revisionskostnad på 101000-150000kr. 
 
Att kostnaden för revision varierar kan bero på flera orsaker. Dels är företagets storlek en faktor 
för hur stor kostnaden för revision blir, och dels beror det på om företaget har en fungerande 
ekonomiavdelning där allt granskas och förbereds, vilket i så fall ger en lägre revisionskostnad då 
revisorn inte får lika mycket arbete. 
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5.4.4 Nyttan med revision 
 
Vi frågade företagen om de anser att nyttan med revision överstiger kostnaden i deras företag. 
Tre utav företagen svarade ”ja” på den frågan, medan majoriteten, åtta stycken svarade ”nej”. En 
utav de tillfrågade svarade både ”ja” och ”nej”. De motiverade svaret med att: ”Det är positivt 
med en opartisk bedömning, men negativt då det oftast är för petigt och polisiärt”.  
 
I frågan bad vi företagen att gärna motivera varför de valde ”ja” eller ”nej”, det var två stycken 
som motiverade sina svar. Båda dessa hade svarat att ”Nej” på frågan om nyttan överstiger 
kostnaden för deras företag. Motiveringarna var: 
 
”Svårt att motivera kostnaden, men vissa år med många frågor och ”problem” så blir det relativt 

billigare”.  
”Att internt ”hålla sig” med deras kunskap skulle bli allt för dyrt”. 
 
 
5.4.5 Åsikter om förslaget om revisionspliktens avskaffande 
 

 
Vi frågade företagen vad de anser om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten för mindre 
aktiebolag. Den uppfattning som fåtts av är att de mindre företagen ser detta som ett bra initiativ, 
vi ville undersöka om detta stämde. 
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Av de elva tillfrågade företagen svarade fyra att förslaget var bra, tre svarade att förslaget var 
dåligt och fyra var ej insatta i ämnet. 
 
Två av företagen som svarade att förslaget var bra motiverade sina svar med att: 
 
”Revisionen enligt nuvarande lagstiftning blir orimligt dyrt för små bolag, speciellt 1-2 mans 

bolag”.  
”Många små företag har inte behov av revision”. 
 
Tre av företagen som svarade att förslaget var dåligt motiverade sina svar med att: 
 
”Det är som att sluta gå till tandläkaren” 
”Det kommer att bli slappare”. 
”Det behövs ett kontrollorgan som ser till att företagen sköter sig”. 
 
Ett utav företagen som svarade att de inte var insatta i ämnet sa att ”vi vet inte så mycket om små 
företag, men att låna pengar utan en revisor eller revisionskonsult fungerar ju inte. Svårt att jobba 
med t.ex. sin bilverkstad och vara duktig på bokföring också. Det är nog inte så många som fixar 
det”.  
 
 
5.4.6 Fortsätta anlita revisor 
 
De företag som vi skickat ut enkäter till kan, om förslaget går igenom, i framtiden välja om de 
vill behålla revision i sitt företag eller inte. Vi frågade dem om de skulle behålla revisionen i sitt 
företag eller inte om det blir s.k. frivillig revision för företagen. 
 
Alla de tillfrågade företagen svarade ”Ja” på den frågan. Fem stycken motiverade även sitt svar: 
 
”Eftersom vi ingår i en koncern så kommer vi inte undan” 
”Så att vi har gjort rätt” 
”Sannolikt krav från kunder och leverantörer, det blir en form av kvalitetsstämpel” 
”Det är bra med dubbelkoll” 
”Vi har ett Tyskt moderbolag som kräver revisionsrapporter fyra gånger per år. Vi ingår i en så 

stor koncern att vi kommer att behöva/måste ha en revisor i alla fall”. 
 
 
5.4.7 Påverkan av förslaget 
 
Syftet med vår uppsats var att ta reda på en eventuell påverkan på de mindre företagen genom 
förslaget om revisionspliktens avskaffande. 
Vi ställde därför frågan: Hur tror ni att ert företag påverkas genom förslaget om avskaffande av 
revisionsplikt? 
 
De svar vi fått är: 
 
”Inte särskilt mycket” 
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”Inte mycket” 
”Förhoppningsvis inte så mycket. Men på sikt kan det nog innebära mer slarv, mindre 

noggrannhet”. 
”Inte alls, förhoppningsvis lägre avgift” 
”Inget då vi ingår i en koncern och då måste anlita revisor”. 
”Inget” 
”Förhoppningsvis blir revisionen mer effektiv” 
”Inget alls” 
”Vi påverkas inte alls” 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att den dominerande åsikten bland respondenterna är att de 
inte tror att deras företag kommer att påverkas av lagförslaget. 
 
 
5.4.8 Negativa effekter av ett avskaffande av revisionsplikten 
 
Vi frågade även om de trodde att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra några 
negativa effekter. 
 

  
Här är åsikterna delade, sex av de tillfrågade tror att ett avskaffande skulle medföra negativa 
effekter, medan fem inte tror det. 
 
Vi bad dem som svarade ”ja” på frågan att motivera vilka negativa effekter de tror skulle uppstå. 
Svaren var: 
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”Fiffel och båg”. 
”Större krav på säkerheter m.m. från banker och liknande”. 
”Företagen tar inte bokföring på samma allvar”. 
”Det finns en risk för att småföretagandet blir än mer ostrukturerat”. 
”Det negativa är nog för revisorerna om det blir mindre jobb. Revisionskonsulterna som sköter 

löpande bokföring får säkert mer att göra istället”. 
 
Vi frågade även om respondenterna hade några övriga åsikter. De åsikter som framkom var: 
 
”Revisorn är som skattemyndighetens förlängda arm, så kostnaden förstår jag inte att företaget 

ska betala” 
”Jag tror mer på en mjukare och mera rådgivande revision”. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera de svar vi fått genom våra intervjuer och vår 
enkätundersökning, kopplat till vår teoretiska referensram.  
 
6.1 Revisionsbolagens tjänster och revisorns roll 
 
Enligt ABL ska revisorn i ett Aktiebolag granska bolagets årsredovisning, bokföring samt att 
granska styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning. Detta ska ske enligt god 
redovisningssed.  
I vår undersökning fick vi reda på att det är främst revisor och rådgivare som en revisor har som 
roll. Detta stämmer väl överens med ABL. Rådgivningen måste ske så att inte opartiskheten och 
självständigheten äventyras. Detta gör att revisorerna får ge rådgivning till en viss gräns idag. 
Men i och med avskaffandet av revisionsplikten så kommer deras roll troligtvis att ändras.  
 
Alla tre revisorer har uppfattningen om att rådgivningen kommer att bli en större del i deras 
verksamhet. Därför kommer de antagligen att få mer att göra. De båda auktoriserade revisorerna, 
Johan Palmgren och Thomas Bohlin, tror att de mindre redovisningsbolagen kommer att få 
mindre att göra, och att kunderna troligtvis hellre väljer ett stort revisionsbolag, då de oftast 
besitter en högre kunskap än vad de mindre redovisningsbolagen gör. Men genom vår intervju 
med den godkända revisorn, Leif Sundelin, framkom att han trodde att han kommer att få mer att 
göra, och då menar han att han kommer att få mer att göra per kund. En av revisorerna tror att det 
kommer att bli färre auktoriserade revisorer i framtiden. En annan tror att deras roll kommer att 
bli mer långt gående, och att de kommer att kunna erbjuda en mer skräddarsydd revision för 
företagen.   
 
6.2 Tjänster som små företag använder 
 
I vår undersökning bland de små företagen framkom att de anlitar revisorn till fler tjänster än 
endast revision. 73 procent av de tillfrågade hade revisorn till hjälp med skatteärenden och 64 
procent även hjälp med företagets deklaration.  
Fem av elva företag, 45 procent, hade även sin revisor som rådgivare. Att revisorn har en 
rådgivande roll är vanligt, men samtidigt en risk. Främst för revisorn. Revisorn måste varje år 
granska sitt eget arbete hos sin kund genom en s.k. analysmodell, för att kunna upptäcka om 
arbetet innebär ett hot mot hans/hennes (revisorns) opartiskhet och självständighet. Ett 
avskaffande av revisionsplikten skulle kunna ändra denna situation. Då skulle revisorerna i allt 
större utsträckning kunna arbeta med rådgivning för sina klienter. 
 
Att företagen efterfrågar rådgivning av sin revisor är alltså ett vanligt fenomen. Ett avskaffande 
av revisionsplikten kan enligt Karl-Johan Köllerström, som driver en egen revisionsbyrå, 
innebära att den rådgivande funktionen riskeras.  Enligt honom är det ”tack vare revisionen som 
revisorer kan bistå med kvalificerad rådgivning” (Tidskriften Balans, Årgång 34, Nummer 5 maj, 
2008)19 Om detta argument stämmer kan det då uppstå problem. Den rådgivning som företagen 
efterfrågar kan bli sämre om revisorerna inte också utför revision i företaget, då det enligt dem är 
                                                 
19 http://www.tidskriftenbalans.se/part.asp 
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revisionen som ligger till grund för rådgivningen. Detta kan alltså bli ett dilemma både för 
revisorerna och de företag som efterfrågar rådgivning. 
 
 
6.3 Kostnad för revision, behålla revision och åsikter om förslaget 
 
De tillfrågade företagen hade en varierande årlig revisionskostnad. Av de tillfrågade företegen 
angav 36 procent att de hade en årlig revisionskostnad på 26000kr – 50000kr. Dessa företag 
anlitade oftast revisorn även till andra tjänster än endast revision. Det var bara ett företag som 
hade denna kostnad där det endast ingick revision i det priset.  
 
Denna fråga var kopplad till vår nästkommande fråga som var: anser ni att nyttan med revision 
överstiger kostnaden för ert företag. Majoriteten av företagen ansåg att nyttan ej översteg 
kostnaden för deras företag, 73 procent av företagen ansåg detta. Att 73 procent anser att nyttan 
ej överstiger kostnaden skulle kunna tolkas som att företagen inte skulle vilja behålla revisionen 
om denna blev frivillig. Trots detta har alla av de tillfrågade svarat ”ja” på frågan om de kommer 
att behålla revision om denna blir frivillig.  
 
Detta kan då jämföras med den rapport som är framtagen av FAR SRS som skulle studera den 
samhällsekonomiska nyttan av revision. Där presenteras en tabell över de svenska företagens 
åsikt angående om de skulle välja revision även om denna ej skulle vara lagstadgad. Denna tabell 
är uppdelad efter företagens omsättning, men svaren är likartade. Enligt denna undersökning, som 
är gjord år 2006, skulle mellan 60 procent och 73 procent välja att behålla revisionen. I denna 
undersökning deltog 422 stycken företag. 
 
I samma undersökning framkom att en tredjedel av de minsta företagen, med en omsättning på 0 
Mkr till 5 Mkr, skulle avveckla revisionen om plikten upphörde. Denna siffra minskar markant ju 
högre omsättning ett företag har. I vår undersökning hade 64 procent av företagen en omsättning 
på mellan 1 Mkr och 40 Mkr och alla de tillfrågade, 100 procent svarade alltså att de skulle 
behålla revisionen om den blev frivillig. Detta kan jämföras med FAR SRS undersökning där 73 
procent svarade att de skulle behålla revisionen. Detta kan tolkas som att en majoritet av 
företagen som i framtiden skulle undantas revisionsplikt ändå skulle behålla revision i sitt 
företag. 
 
I FAR SRS rapport finns även en dansk undersökning som genomfördes innan revisionsplikten 
avskaffades. Då uppgav relativt få av de danska aktiebolagen att de skulle behålla revision av 
samma omfång som innan avvecklingen av plikten. Däremot svarade flera att de föredrog en 
mindre omfattande kontroll. 
Dessa svar som framkom i undersökningen har inte infriats i Danmark. Enligt en studie av 
revisorsföreningen i Danmark framgår att de allra flesta bolagen har valt att behålla revisionen. 
Endast cirka 6,5 procent av de undantagsberättigade bolagen har valt bort den. 
 
Vi frågade företagen vad de ansåg om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten, 36 procent 
svarade att de ansåg att förslaget var bra, 27 procent ansåg att förslaget inte var bra och 36 
procent svarade att de inte var insatta i ämnet. Av de företagen som motiverade sina svar 
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framkom att de ansåg att förslaget var bra då de tyckte att revisionen i små företag var för dyrt 
och att många små företag inte har ett behov av revision. 
Här framkom alltså att kostnaden för revision var en orsak till att man ansåg att förslaget var bra. 
Detta är direkt jämförligt med den studie som genomfördes i England av Collis (2003).  Denna 
studie behandlar bl.a. företagsledningars syn på undantag från revisionsplikten och nyttan med 
revision. I denna studie framkom att ett utav de viktigaste skälen för att utnyttja undantaget från 
revisionsplikt var inbesparade revisionsarvoden. I studien framkom även att företagsledningar är 
beredda att låta företagen bära kostnaden för revision när den leder till sänkta kapitalkostnader 
och om revisionen dessutom kan leda till bättre relationer med intressenter. Men också att ju 
högre omsättning ett företag har desto lägre blir den marginella kostnaden för revision.  
 
De företag som i vår studie ansåg att förslaget var bra har inte kunnat kategoriseras till att ha en 
viss årlig omsättning, tvärtom varierar den årliga omsättning markant. Det som däremot kan 
uttolkas är att inget utav dessa företag ligger i den lägsta kategorin för omsättning (1Mkr till 20 
Mkr). Det är däremot dessa företag, som omsätter mellan 1MKr och 20Mkr, som har angett att 
förslaget är dåligt. I vår undersökning deltog fyra företag som hade en årlig omsättning på 1Mkr 
till 20Mkr, hälften av dessa ansåg att förslaget var dåligt och hälften var inte insatta i ämnet.  
Det som även kan nämnas är att 36 procent av de tillfrågade företagen inte är insatta i ämnet. 
 
Innan studien genomfördes var uppfattningen att de företag som hade en låg årlig omsättning 
skulle tycka att förslaget om revisionspliktens avskaffande skulle vara ett bra förslag. Men så var 
alltså inte fallet.   
 
Vi ställde även frågan om inställningen till lagförslaget till revisorerna. De två auktoriserade 
revisorerna från Öhrlings respektive KPMG är positiva till förslaget om avskaffandet av 
revisionsplikten. De tycker att det är bra att de mindre bolagen inte kommer att omfattas av 
revisionsplikten och att det kommer att föra med sig något gott på lång sikt. Medan den godkända 
revisorn, Leif, är negativ till det. Han tror att det kommer att bli negativt för både samhället och 
för företagen.  
 
När vi frågade de auktoriserade revisorerna om hur de tror att kunderna ser på revision idag, så 
upplever båda att de flesta kunderna de har uppskattar revisionen. Men att de även har kunder 
som upplever att de inte är så beroende av revision. När vi frågade den godkända revisorn samma 
sak så tyckte han att de flesta av hans kunder inte uppskattar revisionen utan mer upplever det 
som ett tvång.  
 
Vi frågade revisorerna om de tror att mindre aktiebolag fortfarande kommer att efterfråga 
revision även om de inte omfattas av revisionsplikten. De båda auktoriserade revisorerna svarade 
att de tror att de kommer att göra det. En av dem trodde att några bolag självklart kommer att 
välja bort revisionen, men att de flesta bolagen fortfarande kommer att efterfråga det. 
Anledningen till varför de trodde att kunderna kommer att välja bort revisionen är att det i 
dagsläget är krångligt och kostsamt för de allra minsta aktiebolagen. Detta går att jämföras med 
forskningsstudien Revisionsplikten i små aktiebolag skriven av Per Torell och Claes Norberg. 
Där presenterades att 55 procent av de tillfrågade revisorerna hade tappat revisionsarbete 
eftersom klienter valt bort revisionen. Det största bortfallet var revisionsbyråer med 2-20 
partners, där de rapporterade att bortfallet var 70 procent. Studien visade även att de som 
rapporterat de största bortfallet, kunde ersätta revisionsarbetet med annat arbete och 41 procent 
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fann nytt icke-revisionsarbete för sina klienter. Det var främst redovisning och rådgivning som 
var mest frekvent.   

När det fjärde bolagsdirektivet granskas, som behandlar redovisningsfrågor, så presenteras det 
där gränsvärden för tre faktorer som ej får överskridas om företagen inte ska omfattas av 
revisionsplikten. Gränsvärdena som presenterades här i Sverige är helt anpassade till EU:s 
rekommendation. Och de är följande; balansomslutningen 4 400 000 euro (83 miljoner SEK), för 
nettoomsättningen 8 800 000 euro (41,5 miljoner SEK) och för antalet anställda 50.  

Vi valde att fråga revisorerna vad de tyckte om de föreslagna gränsvärdena. Alla tre tyckte att det 
är väldigt högt satt, med tanke på hur revisionsplikten ser ut i Sverige idag. En av revisorerna 
tyckte att det istället borde ske en successiv förändring av denna förändring. En annan tyckte att 
revisionsplikten skulle slopas enbart för mikrobolagen. 
 
6.4 Påverkan av förslaget 
 
Syftet med vår uppsats var att ta reda på de mindre företagens påverkan av ett avskaffande av 
revisionsplikten. Det som tydligt kan tolkas av vår undersökning bland mindre företag är att de 
inte tror att förslaget kommer att påverka dem alls. Om detta svar kopplas samman till frågan om 
de mindre företagen kommer att fortsätta anlita revisor även om detta ej är lagstadgat, så är 
svaren inte så anmärkningsvärda eftersom alla svarade att de tänker behålla revision.  
 
Vi skulle även undersöka revisorernas eventuella påverkan av förslaget. De trodde att deras roll 
kommer att ändras, men att de inte ser förslaget som ett hot. De två auktoriserade revisorerna, 
Johan Palmgren och Thomas Bohlin, trodde att deras roll kommer att bli mer rådgivande och den 
godkända revisorn, Leif Sundelin, trodde att han kommer att få mer att göra per kund. Han trodde 
inte heller att han kommer att få mindre att göra, snarare tvärtom.  
 
I vår teoretiska referensram presenterade vi slutsatser från rapporten Den samhällsekonomiska 
nyttan av revision, som är framtagen på uppdrag av FAR SRS. I studien kom de fram till att 
effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten är relativt små. I studien sägs att de minst 
effektiva revisionsbyråerna kommer att lämna marknaden, vilket kan bli följden för de enskilda 
revisionsbyråerna. Detta stämmer överens med vad de auktoriserade revisorerna anser.   
 
6.5 Eventuella effekter av förslaget  
 
Vi ställde frågan om de mindre företagen trodde att ett avskaffande av revisionsplikten skulle 
medföra några negativa effekter. Syftet med frågan var att ta reda på om de ansåg att deras 
företag skulle påverkas negativt eller om de trodde att några negativa effekter överhuvudtaget 
skulle uppstå. 
 
Respondenternas åsikter varierade, sex av elva företag trodde att förslaget skulle medföra 
negativa effekter, medan resterande fem inte trodde detta.  
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De motiv som framkom av de som svarat ”ja” på denna fråga var negativa effekter som kunde 
drabba intressenterna, de själva och revisorerna. Bl.a. ansågs att företagen inte tar bokföringen på 
allvar och att revisorerna får mindre jobb. 
 
I Thorell och Norbergs studie om revisionsplikten i små företag framkommer att negativa effekter 
p.g.a. undantag från revisionsplikt har diskuterats i England. Det är samma synpunkter som också 
aktualiserats i Sverige, fel i bokföringen, skattebortfall, brott och negativa effekter på 
revisionsbranschen m.m. Det förefaller dock inte finnas empiriskt material som tyder på att 
farhågorna har infriats.  
 
Idag finns det många intressenter som har stor nytta av revisionen. Vi presenterade detta tidigare i 
vår uppsats, nämligen revisionens intressenter. Den nämnde intressenter såsom ägare, stat och 
kommun. I vår undersökning frågade vi revisorerna hur de tror att granskningen kommer att ske 
ifall mindre aktiebolag väljer att inte behålla revisionen. Svaret blev den samma, att skatteverket 
kommer att få mer att göra. Skatteverket kommer att behöva mer resurser för att kunna utöka sin 
kontroll. Detta stämmer väl överens med den tidigare studien, Den samhällsekonomiska nyttan av 
revision, som är framtagen av FAR SRS. Studien kom fram till att ett avskaffande av 
revisionsplikten ser ut att vara en omfördelning av resurser. De menar att kostnaden för revision 
överförs från de små aktiebolagen till skattebetalarna. 
Denna studie visar på att externa samhällsekonomiska kostnader kommer att uppstå. Denna 
studie kan inte direkt nämna vilka exakta kostnader det kommer att bli, men den visar att det 
kommer att bli ökade kontrollåtgärder från de allmännas sida. Detta kan vi direkt koppla till 
skatteverket och dess verksamhet.  
 
Vi frågade även om revisorerna tror att det kommer att bli mer fusk när revisionsplikten 
avskaffas. De två auktoriserade revisorerna, Johan och Thomas, kunde inte svara på det, men de 
trodde i alla fall att det kommer att bli mer fel och misstag i redovisningen. Den godkända 
revisorn, Leif, tror att det kommer att fuskas mer, speciellt med vissa poster i redovisningen. Men 
även han tror att det kommer att bli mer fel och slarv. Han nämnde även att det kan vara så att 
företagen redovisar högre belopp på vissa poster än vad de hade behövt göra enligt lag, vilket kan 
medföra onödiga förluster för företagen. 
Negativa effekter har även diskuterats i England. Där har det pratats om fel i bokföringen, brott, 
bedrägerier m.m. Detta presenteras i forskningsstudien Revisionsplikten i små aktiebolag, skriven 
av Per Torell och Claes Norberg. Men studien kan inte bevisa om detta har varit fallet eller ej. 
Men dessa synpunkter är även aktuella för Sverige. 
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7.  Slutsats och slutdiskussion 
 
Här presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till genom vårt empiriska material samt 
genom vår analys. Vi kommer att besvara vår huvudfråga och de två delfrågor vi formulerat i 
början av vår uppsats.  
 
7.1 Slutsatser 
 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vad revisorer och mindre aktiebolag anser om 
avskaffandet av revisionsplikten. Vi formulerade en huvudfråga och två delfrågor som vi har 
arbetat efter under uppsatsens gång. 
Vår huvudfråga har varit: 
 

- Hur ställer sig revisorer och de mindre aktiebolagen till ett avskaffande av 
revisionsplikten? 

 
Genom våra intervjuer med revisorer framkom att revisorerna överlag var positiva till förslaget. 
Det som dock framkom var att de ansåg att gränsvärdet var alldeles för högt satt. De ansåg att 
gränsvärdet borde vara lägre, och då endast omfatta företag med omsättning på högst 3 Mkr. En 
åsikt som även framkom var att om gränsvärdet skulle vara så pass högt, så borde införandet av 
förslaget ske successivt.  
 
Vår enkätundersökning visade att fyra av elva företag inte var insatta i ämnet. De kunde därför 
inte säga om de ansåg att förslaget om revisionspliktens avskaffande var bra eller dåligt.  
Fyra av de tillfrågade företagen ansåg att förslaget var bra, och de resterande tre ansåg att 
förslaget var dåligt.  
De positiva åsikter som framkom om förslaget var bl.a. att man ansåg att små bolag inte behöver 
revision och att det är dyrt med revision med den nuvarande lagstiftningen. 
De negativa åsikter som framkom om förslaget var bl.a. att företagen behöver ett kontrollorgan 
som granskar företagen.  
 
Vår undersökning visade att många av de tillfrågade småföretagen inte var insatta i detta ämne. 
Det kan hända att vår undersökning hade fått ett annat utfall om förslaget redan hade trätt i kraft. 
Vi tycker att det är anmärkningsvärt att så många inte är insatta i ämnet, när förslaget kan ha stor 
påverkan på deras verksamhet.  
 
 
En av våra delfrågor var: 
 

- Kommer utbudet av andra tjänster än revision från revisionsbyråernas sida att öka? 
 
Genom vår undersökning har vi fått reda på att de mindre företagen anlitar revisorn till fler 
tjänster än endast revision. Revisionsbyråerna har ett flertal tjänster som erbjuds, men den mest 
efterfrågade tjänsten efter revision är rådgivning. Detta framkom tydligt både genom våra 
intervjuer med revisorerna och genom vår enkätundersökning bland de mindre företagen. 
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Rådgivningen som revisorerna kan ge till sina klienter är i dagsläget begränsad. Detta då 
revisorerna måste enligt revisorslagen vara opartiska och självständiga i sitt arbete.  
 
Det framkom genom vår intervju med revisorerna att rådgivningen kommer att få en större roll i 
framtiden. Revisorerna kommer att kunna arbeta efter en mer anpassad revision.  
Ett dilemma som kan komma att uppstå är att de företag som väljer att inte anlita en revisor för 
revision av sitt företag inte heller kan få bra rådgivning. Enligt de revisorer som vi intervjuat 
framkom att revisionen ligger till grund för rådgivningen.  
 
Den andra delfrågan som vi har haft var: 
 

- Kommer de mindre aktiebolagen att fortsätta anlita revisor för revision av företaget 
trots att detta inte är lagstadgat? 

 
Alla de tillfrågade företagen svarade att de kommer att fortsätta anlita revisor för revision även 
om denna blir frivillig. Detta resultat förvånade oss. Vi trodde att de allra minsta företagen skulle 
välja att inte behålla revisionen medan de större skulle det. Men så var inte fallet.  
Detta resultat stämmer väl överens med vad revisorerna själva tror. Dock trodde den godkända 
revisorn, som endast har mindre företag som klienter, att de flesta inte skulle behålla revisionen.  
 
Resultatet av vår undersökning kan visa sig stämma i framtiden. Detta om man jämför hur utfallet 
blev i Danmark. Innan revisionspliktens avskaffande uppgav relativt få av de danska aktiebolagen 
att de skulle behålla revision av samma omfång som innan avvecklingen av plikten. Men detta 
har inte infriats i Danmark. Det framgår att de allra flesta bolagen har valt att behålla revisionen 
och att endast 6,5 procent av de undantagsberättigade bolagen har valt bort den. Så vi tror att så 
kan bli fallet även i Sverige. 
 
Det som dock kan nämnas är att många av de tillfrågade företagen inte var insatta i ämnet, därför 
tror vi att resultatet av denna fråga kan komma att ändras när företagen inser vad förslaget 
verkligen innebär. 
 
7.2 Våra synpunkter 
 
Vår uppfattning om lagförslaget är likvärdigt revisorernas uppfattning. Vi anser att de mindre 
aktiebolagen inte ska behöva ha en så omfattande revision som lagstiftningen kräver idag. Ett litet 
aktiebolag med få anställda har i dagsläget samma krav på revision som ett större aktiebolag med 
många anställda och hög omsättning. Vi anser att det i alla aktiebolag ska finnas någon slags 
kontroll, men vad det gäller de allra minsta aktiebolagen, så anser vi att det borde räcka med en 
mindre omfattande kontroll.  
 
Sveriges lagförslag är direkt anpassat till EU:s högsta tillåtna gränsvärden. Vi anser så som 
revisorerna, att detta borde införas successivt. Då har man tid att utvärdera både positiva och 
negativa effekter av ett avskaffande av revisionsplikten. Nu finns en risk att situationer och 
problem som inte räknats med kan uppkomma. Detta kan drabba Sverige hårt i och med att 
Sverige är ett ”småföretagarland”, och så pass många företag inte kommer att omfattas av 
revisionsplikt.  
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Vi har märkt att de stora revisionsbyråerna har påbörjat ett omarbete av deras verksamhet i syfte 
för att anpassa sig till det kommande lagförslaget. Revisionsbyråerna har börjat marknadsföra 
vilka tjänster förutom revision som de erbjuder. Vi anser att det är bra att de redan nu har påbörjat 
strukturera om sin verksamhet och informera sina kunder om de förändringar som förslaget 
kommer att innebära. Och att kunderna, företagen, kommer att ha nytta av detta. Genom att 
revisionen inte kommer att vara lagstadgat så kommer revisionsbyråerna arbeta mer efter 
kundernas behov och anpassa sin verksamhet efter deras behov och önskemål. Vilket är en 
gynnsam effekt för företagen. 
 
Sammanfattningsvis tror vi att tjänsteutbudet från revisionsbyråerna kommer öka och bli mer 
anpassad efter kundernas behov. Vi tror att tjänster som erbjuds idag kommer att utnyttjas i allt 
högre grad av de mindre företagen i framtiden.  

Ett argument som angetts vid utredningen om revisionspliktens avskaffande har varit att när 
revisionstvånget försvinner, får de små företagen frihet att välja de redovisnings- och 
revisionstjänster som de anser sig behöva. Utbudet av sådana tjänster kommer att öka och 
priserna sjunka. Det ger de svenska småföretagen ökad konkurrenskraft. 

Vi tycker också att det är viktigt att revisionsbyråerna redan tidigt börjar informera företagen om 
vilka tjänster som de erbjuder. Detta så att företagen är medvetna om detta även om de i 
framtiden inte kommer att behålla revision.  
 
Vi har sett att de mindre företagen överlag har ett behov av andra tjänster än revision, därför tror 
vi att efterfrågan på revisionsbyråernas tjänster kommer att öka och eventuellt att även priserna 
på dessa tjänster kommer att pressas i och med en större konkurrens på marknaden. 
 
I den teoretiska referensramen och analysen nämns det att ett avskaffande av revisionsplikten kan 
innebära en omfördelning av resurser. Man menar att kostnaden för revision överförs från de små 
aktiebolagen till skattebetalarna. Detta tror vi kan bli fallet. Vi har genom våra intervjuer och 
genom analys av tidigare studier kommit fram till att skatteverket kommer att få mer att göra. De 
kommer att behöva mer resurser för att kunna utföra fler granskningar av bolag. Då kommer det 
antagligen bli så att bolagen drabbas av kostnaden i slutändan ändå. 
 
Vi anser att kostnaden för revision inte är så hög för företagen trots allt. Även om det kan 
uppfattas så av bolagen själva. Vi tror att många bolag inte vet vad de får när de anlitar ett 
revisionsbolag för revision. Med tanke på att ett revisionsbolag idag granskar ett bolag så pass 
omfattande, så anser vi att kostnaden ändå är rimlig. Och när lagförslaget går igenom, kan 
företagen välja en mer anpassad revision, vilket kan medföra lägre kostnader. 
 
7.3 Förslag på fortsatt forskning 
 
När vi forskat i detta ämne, så har vi upptäckt att det är ett väldigt brett område där många 
kommer att påverkas av förslaget. Vi tror att den största aktören att påverkas av förslaget, 
förutom de mindre företagen och revisorerna, kommer att bli skattemyndigheterna. Därför är vårt 
förslag för fortsatt forskning: 
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- Har skatteverket någon handlingsplan för granskning av företag som ej kommer att 
revideras? 
Idag underlättar revisorerna skattemyndigheternas arbete genom att de granskar företagen. 
Om företagen inte revideras kommer detta automatiskt att leda till mer arbete för 
skattemyndigheten. Man kan då forska i hur de kommer att gå tillväga när förslaget har 
trätt i kraft. Sedan kan det även vara intressant att undersöka hur utfallet har blivit i andra 
länder som avskaffat revisionsplikten.  

 
När förslaget väl har trätt i kraft så kommer det att vara intressant att undersöka hur förslaget har 
påverkat alla de olika intressenterna. Då kommer man kunna jämföra utfallet med tiden innan 
förslaget, och kunna dra mer konkreta slutsatser än vad som kan göras i dagsläget. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervju med Revisorer 
 
              ÖHRLINGS        KPMG                       KB Järnbrott 159 
              Johan Palmqvist     Thomas Bohlin  Leif Sundelin       
Hur länge har du 
arbetat med 
redovisning? 

I 10 år. I över 20 år. I över 40 år (jag har 
jobbat med redovisning 
sedan 1965).   

Vilken är din 
befattning idag? 

Auktoriserad 
revisor och 
gruppchef över en 
grupp. 
Uppdragsansvarig.

Auktoriserad revisor, 
(sedan 1992). Idag är 
jag kontorschef på 
KPMG´s kontor här i 
Borås. 

Godkänd revisor sedan 
1984. 

Vilken är er 
vanligaste roll 
som revisor? 
- Tror ni att er 
roll kommer att 
ändras? 

Revision och 
rådgivning. 
 
- Ja, i dagsläget 
finns det över 
4000 auktoriserade 
revisorer och i 
framtiden kommer 
det nog att bli 
mindre. 

Det är en kombination 
mellan revision och 
rådgivning. Det vi 
upptäcker i revisionen 
leder oftast till 
rådgivning. 
 
- Ja, vi tror att vi 
kommer få en längre 
gående roll. Att man 
kan utföra mer anpassad 
revision.  

Jag har hand om 
småföretag, främst 
enskilda näringsidkare. 
Där sköter jag allt från 
löpande bokföring till 
rådgivning, 
bolagsbildning, 
skattejuridik/skatteplaneri
ng.  
 
- Inte för min del, snarare 
tvärtom. 

Hur ställer ni er 
till ett eventuellt 
avskaffande av 
revisionsplikten? 
- Vad anser ni 
om det angivna 
gränsvärdet? 

I grunden är vi 
positiva till 
förlaget, då vi tror 
att det kommer att 
föra med sig gott 
på långsikt. 

Positivt till att de riktigt 
små bolagen inte 
kommer att behöva 
revision. Men i grund 
och botten bör ett AB 
ha en revisor. Det finns 
ju faktiskt andra 
företagsformer så som 
tex. HB. 
- Gränsvärdet är högt 
satt för Sverige idag. 
Det kommer ej att 
fungera, det måste ske 
en successiv förändring.

Jag tror att det kommer att 
vara klart negativt för 
både samhället och för 
företagen.  
 
- Jag har hört ett tidigare 
förslag där gränsvärdet 
låg på 3,5 miljon. Det 
tycker jag lät ganska 
vettigt. Men gränsvärdet 
på 83 miljoner är 
horribelt! 

Vad tycker ni är 
det största 
argumentet för 
att avskaffa 

Att mindre 
enmansbolag inte 
behöver ha 
revision. Och att 
det inte är 

I nuläget är regelverket 
krångligt, och dyrt för 
mikrobolagen. 
Men det kommer 
medfölja att andra 

Jag har inga egna 
argument. Men sett ur 
småföretagarnas 
perspektiv så är det väl 
kostnaden som är det 



49 
 

revisionsplikten? nödvändigt om 
man ej har större 
intressenter som är 
viktiga. Ifall 
revisionsplikten 
istället blir frivillig 
så kan man 
skräddarsy 
revisionen mer, då 
alla moment i 
revisionen inte 
alltid är viktiga. 
Det är även bra att 
vilande bolag inte 
ska behöva ha 
revision. 

kostnader kommer att 
öka i samband med 
detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

största argumentet. 

Tror ni att 
kostnaden 
påverkar 
kundens val av 
revisor? 

Om kunden tycker 
att det gör det så 
borde de inte ha 
revision alls. 
 
 
 
 
 
 

Ja, i vissa fall. Men 
annars tror vi inte att det 
skiljer så mycket. När 
man väljer ett så stort 
revisionsbolag som oss 
så får man också en 
bredare kunskapsbas.  

Ja, definitivt. Många av 
mina klienter har bytt 
auktoriserad revisor från 
ett av de ledande 
revisionsbolagen idag till 
en mindre byrå. Detta har 
inneburit en halvering av 
deras revisionskostnader. 
Jag märker att kostnaden 
styr väldigt mycket. 
Många företag upplever 
även att de får en bättre 
kontakt och rådgivning 
med mindre 
revisionsbolag. 

Upplever ni att 
företagen 
uppskattar 
revisionen eller 
känner de att det 
är ett tvång? 

Det är nog blandat. 
Dotterbolag 
känner kanske 
tvång och även 
enmansbolag. 
Annars upplever vi 
att kunden 
uppskattar det. 
 

Medelstora företag, som 
ingår i en koncern, 
upplever kanske inte att 
de är så beroende av 
revision. Men många av 
våra klienter tex. 
ägarleda bolag är 
väldigt tacksamma för 
den hjälp dom får. 

De flesta upplever att det 
är ett tvång, de är få som 
uppskattar det. Om jag 
skulle uppskatta det i 
procent, så skulle jag säga 
att 90 % av mina klienter 
som driver aktiebolag, 
inte vill ha revision. 

Tror ni att små 
aktiebolag 
kommer att 
efterfråga 
revision även om 

Vi tror att mindre 
bolag i alla fall 
kommer att 
efterfråga en mer 
skräddarsydd 
revision.  

Ja, men flera kommer 
naturligtvis välja bort 
revision. Exempel på 
detta är utlandsägda 
dotterbolag, som oftast 
har en egen 

Nej. Men jag tror att det 
kommer att ske 
förändringar såsom att 
kravet på den 
redovisningsansvarige 
kommer att öka. Jag tror 
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förslaget går 
igenom? 
 

internrevision. Vi vill 
att revisionen ska bli en 
kvalitetssäkring som 
marknaden kommer att 
kräva. Ungefär såsom 
ISO fungerar.  

att företag kommer att 
plocka in konsulter utifrån 
för att kunna kontrollera 
de anställda.  

Tror ni att det 
kommer fuskas 
mer om 
revisionsplikten 
avskaffas? 

Vet inte. Men jag 
tror att det 
kommer att ske 
mer fel och 
misstag. 

Svårt att svara på. Men 
mer fel kommer att 
slinka igenom. Och 
möjligheten till fusk 
kommer i alla fall att 
öka. 

Ja! Jag tror att det 
kommer att fuskas mer  
tex. representationer 
kommer att kunna slinka 
igenom mer. Det kommer 
att bli mer slarvkostnader, 

Hur tror ni att 
informationen 
kommer att 
granskas ifall ett 
mindre 
aktiebolag väljer 
att avskaffa 
revisionsplikten? 

Skatteverket 
kommer att få mer 
att göra. Det kan 
hända att man 
använder 
deklarationen som 
en 
skrämselvariant. 
Att man där får 
ange ifall man har 
revision eller ej.  
 

Skatteverket kommer 
att behöva utöka sin 
kontroll. 

Skatteverket kommer 
troligtvis att få mer 
resurser, så att de kan öka 
sina skatterevisioner. 
Sedan tror jag att 
bolagsverket kommer att 
behöva minska sin 
personal. Detta för att 
Aktiebolagen idag skickar 
sin revisionsberättelse till 
bolagsverket inte till 
skatteverket.  

Tror ni att er 
byrå kommer att 
påverkas om 
revisionsplikten 
avskaffas? I så 
fall hur? 

Vi tror att det 
kommer att bli mer 
rådgivningsroller 
istället för att 
revisorerna bara 
sysslar med 
revision. Vår byrå 
kommer att satsa 
mer på 
affärsservice, 
ekonomiska 
analyser etc. 

Ja, helt klart. Men 
omfattningen är svårt att 
avgöra. Det kommer bli 
en förskjutning till mer 
rådgivning/konsultation. 
Men vi tror inte att vi 
kommer att få mindre 
att göra. Dotterbolagen 
kommer vi nog inte 
längre ha som kunder. 

Den enda effekten tror jag 
kommer bli att jag får mer 
jobb per kund. Jag tror att 
redovisningsbyråer 
kommer att få mer jobb. 
Jag tror inte att de små 
redovisningsbolagen 
kommer att försvinna, för 
oftast så finns det en stark 
personkemi mellan 
revisor och kund.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

9.2 Enkät 
 
Här presenterar vi den enkät vi använt oss av vid undersökningen bland företagen. 
 
1. Vad har Ni för årsomsättning? 

 
 1-20 miljoner kr 
 21-40 miljoner kr 
 41-60 miljoner kr 
 61-80 miljoner kr 
 
2. Vilka tjänster använder Ni när Ni anlitar en revisor? 
 
 Revision 
 Rådgivning  
 Löpande bokföring 
 Budgetering 
 Deklaration 
 Skatteärenden 
 
3. Hur stora är Era revisionskostnader per år? 
 
 1 000kr -10 000kr  
11 000kr – 25 000kr 
26 000kr – 50 000kr 
51 000kr – 80 000kr 
81 000kr – 100 000kr 
101 000kr – 150 000kr 
 Högre än 150 000kr 
 
4. Anser Ni att nyttan med revision överstiger kostnaden för Ert företag? 
 
 Ja 
 Nej 
 
5. Vad anser Ni om förslaget om avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag? 
 
 Bra 
 Dåligt 
 Inte insatt i ämnet 
 
Om Ni svarade ”Bra” eller ”Dåligt” på föregående fråga, motivera gärna varför: 
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6. Om Ert bolag inte kommer att omfattas av revisionsplikten, kommer Ni då att välja att 
fortfarande anlita en revisor som utför revision i Ert bolag? 
 
 Ja 
 Nej 
 
Motivera gärna varför Ni väljer, eller inte väljer att behålla revision: 
 

 
 
 
7. Hur tror Ni att Ert företag påverkas genom förslaget om avskaffande av revisionsplikt? 
 
 
 
 
 
8. Tror Ni att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra negativa effekter? 
 
 Ja 
 Nej 
 
Om ja, vilka negativa effekter tror Ni skulle uppstå? 
 
 
 
 
9. Övriga synpunkter 
 
 
 



 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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