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Abstract 
 
 
In the beginning of April, the Swedish government had a presentation of an inquiry with 
a focus on a Swedish abolishment of the statutory audit. In the inquiry is a 
recommendation which affects 96 percent of all limited companies. The auditors stand 
before a huge change regarding their work and services. The abolishment will affect 
limited companies in a way so the auditor is no longer necessary to revise their closure.         
 
This research is focused on determining which consequences the auditors might face in 
the future, after an abolishment of the statutory audit. This essay is an empirical research 
of those who are affected in some way by this change. The essay includes interviews with 
the auditors, banks and the Swedish tax authority. The authors of this essay have also 
focused on few countries that already have done similar change regarding the statutory 
audit. These countries are Germany, England and Denmark.  
 
The result of this essay shows that auditor companies already have started to prepare for a 
change on a demand for audit report. The essay shows that demand from limited 
companies will shift over from audit to consultants with accounting experience and other 
services regarding business economics.      
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II 

Sammanfattning 
 
 
Utredningen kring avskaffandet av revisionsplikten har i början av april 2008 blivit 
presenterad för den svenska regeringen. I denna utredning föreslås det gränsvärden som i 
praktiken innebär att 96 procent av alla aktiebolag i framtiden kan välja bort revisorn och 
revisionen, så som den ser ut idag. Revisionsbyråer står inför en stor omställning där 
ABL och revisionsplikten omfattar alla aktiebolag i Sverige och en stor del av dessa 
bolag kommer i framtiden kunna välja bort revisionen vilket innebär att revisorernas roll 
kan förändras efter avskaffandet.    
 
Undersökningen är halvdeduktiv där författarna har haft utgångspunkt i teorin som stöd 
till intervjuerna med respondenter som påverkas av förändringen. Författarnas syfte med 
undersökningen är att ta reda på vilka konsekvenser och förändringar kan komma att 
påverka revisionsyrket i Sverige. Uppsatsen har en bred empirisk undersökning som 
består av intervjuer med revisorer, banker och skatteverket. Författarna har även 
fokuserat på några av de länder som redan genomfört en sådan förändring som England, 
Danmark och Tyskland.  
 
Resultatet av denna undersökning visar att revisionsbyråerna redan idag har börjat 
förbereda sig för en förändring som grundar sig i att efterfrågan på revision kommer att 
minska. Efterfrågan på revisorer kommer att sjunka vilket kan medföra en minskning av 
godkända och auktoriserade revisorer samt intresset för den akademiska utbildningen. En 
ökad efterfrågan är att räkna med på konsulter inom redovisning och andra experter inom 
ekonomi.   
 
 
 
Nyckelord: revisionsplikt, små aktiebolag, revisor 
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1 Inledning 
 

 
 
Inledningen ska ge läsaren inblick om vad som skall behandlas i denna uppsats. Det är 
här som läsaren kan ta del av vår problemdiskussion som är grunden till 
forskningsproblemet. Här kan läsaren även se uppsatsens disposition för en lättare 
orientering kring uppsatsens upplägg. 
 
 

1.1 Bakgrund  
 
 
Idag tycker företagare och politiker att det är väldigt komplicerat med alla regelverk kring 
att starta och driva ett företag. För att underlätta detta pågår just nu en utredning om 
revisionsplikten i Sverige i syfte att minska den administrativa bördan och kostnaderna för 
de mindre aktiebolagen.   
 
Den fjärde april 2008 tog den svenska regeringen del av den utredning som handlar om ett 
avskaffande av revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Denna utredning kommer 
förmodligen leda till ett avskaffande av revisionsplikten men det finns fortfarande 
frågetecken kring var gränsdragningen kommer att ske och vad som ska benämnas som ett 
mindre bolag. Det förslag som finns från regeringen omfattar ungefär 96 procent av 
Sveriges aktiebolag. Ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra en stor 
omställning för de berörda parterna i Sverige. (Dagens Industri, 2008-01-07) 
 

1.1.1 Kort om revisionsplikten  
 
Det var år 1983 som total revisionsplikt för aktiebolag infördes och vars syfte var att förse 
olika intressenter med relevant information om företagets ekonomiska ställning som senare 
kom till att omfatta områden som inte har direkt koppling till den finansiella ställningen, 
såsom miljöredovisning.  
Lagstiftaren ville standardisera informationen från aktiebolagen så att skattemyndigheten, 
borgenärer, ägare, investerare och övriga intressenter skulle förses med relevant och 
rättvisande information från bolagen och deras ekonomiska ställning. 
 
 

1.2 Problemdiskussion  
 

1.2.1 Revisionspliktens omfattning 
 
Revisionsplikten omfattar alla aktiebolag i Sverige (ABL kap, § 1, 2005:551) genom att ett 
aktiebolag måste ha minst en revisor beroende på bolagets storlek.  
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Vidare utvidgades omfattningen av revisionsskyldiga genom RevL där det finns 
bestämmelser om revision för juridiska eller fysiska personer som är bokföringsskyldiga 
enligt bokföringslagen. (RevL, § 1 p.1, 1999:1079)  
Årsredovisningslagen kompletterar bokföringslagen genom att bolag som avses i 
bokföringslagen ska upprätta och offentliggöra en årsredovisning. (ÅRL, 1 kap, § 1, 
1999:1112) Här finns det också undantag i bokföringslagen som gäller bolag vars 
nettoomsättning uppgår till maximalt tre miljoner kronor. Dessa bolag kan upprätta 
årsbokslutet i förenklad form. (BFL, 6 kap, § 3, 2006:874)  
 

1.2.2 EG direktiv 
 
Revisionsplikten för mindre bolag är ett förekommande fenomen endast i två EU stater och 
dessa är Sverige och Malta.  
Artikel 51 i EG:s bolagsdirektiv reglerar revisionen som gäller för medlemsländerna i EU. 
Enligt bolagsdirektivet är revisionen obligatorisk för företagens årsredovisningar med 
undantag för mindre bolag. Det finns en rekommendation från EU gällande gränsvärden för 
små och medelstora företag. Gränsvärden för små aktiebolag som undantas av 
revisionsplikten i artikel 51 är följande: (2003/58/EG) 
 
Små aktiebolag får högst ha: 
 
Anställda  50 st 
Omsättning  7,35 miljoner euro  
Balansomslutning 3,65 miljoner euro  
 
Bolag som är börsnoterade går automatiskt under EG: s bolagsdirektiv om obligatorisk 
revision oavsett storleken på företaget. (Thorell & Norberg 2005)  
Denna gränsdragning har inte varit helt fri från debatt då vissa medlemsländer tyckte att 
gränsvärdena kommit till p.g.a. Tysklands och Medelhavsländernas brist på revisorer. 
(Thorell & Norberg 2005)  
 

1.2.3 Intressentmodellen   
 
Det är många som är beroende och har direkt nytta av revisionen i aktiebolag då den förser 
ägare, leverantörer, banker, stat m.fl. med en rättvisande bild av bolagets ekonomiska 
ställning. Revisionsplikten kommer att avskaffas och då kan 96 procent av alla aktiebolag 
välja att avstå från revision och revisorn, åtminstone så som den ser ut idag, om utredarens 
önskan går igenom. (Balans 2008 nr 4, sid 6)  
 
Den stora frågan är om det verkligen kommer bli en förändring för dagens revisorer då banker 
och skattemyndigheten kan komma att kräva ett reviderat årsbokslut. Bankerna kan höja 
kraven för att bevilja kredit och kanske också höja avgifterna för dessa. Skattverket kan få en 
större insyn i aktiebolagen så som det har blivit i Danmark. (Balans 2007 nr2, sid 32)  
 
Länder som Danmark, Tyskland och Storbritannien, tillsammans med nästan alla EU länder, 
har redan avskaffat revisionsplikten med skillnader i genomslagskraft mot revisorsyrket.  
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1.2 Forskningsproblem  
 
Hur kommer revisionsbyråerna och revisionsyrket påverkas efter ett avskaffande av 
revisionsplikten?  
 
 

1.3 Syfte med undersökningen 
 
Undersökningens syfte är att ta reda på hur revisorer och revisionsbyråer kommer att 
förändras efter ett avskaffande av revisionsplikten. Det som vi har valt att fokusera på är 
revisorns arbetsuppgifter och revisionsbyråernas tjänster. Vi finner detta ämne intressant då 
vi själva läser en akademisk utbildning med revision som inriktning.  
  
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till revisorer och revisionsbyråer i Sverige. Som stöd för oss har 
vi även valt att ta med de två största intressenterna: Skatteverket och banker.  
 
Anledningen till att ta med dessa två intressenterna grundar sig på deras möjligheter att 
styra aktiebolag till att behålla revisorn och revisionen. Bankerna kan kräva reviderat 
bokslut av ett aktiebolag när det gäller att bevilja kredit. Skatteverket kan i sin tur avskräcka 
aktiebolagen från att välja bort revisorn genom att i deklarationen ange om deras bokslut är 
reviderat av en revisor och på det sätt kan företaget riskera en mer ingående granskning från 
myndigheten.   
 
 

1.6 Disposition 
 
Andra kapitlet – här behandlas metodiken som är en grundpelare i framtagningen av 
uppsatsen. Kapitlet omfattar val av metod, olika metodperspektiv och faktainsamling.  
 
Tredje kapitlet – här presenteras resultat från de länder som redan genomfört en sådan 
förändring gällande revisionsplikten. De länder som behandlas ingående är Storbritannien, 
Danmark och Tyskland. Detta kapitel innehåller även teori om revisionens utförande och 
behandlar områden som revisorns roll, intressegrupper och aktuell lagstiftning gällande 
revision mm. 
 
Fjärde kapitlet – består av fältintervjuer utförda efter en färdig frågemall. Intervjuerna är 
genomförda med anställda på revisionsbyråer, banker och Skatteverket. 
 
Femte kapitlet – här presenteras resultatet från tredje, fjärde och femte kapitlet som 
avslutas med en slutsats avseende revisorns framtid.  
 
Sjätte kapitlet – här presenteras svaret på vårt forskningsproblem tillsammans med våra 
åsikter och förslag på framtida forskning. 
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2 Metod 
 
 
 
I detta kapitel ges en utförlig diskussion om teoretiskt tillvägagångssätt kring uppsatsens 
ställningstagande och forskning med hjälp av valda metoder. Olika metoder redogörs och 
bakgrunden till vald metod presenteras med resonemang. Vi går igenom metodansats, 
vetenskaplig metod, litteraturinsamling, giltighetsspråk samt undersökningens 
genomförande.  
 
 

2.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt  
 
Hermeneutik kommer från grekiska mytologin där Hermes var budbärare som framförde 
meddelanden från gudarna till folket. Hermes var därmed gudarnas tolk där han översatte 
meddelanden till människorna så att de skulle förstå dem. ”Hermeneuein” är det verbet i 
grekiskan som innebär ”att tolka”, vilket innebär att hermeneutik är tolkande och handlar om 
att förstå budskap som exempelvis en text, konversation eller händelse.  Det finns alltid en 
förförståelse för det som tolkas, som i sin tur påverkar forskarnas förståelse och tolkning av 
ett fenomen. (Ödman 2007, s 105) 
 
Hermeneutik har två inriktningar, där den ena är objektiverande och den andra aletisk. Den 
objektiverande hermeneutiken är där forskarna börjar i någon del för att sedan gå mellan del 
och helhet. För varje förflyttning som berörs fås en djupare förståelse för ämnet som studeras. 
Avsikten är att meningens del endast kan förstås om den relateras till helheten och helheten 
kan förstås genom att den relateras till delarna. Utgångspunkten är en successiv förflyttning 
mellan del och helhet som leder till en spiral. 
 
Den aletiska hermeneutiken innebär att gå mellan förståelse och förförståelse. Forskaren kan 
inte uppnå förståelse utan en förförståelse om ämnet som forskaren alltid har med sig. 
Förförståelse ses som värderingar, förutfattade meningar, referensramar etc. (Makhloufi, 
Bassim, föreläsningar i Metodologi och Forskningsmetodik, F2 2008)  
 
För att det ska erhållas en så god tolkning som möjligt ska inre och yttre cirkel hållas i takt, 
som sammankopplas till den hermeneutiska cirkeln, även kallad spiralen. Detta ses som ett 
viktigt begrepp i hermeneutiken som syftar till att genom cirkulära rörelser växer tolkningen 
mellan individens förförståelse som konfronteras med nya erfarenheter. Härmed erhålls en ny 
förförståelse genom förståelsen i den kommande tolkningsansatsen. I en tolkningsprocess 
omfattas omtolkning och förändring i samspel mellan del och helhet. (Ödman 2007, s103) 
 
 
Vårt vetenskapliga förhållningssätt 
 
Vi bidrar med egen tolkning och förståelse av ett fenomen genom våra egna kunskaper och 
uppfattningar som vi har lärt oss under studietiden. Med hjälp av den kunskapen och 
uppfattningen kan vi möta respondenterna och intervjua dem om deras befintliga situation.   
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Genom hermeneutiska spiralen har vi fått en klar uppfattning om problematiken och efter 
varje cirkel uppkom det nya frågeställningar. Både fysiska personer och litteratur har tolkats 
vilket har lett till en ökad förståelse för problemområdet. 
 
 

2.2 Vetenskaplig metod 
 
Valet står mellan kvalitativ respektive kvantitativ metod som visar hur informationen skall 
samlas in att en ny användbar kunskap ska skapas. 
Informationen har två olika ursprung där den ena är befintlig data som finns i olika register 
och i den andra skapas det en ny datainsamling. De redan befintliga data som finns 
tillgängliga ska tolkas på nytt och nya slutsatser ska framhävas för att ny kunskap ska 
tillkomma. (Johannessen 2002, s20 – 21, 67) 
 

2.2.1 Kvalitativ metod  
 
Den kvalitativa metoden medför en djup förståelse av ett rikligt informationsflöde som samlas 
in. Genom att besvara frågor som vad, vem, var, när, hur och varför, skapar det en djupare 
forskning inom det undersökta området. Här läggs vikten och intresset på sammanhang och 
struktur. Det mesta handlar om beskrivning och förståelse. Forskarna som väljer kvalitativ 
metod brukar vara intresserade av det ovanliga, avvikande eller unika. Metoden handlar om 
att skapa en uppfattning om det forskande området. (Johannessen 2002, s20 – 21, 67) 
 

2.2.2 Kvantitativ metod  
 
Kvantitativ metod är ett annat sätt att tolka och undersöka information. Här går 
informationssökandet på bredden där intresset är att lokalisera åtskilda variabler. Metoden 
karakteriseras av strukturering och generalisering. Eftersom den här metoden inte går på 
djupet blir svarsalternativen begränsade.  
Metoden ska ge svar på frågor som ”hur mycket, hur många” etc. och svaren skall ge en 
deskriptiv statistik. Statistiken visar i siffror ett brett urval av variabler utan någon större 
förståelse och precision. 
  

2.2.3 Val av metod  
 
För att lyckas med att forska fram svar på en problemformulering och skapa ny användbar 
kunskap behövs en metod till detta. Den metod som vi har valt att följa är den kvalitativa 
metoden där fördjupningen är inom revision och handlar om ett avskaffande av 
revisionsplikten. Tillvägagångssättet är fokuserat på intervjuer med revisorer, banker och 
Skatteverket för att det ska vara möjligt att uppnå en djup och noggrann uppfattning om vad 
avskaffandet av revisionsplikten kan medföra. Vi har en stabil grund att stå på eftersom det 
har gjorts en hel del forskning inom området redan och den är fortfarande högaktuell i 
Sverige. 
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2.3 Metodansats  
 
Artsberg (2005) beskriver olika tillvägagångssätt som kan användas för att få fram viss 
önskad kunskap av verkligheten. Metoder som kan användas är deduktiv respektive induktiv 
metod eller abduktion. Deduktiv metod har en utgångspunkt i befintligt teori som sedan testas 
i empirin vilket också är syftet medan induktiv metod har utgångspunk i empirin där avsikten 
är att bygga och upplysa om nya fenomen. (Artsberg, s31-34) 
 

2.3.1 Deduktiv metod  
 
Deduktiv metod är också kallad för en hypotetisk metod och kan uppfattas som 
bevisföringsprocess. Forskaren börjar med att läsa sig in i en existerande teori för att sedan 
samla in empiri för att slutligen bevisa och presentera om den överensstämmer med 
verkligheten eller kanske till och med kan hjälpa till att förutsäga verkligheten. Metoden kan 
användas också för att förfina och utveckla teorier. (Artsberg, s31-34) 
 

2.3.2 Induktiv metod  
 
Induktiv metod innebär att genom en empirisk studie skapas det en ny teori. Forskaren utgår 
ifrån sina observationer av ett fenomen och samlar in information kring den. Utifrån den 
inhämtade empirin skapas en egen teori och hypoteser där en ny kunskap uppkommer. 
(Artsberg, s31-34) 
 

2.3.3 Abduktion 
 
Abduktion ses som en blandning av både deduktion och induktion. Det sägs att dessa är 
invävda i varandra och därför åtföljs de under hela processen. Under pågående 
forskningsprocess sker en omväxling mellan teori och empiri varvid båda omtolkas i skenet 
av varandra. Metoden används oftast vid diagnosställande forskning. (Andersen 1998, s.30) 
Så länge forskarna håller på med forskningsprocessen sker en utveckling av det empiriska 
tillämpningsområdet successivt samtidigt som teorin justeras och förfinas. (Alvesson o 
Sköldberg, 1994). 
 

2.3.4 Val av metodansats  
 
Uppsatsen utgår ifrån en halvdeduktiv metodansats där vi först har läst in oss på befintlig teori 
om det berörda problemområdet för att på detta sätt få en stadig grund till forskningen. 
Genom intervjuerna och den insamlade teorin erhålls det ett svar på problemformuleringen. 
Metoden ska testa befintlig teori genom att förklara verkligheten. 
 
 
 
 



 

- 10 -  

2.4 Litteraturinsamling 
 
För att uppnå målet och lära oss ny kunskap har vi samlat in data som delas in i primär- och 
sekundärdata. Sekundärdata enligt Artsberg (2005) är data som redan har samlats in eller 
återges av någon annan. Primärdata är data som samlats in av forskaren själv för den aktuella 
situationen. Primärdata och sekundärdata kan samlas in antingen genom muntliga eller 
skriftliga datakällor. På så sätt kommer datakällan antingen från människan eller från en 
skrift. De redan existerande dokumenten brukar kännetecknas som direkta källor, medan 
muntliga källor är indirekta källor. (Artsberg 2005) 
 

2.4.1 Primärdata  
 
Primärdata fås genom att intervjua erfarna ledare och personal inom redovisning, vilka är 
muntliga datakällor. Andra datakällor som forskaren kan ha nytta av är dokument som redan 
finns, där någon annan har producerat kunskapen som skrifter, tidningar och litteratur. 
Primärdata är mer användbar vid en djupare dataforskning. Här kan kvalitativ metod och 
primärdata sammankopplas. Det som är primärdata kommer genom fältundersökningar som i 
detta fallet är intervjuer. (Artsberg, s45-46) 
 

2.4.2 Sekundärdata  
 
Sekundärdata kan förutom litteratur, tidskrifter och tidningsartiklar också hämtas från 
muntliga källor där de intervjuade säger det som redan är dokumenterat i tidigare skrifter. 
Redovisning är ett stort ämne och har stor betydelse, både hos enskilda och stora 
multinationella företag att det skulle vara konstigt om det inte finns en rik dokumentation. Det 
sker ständigt ny forskning kring redovisning och det är alltid historisk data som finns i 
litteratur som är ursprung och underlag till ny kunskap. (Artsberg, s45-46) 
 

2.4.3 Val av litteraturinsamling 
 
Vi använder oss både av primära och sekundära datakällor för att uppnå bästa möjliga 
resultat. Det som vi har börjat med är att lära känna och ta del av den befintliga teorin som 
behövs för att gå över till nästa steg som är fältundersökningar.    
Denna undersökning består av intervjuer, mestadels från revisorer men även från banker och 
Skatteverket. Fältintervjuerna är primärdata medan journalistiska tidskrifter, som har använts 
till teorin, är sekundärdata. 
Det empiriska materialet, som har erhållits genom intervjuer, har i en analys avgränsats till 
forskningsproblemet, syftet och referensramen.  
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2.5 Giltighetsspråk  
 

2.5.1 Validitet  
 
Begreppet validitet bygger på giltighet och relevans som berör relationen mellan 
undersökningsfenomenet och konkreta data. Det förekommer två typer av validitet, extern och 
intern.  
Med intern validitet menas att det finns en koppling mellan två variabler av ett utförligt 
orsakssamband (Johannessen 2003, s192). Den kvalitativa forskningen som studeras fram, 
formas av verkligheten på de sätt som omvärlden uppfattar den. På detta vis menas att det 
som upplevs som sant, är viktigare än det som egentligen stämmer. Därför är den interna 
validiteten helt beroende av dem som studerar och befinner sig i den betydelsefulla 
situationen (Merriam 1994, s 178). 
 
Det är viktigt att fånga respondenternas upplevelser på det sätt som de faktiskt upplever 
verkligheten. Innan vi började med varje intervju blev respondenterna upplysta om vad ämnet 
handlar om och på så sätt kunde de förbereda sig inför intervjun för att fritt kunna uttala sig 
om ämnet och undvika missuppfattningar. Respondenter som inte visar sig tillföra något 
relevant till studien kommer inte att tas med i denna undersökning.  
 
Med extern validitet menas i vilken grad det forskande resultatet är tillämpligt även i andra 
områden än det som det forskas i. Eller med andra ord: i vilken grad resultatet är 
generaliserbart. En viktig aspekt som måste uppfyllas i första hand är att den forskande frågan 
måste upplysa intern validitet, varför generalisera meningslös information? (Merriam 1994, 
s183).  
 
För att vi ska kunna garantera god validitet måste vi ha noggrant utarbetade 
frågeformuleringar. Det är enklare att erhålla valid information vid kvalitativa 
undersökningar, då närheten till det som ska studeras är mycket större än vid kvantitativa 
undersökningar (Holme et al, 1997, s94). Närheten som kan förekomma med respondenterna 
är att de kan bete sig på sådant sätt som denne tror att forskarna förväntar sig.  
 

2.5.2 Reliabilitet   
 
Reliabilitet betyder på forskningsspråk tillförlitlighet och bygger på undersökningsdata och 
går ut på vad det är för data som används, insamlingssätt och dess bearbetning av data. 
(Johannessen, s28) 
God reliabilitet innebär att forskningen är densamma oavsett vem som utför den, vilket 
medför att slumpvariabler rensas ut.  
 
Genom att kontakta flera olika revisionsbyråer med samma arbetsuppgifter kommer det ge 
säkrare reliabilitet. Standardisering kommer att utföras på ett sådant sätt att nästan samma 
frågor kommer att ställas till alla respondenter, både till revisionsbyråer och banker. Frågorna 
ska ha samma syfte, men eventuellt vara omformulerade efter respondenten. Genom att 
intervjua flera olika banker och revisionsbyråer ger det en hög reliabilitet och god kvalitet på 
datainsamlingen.
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2.6 Intervjuer 
 
Att använda intervjuer till att samla in kvalitativ information är en mycket vanlig metod. 
Enligt författaren Steinar Kvale är den kvalitativa forskningsintervjun ett samtal med en 
struktur och ett syfte. Med strukturen menar han en rollfördelning mellan intervjupersonen 
och intervjuarna eller med andra ord intervjudeltagarna. Det är intervjuaren som kommer fram 
med frågor till intervjupersonen som denne svarar på och intervjuaren fullföljer svaren och 
kontrollerar situationen.  
De besvarade forskningsfrågorna som fås in från respektive intervjuperson, beslutar vilken 
information som samlas in till forskningen. Det finns tre typer av forskningsfrågor: 
 

• Beskrivande frågor som är knutna till konkreta händelser eller handlingar.  
• Tolkande frågor, tolkningar och uppfattningar på informanterna. Vilken betydelse 

informanterna tillägnar dessa.  
• Teoretiska frågor med sikte på att avslöja olika orsaker och avsikt med handlingar och 

företeelser.  
 
Avsikten med kvalitativa intervjuer är att få fram information av intervjupersonernas vardag, 
där betydelsen av de fenomen som beskrivs ska kunna tolkas. Konkreta frågor ska skiljas från 
generella frågor i en intervju. Regeln som ofta omnämns vid intervjuer säger att ljudband, 
minidisk eller liknande ska användas vid intervjuerna, och därefter skrivas ut. De svar som 
intervjuaren får från intervjupersonen ska registreras vilket utgör kvalitativ data. (Johannessen 
2002, 97 – 97) 
 

2.6.1 Genomförande av intervjuer  
 
Vi har valt att arbeta efter den kvalitativa metoden. Frågeformulären till intervjupersonerna är 
väl avgränsade med viss frihet inom varje fråga som respondenten kunnat röra sig inom. 
Respondenterna gavs möjlighet att tala ganska fritt inom frågorna med hjälp av avgränsande 
stödord. Ordningsföljden i frågeformuläret var inte viktigt då vissa frågor gick in i varandra. 
Frågorna var välstrukturerade och standardiserade, med vissa små skillnader beroende på om 
frågorna var riktade till bank, revisor eller Skatteverket. Skillnaden beror på att de inte har 
samma arbetsuppgifter, bakgrund eller erfarenheter.   
Intervjuerna med alla respondenter var inspelade på disk och det fördes också anteckningar 
under intervjuns gång.  
 

2.6.2 Urval av respondenter  
 
Eftersom problematiken i denna studie framförallt berör banker, revisionsbyråer och 
Skatteverket, var det ett naturligt val att välja dessa som respondenter till vår undersökning. 
När det gäller revisionsbyråerna föll satsningen på de fyra största aktörerna på marknaden. 
Responsen var utmärkt med tre av fyra revisionsbyråerna som tillhör ”the big four” inbokade 
för intervjuer. För att uppsatsen skulle ha en hög giltighet och rättvis nyansering bokades även 
en mindre, men känd revisionsbyrå.  
 
När det gäller bankerna var planen något annorlunda, eftersom vi var intresserade av två typer 
av  banker. En som endast verkar lokalt och en som har verksamheter över hela landet, för att 
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få perspektiv både på ett lokalt och nationellt plan. Den förstnämnda är Swedbank Sjuhärad 
och den andra Nordea.  
 
Skatteverket hade ett erbjudande på en intervju med myndighetens redovisningsspeciallist, 
vilket var en stor bonus som förväntades tillföra resultat av hög kvalitet till intervjustudien.   
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3 Teoretisk referensram  
 
 
 
Detta kapitel handlar om revisorns roll tillsammans med aktuell lagstiftning. Här 
behandlas också de revisorskrav som är kopplade till revisorns arbete idag. I kapitlet 
behandlas också Danmark, Tyskland och England där revisionsplikten redan är avskaffad. 
 
 
 
Sedan Sverige blev medlem i EU år 1995 är landet nästan ensamma inom EU när det gäller 
revisionsplikt. EG-rättens fjärde direktiv ger medlemsländerna möjlighet att själva bestämma 
om revisionsplikten ska avskaffas för små aktiebolag eller inte. Avskaffande av 
revisionsplikten är högaktuell i norden där grannlandet Danmark slopade revisionsplikten för 
små bolag under våren 2006 och Finland gjorde samma sak i början av 2007.  
  
I Sverige har revisionsplikt funnits för små aktiebolag sedan år 1983. Största konsekvensen av 
revisionsplikten idag är att oavsett bolagens storlek så gäller samma revisionskrav. 
Bakgrunden till att revisionsplikten för samtliga aktiebolag kom till är att ekonomisk 
brottslighet var väldigt hög bland små bolag utan revisionsplikt. (Europeiska kommissionen 
2007)1 
 
Enligt EU:s regelverk, fjärde bolagsdirektiv om årsbokslut så får varje medlemsland själva 
besluta om de ska tillämpa revisionsplikten för småföretag.  
 
 

3.1 Fjärde bolagsdirektivet 
 
Arbetet med att harmonisera aktiebolagsstiftningen har pågått i EU sedan en lång tid tillbaka. 
Harmoniseringen sattes igång i mitten av 1960–talet och ska ske genom ett införande av EU:s 
direktiv i medlemsländernas lagstiftning, där så kallade bolagsdirektiv ska följas.  
Harmoniseringen ger bland annat en gynnsam ökning av arbetskraftsrörligheten och möjlighet 
att lättare starta eget företag. Genom att medlemsländerna implementerar dessa direktiv ska 
det resultera i ett skydd för aktieägare som ligger på samma nivå i hela EU. 
 
ÅRL i Sverige har anpassats efter fjärde bolagsdirektivet (78/660/EEG) och i den svenska 
lagstiftningen har åttonde bolagsdirektivets regler implementerats genom den nya Revisions 
Lagen (1999:1079).  
 
År 1978 tillkom fjärde bolagsdirektivet med syfte att reglera och harmonisera uppställningen 
av företagets årsbokslut och förvaltningsberättelse. Fjärde bolagsdirektivets mål är att 
åstadkomma rättvisande bild av företagens finansiella resultat.  
 
 

                                                 
1 Europeiska komissionen, www.ec.europa.eu/sverige/eu_facts/sweden_in_eu/index_sv.htm, 
alltomrevision.wordpress.com   



 

 - 15 -

Januari år 1993 infördes ett tilläggsdirektiv (90/604/EEG) in i det fjärde bolagsdirektivet som 
innebar en förenkling för företag med avsikt att ge dessa lättnader kring olika skyldigheter 
och krav från allmänheten. Detta införande innebar en höjning av gränsvärden för vad som 
skulle definieras som små och medelstora bolag.    
 
Artikel 51.1 i fjärde bolagsdirektivet (78/660/EEG) stadgas det att en eller flera godkända 
personer av nationell lagstiftning ska granska företagets årsbokslut efter gällande regelverk 
för revision som finns definierade i det åttonde bolagsdirektivet. Den som utför en 
bokslutsrevision ska genomföra en granskning av räkenskapsårets förvaltningsberättelse och 
årsbokslutet samt se över att dessa överensstämmer med varandra.  
 
I artikel 51.2 nämns befrielsen för bolag som omfattas av direktivets elfte artikel där den 
externa revisionen berörs för små aktiebolag och som innebär att medlemsländerna kan välja 
bort dessa bolag från den obligatoriska revisionen. Då denna regel inte är obligatorisk kan 
medlemsländerna välja att tillämpa lägre gränsvärden än de som finns rekommenderade i 
EU:s bolagsdirektiv. Gränsvärden som finns fastställda i bolagsdirektivet artikel 11 omfattar 
bolag som på balansdagen uppfyller två av tre krav enligt nedan: 
 

• Balansomslutning: 3 650 000 euro, 
• Nettoomsättning: 7 300 000 euro, 
• Medelantalet under räkenskapsåret anställda: 50, 

 
I artikel 12.1 finns bestämmelser för avvikelse från och upphörande av de gränsvärden som 
finns i artikel 11. Var femte år ska balans- och nettoomsättningens belopp ses över och med 
hänsyn till EU:s ekonomiska utveckling, ifall tillfälliga belopp behöver ändras och nya 
gränsvärden fastställas. Var femte år sedan direktivets införande år 1978 har det förkommit en 
ökning av balans- och nettoomsättningens belopp där senast fastställda är från 13 maj, 2003 
(Thorell & Norberg 2005), (78/660/EEG), (2003/38/EG). 
 
Länder med annan valuta än euro beräknar gränsvärdena i lokal valuta där växelkursen 
presenteras i EU: s officiella tidning den dag som införandet av direktivet sker. Omräkningen 
till lokal valuta får höjas med tio procent som är den maximala gränsen enligt direktivet. 
Balans- och nettoomsättningen ska multipliceras med respektive valutakurs och maximala 
ökningen är 4 015 000 euro respektive 8 030 000 euro (78/660/EEG), (2003/38/EG). 
 
I den svenska anpassningen efter direktivet så berörs alla aktiebolag. Förutom aktiebolag hör 
handelsbolag också till anpassningen där delägare är svenska aktiebolag. (SOU 2008:32). 
 
I utredningen SOU 2008:32 klargörs det att gränsvärdena med en stegvis anpassning till 
direktivet är att föredra framför ett direkt avskaffande av revisionsplikten efter de 
maximiregler som finns i fjärde bolagsdirektivet. Beroende på vilka gränsvärden som antas 
påverkar det också den totala kostnaden för ikraftträdandet. Oavsett gränsdragningen så 
kommer implementeringen av avskaffandet att dra ut på tiden. Det ska läggas på minnet att 
ledningarna i många bolag är konservativa när det handlar om förändringar och det kommer 
att dröja innan full effekt av avskaffandet börjar märkas. 
 
Yrket som revisor har vissa kvalitetskrav. Då vissa liknande yrken saknar dessa anses det att 
revisorn inte har kunnat konkurrera med de andra yrkesgrupperna i någon stor utsträckning. 
(SOU 2008:32) 
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3.2 Danmark 
 
Under mars månad år 2006 genomförde Danmark avskaffandet av revisionsplikten för mindre 
bolag som en första etapp. Det blev kategori B verksamheter, för de allra minsta eller med 
andra ord mikroföretag, enligt den Danska årsredovisningslagens tillämpning, ÅRL § 7. Det 
blev L50 som godkändes av den danska lagstiftaren som föreskriver att små företag inte länge 
är skyldiga att utföra revision. 
En utvärdering kommer att genomgås av den första etappen och berörande utvärderingens 
resultat kommer eventuellt nya etapper att införas för att omfatta fler aktiebolag. 
Landet blev en av de sista i EU med att avskaffa revisionsplikten och de kvarstående är 
Sverige och Malta. (Balans 2007, nr2, s31 – 35) 
 
Huvudorsaken bakom avskaffandet av revisionsplikten i Danmark var att minska den 
administrativa kostnaden för småföretagen, där den danska regeringens förhoppning var att 
med detta höja företagens konkurrensmöjligheter i EU. Den befintliga venstre- och 
konservative regeringen var drivkraften bakom avskaffandet av revisionsplikten i Danmark. 
För att bolaget ska omfattas av revisionsplikt måste företaget uppfylla två av de tre 
gränsvärden som är fastställda enligt L50. (Se figur 2) (Ibid) 
 
I en rapport från den danska Erhvervs- og selskabsstyrelsen som motsvarar det svenska 
bolagsverket, skrivs det att 75 000 småföretag tillhör den kategori som inte länge är skyldiga 
att utföra revision. Rapporten påpekade att småföretag som tillhör kategori B kan årligen 
spara upp till 677 miljoner danska kronor förutsatt att alla 75 000 småföretag väljer bort 
revisionen. Detta skulle medföra att kostnaderna för revision skulle stiga med hela 20 – 30 
procent för de företag som måste behålla revisionen. Det framgick även att regeringen skulle 
påverkas genom besparningen med ett belopp på cirka 290 miljoner (Ibid). 
 
Efter att Danmark har avskaffat revisionsplikten för mindre bolag har flera källor försökt att 
klarlägga, med hjälp av undersökningar, vilken inverkan avskaffandet haft på aktiebolagen. 
Bland småföretag kom det fram att bara elva procent genom lagändringen skulle kunna göra 
besparingar medan hela 50 procent av småföretag tycker att det är för tidigt att besluta om 
lagändringen har haft en påverkan. (Ibid) 
 
Danska företag som tillhör kategori B och som har rätt att avstå från revisionsplikten måste 
följa en specifik procedur i företaget. På ordinarie bolagsstämman måste företaget besluta om 
de ska avstå från revisionen och på nästkommande bolagsstämma får detta beslut inte ändras. 
Bolag som väljer att avstå från revisionen måste i det sista reviderade bokslutet meddela att i 
fortsättningen kommer bokslutet inte längre revideras av en revisor. Det är ett 
upplysningskrav som måste klargöras i företaget vid varje årsredovisning. (Ibid) 
 
Alla företag som hör till kategori B eller mikroföretag ska följa de befintliga lagar och regler 
samt upprätta en årsredovisning i fortsättningen. Trots att företag inte längre är skyldiga att 
utföra revision så har företagets ledning fortfarande intygningskravet på att företagets 
bokföring visar en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning i årsredovisningen.  
Eftersom företaget endast kan välja bort revision på sin ordinarie bolagsstämma för det 
efterföljande året har detta haft en negativ effekt. En av dessa effekter är att företagen har 
varit sena med att avskaffa revisionen. En annan effekt är att företagare inte har skaffat sig 
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tillräckligt med information om de lagändringarna från L50. Detta har skapat en osäkerhet i 
företagens beslutsfattande om de ska välja bort revision eller inte.  
Många företagare ser inte heller de möjliga besparingar som företaget kan göra genom slopad 
revisionsplikt. (Ibid) 
 
Det gjordes en undersökning december år 2006 med 120 företag ifall de skulle göra direkta 
besparingar genom lagändringen. Det visade sig att endast elva procent hade gjort direkta 
besparingar medan 50 procent inte kunnat se något resultat på så kort tid efter avskaffandet. 
(Ibid) 
 
Det är möjligt att review ökar efter att revisionsplikten har avskaffats. Review är en form av 
granskning och den beskrivs i danska RS 2000 – 2699. Det är inte lika höga krav på 
värderingsprinciper och insamlingsdata som vid en revision. Detta ger en avgränsad kontroll 
på räkenskaperna men tyvärr så utgör den en risk för felaktig redovisning. 
En undersökning som gjordes i Danmark visar att 58 procent anser att review kan vara en 
ersättande princip för revision för små företag medan 36 procent tvivlar på detta. 
Undersökningarna visar även att om många företag avstår från revisionen så kommer de 
efterfråga andra tjänster som revisorer kan erbjuda. (Ibid) 
 
 
 
Företagskategori  A 

(Personligt ägda företag) 
B 
(Småföretag) 

C 
(Mellan & stora företag) 

D 
(Noterade & statliga 
företag) 

 
Balansomslutning 
(miljoner kr) 
 
Nettoomsättning 
(miljoner kr) 
 
Antal 
heltidsanställda 

 
0 – 6 
 
 
0 – 12 
 
 
0 – 10 

 
0 – 29 
 
 
0 – 58 
 
 
0 – 50 

 
29 – 119 
 
 
58 – 238 
 
 
50 – 250 

 
Oavsett storlek  

Figur 1. Definition av de fyra storleksklasser i Danmark enligt ÅRL §7. 
 
 
 Balansomslutning Nettoomsättning Antal 

heltidsanställda 
Danmark, L50 1,5 Milj danska 

kronor 
3 Milj danska 
kronor 

12 
(under pågående 
redovisningsåret) 

Figur 2. Gränsvärdena i Danmark, skrivna i L50.  
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3.3 Tyskland 
 
I Tyskland förekommer det ingen revisionsplikt för små företag. Revisionsplikten slopades 
för små aktiebolag helt år 1984 och för några år sedan använde sig 50 procent av dessa företag 
av frivillig revision. För att bolag ska kunna avstå från revisionsplikten får inte två av de tre 
kriterierna uppfyllas. (se figur 3) ( Thorell & Norberg 2005, s.12) 
 
Hos tyska företag i likhet med svenska aktiebolag, är ägaransvaret begränsat. Företag anlitar 
antingen en Wirtschaftsprüfer eller en Steuerberater, med andra ord en revisor eller en 
licensierad skatterådgivare. Revisorn eller skatterådgivaren avslutar bokföringen för det 
gångna året istället för att lämna en revisionsberättelse. (Fritzell & Morander 2005) 
 
 
Krav Omsättning Balansomslutning Anställning 
Företag  6 875 000 euro 3 438 000 euro 50 st 
Figur 3. Tysklands revisionskrav på företag. 
 
 
Många företag i Tyskland kan dock inte klara sig utan revision eller finansiell rapportering. 
Den tyska finansieringsinspektionen i § 18 KWG, motsvarande den svenska aktiebolagslagen, 
reglerar revisionen i landet.  Lagen lyder i korthet: om företag vill låna över 250 000 kronor 
från en bank så måste företaget informera om dess ekonomiska ställning. Banker vill helst se 
en revisor sammanställa den finansiella rapporten enligt lagen om revision och gärna några år 
tillbaka före kreditansökan. (Morander, Carl-Fredrik, Fritzell, Göran, ”Slopa revisionsplikten 
men inte revisorn”, Dagens Industri, 2005-04-16, s. 3) 
 

3.3.1 Steuerberater 
 
Antingen en revisor eller skatterådgivare anlitas i tyska företag för att avsluta den löpande 
bokföringen eller upprätta ett årsbokslut. En skatterådgivare hjälper med att upprätta och 
underteckna deklarationer för skatteskyldiga bolag.  
Utöver skatterådgivarens ordinarie arbetsuppgifter förekommer det även rådgivning i 
bokförings- och redovisningsfrågor som rör bland annat investment, personal och 
organisation.De företag som oftast är i behov av en skatterådgivare är små och medelstora 
bolag. För att bli en licensierad skatterådegivare måste ett kunskapsprov klaras av som liknar 
de prov som revisorer måste utföra för att bli auktoriserade. (Behling, 31.3.2005), 
(www.dstv.de, 050401) 
 
Revisorn (wirtschaftsprüfer) är oberoende av skattemyndigheten i Tyskland och uppfattas 
oftast som en externprocess med arbetsuppgifter såsom granskning, att det inte förekommer 
någon skattebrottslighet och att rätt skatt erläggs till staten. Under vissa omständigheter är 
revisorn även skyldig att anmäla om brott har begåtts.  
 
En undersökning visar att hela 50 procent av Tysklands företag frivilligt tillämpar revision. 
Av alla företag som är undantagna av revisionsplikten har 90 procent av dem valt att redovisa 
företagets finansiella ställning, underteckna deklarationer och upprätta en granskad 
årsredovisning. För att klara av denna process har förtagen anlitat en revisor eller tagit in en 
licensierad skatterådgivare. (Balans 2005, nr3, s. 16) 
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Genom att företaget anlitar en revisor eller skatterådgivare, slipper de lämna en 
revisionsberättelse. Istället för revisionsberättelsen fungerar bokföringskontrollen som en 
garanti att företaget inte är osäkert eller brottsförknippat. (“Slopa revisionsplikten men inte 
revisorn”, Dagens Industri, 2005-04-16) 
 
 

3.4 England  
 
England avskaffade revisionsplikten redan år 1993 och då var det bara småföretag som 
omfattades. Successivt därefter infördes maxgränsen i enighet med EG:s fjärde bolagsrättsliga 
direktiv för undantagna företag som senast fastställdes år 2004 och gäller än idag. 
 
Det visade sig att det finns cirka en miljon företag i landet och 90 procent av dessa klassas 
som små enligt bolagsdirektivet. Enligt en undersökning från Jill Collins visade det sig att 52 
procent av företagen valde att utnyttja avskaffandet av revisionsplikten medan de övriga valde 
att behålla revisorn och fortsätta revidera årsredovisningarna. (Balans 2005, nr3, s16) 
 
Bakgrunden till avskaffandet av revisionsplikten kommer från en uttalad regleringsfilosofi 
som går ut på att kostnaden för en tvingande regel ska understiga den nytta som regeln 
medför. År 1994 låg kravet på att omsättningen inte får överstiga 90 000 pund och 
balansräkningen 1,4 miljoner brittiska pund. Sedan dess har dessa gränser ständigt höjts för 
att slutligen anpassas efter EU:s rekommendation om maximigränsen. Den sista regleringen 
fastställdes år 2004 och gäller än idag. För att ett företag ska omfattas av avskaffandet av 
revisionsplikten får inte två av de tre gränsvärden uppfyllas. (Se figur 4) 
 
 Omsättning Balansomslutningen Anställda 
England  5,6 miljoner pund 2,8 miljoner pund 50 st 
Figur 4. Revisionsplikten i England sedan 30 Mars 2004.  
 
Syftet med avskaffandet av revisionsplikten för småföretag är att minska deras administrativa 
kostnader samt stärka deras konkurrenskraft inom EU. Som ett steg på vägen valde Englands 
regering att avskaffa revisionsplikten och eliminera ett regelverk vilket är en kostnad för 
företag. (Nyquist 2005), (www.companies-house.cov.uk, 050202) 
 
Det finns dock en skyddsregel som fungerar som ett skydd för minoritetsägare och kan tvinga 
bolaget till att behålla revisorn och revisionen. Skyddsregeln innebär att om minoritetsandelen 
uppgår till minst tio procent och om denna andel vill behålla revisorn måste bolaget göra det. 
(Thorell och Norberg, 2005) 
 
Gränsvärden som antogs år 2004 har fått utstå mycket kritik och kritikerna menade att företag 
som befinner sig i en krissituation kan ta bort revisorn i syfte att dölja situationen för 
allmänheten samt att den ekonomiska brottsligheten kan komma att stiga. (Smith, 2003) 
Den engelska revisorsorganisationen Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
var oroliga för en ökning av bedrägerier och ansåg att gränserna inte borde ha höjts. En 
undersökning med fokus på den externa revisionen gjordes mellan år 2001 och 2004 av 
ACCA. År 2001 visad det sig att 45 procent av bedrägerifallen upptäcktes av externa 
revisorer. (www.acca.co.uk, 050202) 
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Senare under år 2004 gjordes samma undersökning som visade att nya metoder för att 
upptäcka bedrägerier fick framarbetas i takt med att företagen valde bort revisorn. 
Undersökningen visade att endast elva procent av bedrägerierna upptäcktes av revisorn och 
visade att extern revision är ett bra medel mot bedrägerier.  
 
Undersökningen visade att 46 procent av bedrägerierna var vanligast i mindre och medelstora 
företag där antal anställda understeg hundra personer. (Wells, 2004) 
 
Collins kunde med sin undersökning dra ett antal slutsatser om varför vissa företag valde att 
behålla revisionen då de kunde ha avstått från denna. Dessa slutsatser var att 
 

• omsättningen var högre.  
• revisionen ökade kvaliteten på finansieringen enligt företagsledningen.  
• kreditvärderingen hade en positiv effekt. 
• redovisningen och ekonomistyrningen fick en bra kontrollpåverkan. 
• banker och övriga långivare krävde en reviderad årsredovisning.  

 
Slutsatsen från Collins påpekade att ju högre omsättning företaget har desto lägre blir 
marginella kostnader för revision. Collins tyckte att om ett företag får sänkta kapitalkostnader 
genom att bära på revisionskostnaden så bör ledningen acceptera revisionen och inte avstå 
från den. (Collins, 2003) 
 
 

3.5 Revisorsnämnden i Sverige 
 
År 1995 startades en statlig myndighet med två huvuduppgifter avseende revisorer i landet. 
Den första huvuduppgiften är se till att det aldrig uppstår brist på kvalificerade revisorer. 
Andra huvuduppgiften är se till att revisorerna sköter sitt arbete på ett korrekt sätt och 
eventuellt tilldela repressalier vid misskötsel av uppdrag (Revisorsnämnden)2. 
 
Revisorsnämnden styrs i sin tur av staten genom förordningen 2007:1077 och det är här som 
nämndens uppgifter och ledning finns bestämda. Även om nämnden kom att se ut som den 
gör idag så sent som 1995, finns det en historia som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1900- 
talet. År 1912 började Stockholms handelskammare att utföra auktorisation av revisorer. 
Några år senare, närmare 1919, samordnade de svenska handelskamrarna en central 
organisation vars syfte var att auktorisera men också ha tillsyn över revisorer. Senare, efter en 
utredning, kom staten år 1973 att ha kontroll och tillsyn över revisorsyrket och härmed 
avslutades handelskamrarnas arbete. Slutligen ville regeringen tillsammans med riksdagen ha 
en självständig organisation vars uppgift är att auktorisera, godkänna och se över revisorerna. 
Det är den organisation som kommit att heta Revisorsnämnden från och med år 1995 
(Revisorsnämnden)3.  
 
Nämnden leds av en direktör som är anställd av regeringen och som också svarar inför denna. 
Direktören har det övergripande beslutsfattandet i nämnden. Till sin hjälp har direktören en 
tillsynsnämnd vars uppgift är att fatta beslut i speciella sakfrågor.  

                                                 
2 Revisorsnämnden, http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706.html  
3 Ibid, http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/historia_5555.html  
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Det är tillsynsnämnden som ansvarar för de disciplinära åtgärderna mot revisorer och består 
av nio ledamöter som väljs i en treårsperiod.  
Direktören har också ett examensråd till sin hjälp som är rådande i de frågor som berör 
examination och utbildning. Detta råd ansvarar också för de prov som måste klaras för att bli 
godkänd eller auktoriserad revisor (Revisorsnämnden)4.  
 
Anledningen till att RN har två typer av examinationsformer är på grund av att det är skillnad 
i kunskap och erfarenheten som revisorn besitter. Godkänd revisor får revidera och 
underteckna revisionsberättelsen i små aktiebolag medan en auktoriserad får revidera alla 
aktiebolag oavsett storlek (Driftig 2007)5.   
Styrningen av revisorsnämnden omfattas av Revisorslagen 2001:833 och kompletteras med 
revisorsförordningen 1995:665.  
 
 

3.6 Aktiebolagsformen  
 
Aktiebolag är den mest förekommande bolagsform i Sverige med cirka 326 000 registrerade 
aktiebolag vid senaste årsskiftet. Under år 2007 var det första gången som det registrerades 
fler nya aktiebolag jämfört med den näst vanligaste bolagsformen som är den enskilda firman. 
(Bolagsverket 2008)6  
 
När det gäller aktiebolagsformens historia i Sverige kom den första aktiebolagslagen 1848 i 
takt med att företagen behövde mer kapital. I början var lagen influerad av den franska 
aktiebolagslagen där varje bolag behövde ett tillstånd som kunde erhållas efter ett 
lämplighetsprov. Efter ett tag övergavs denna typ av aktiebolag och ersattes med en ny lag 
grundad på aktiebolagslagen från Tyskland där lämplighetsprovet övergavs och gemensamma 
lagar stiftades gällande aktiebolagsbildningen. Ändringen av ABL som skedde 1975 hade som 
syfte att göra rättsläget likt mellan de skandinaviska länderna. (Nationalencyklopedin)7  
 
Anledningen till den kraftiga tillökningen av aktiebolag är att bolaget är en juridisk person 
enligt lag och kan ingå i egna avtal. Den största fördelen med denna bolagsform är att 
aktiebolaget ansvarar för sina egna tillgångar och skulder, samt kan ha ägaren som anställd i 
företaget. Det enda som ägarna riskerar är sitt insatta kapital i bolaget, om ägaren lånar kapital 
kan dock banken göra ägaren ansvarig för eventuella skulder som kan uppkomma vid en 
konkurs. (Wikipedia 2008)8  
 
Det finns två former av aktiebolag i Sverige: privata och publika aktiebolag med olika 
insatsgränser av kapital. Privata aktiebolag har ett krav på minst 100 000 kr i insats och det är 
oftast bolag med en eller flera ägare som äger hela företaget.  

                                                 
4 Ibid, http://www.revisorsnamnden.se/rn/om_rn_4706/organisation.html  
5 Driftig, http://www.driftig.nu/driftig_ny/content/view/122/24/  
6 Newsdesk, http://www.newsdesk.se/pressroom/bolagsverket/pressrelease/view/aktiebolag-populaerare-aen-
enskild-firma-202186  
7 Nationalencyklopedin, 
http://ne.se.lib.costello.pub.hb.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=110137&i_sect_id=11013707&i_word=aktiebol
ag&i_history=1  
8 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiebolag  
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Ett publikt aktiebolag har en insatsgräns på 500 000 kr och aktierna får spridas till 
allmänheten. Det är endast publika aktiebolag som kan noteras på en börs eller andra typer av 
marknadsplatser. (Wikipedia 2008)9 
 
Ett aktiebolag är en juridisk person, med rätt att ingå i avtal och äger sina tillgångar och 
skulder. Ett aktiebolag representeras av en styrelse som styr bolaget mot dess mål som blivit 
uppsatta av aktieägarna. Privata aktiebolag brukar ha en och samma person som är aktieägare 
och styrelsen medan de publika har fler ägare som utser en styrelse och där denna anställer en 
verkställande direktör med det övergripande ansvaret i aktiebolaget. Även om aktiebolaget 
ansvarar för sina skulder kan styrelsen bli betalningsansvariga för skulderna om den agerat på 
ett sätt som strider emot ABL. Samma sak gäller aktiebolagets ägare om de, på 
bolagsstämman, drivit igenom beslut som strider emot ABL och andra gällande lagar. 
(Wikipedia)10 
 

3.6.1 ABL kap 9, Revision 
 
Antalet revisorer 
 
Ett aktiebolag omfattas av bokföringsskyldigheten enligt BFL 2 kap, 1§ och är obegränsat 
bokföringsskyldiga. Bokföringen skall avslutas med en årsredovisning enligt BFL 6 kap, 1§ 
p.1, som består av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Större 
företag ska även ha en finansieringsanalys i årsredovisningen. (ÅRL 2kap, 1§)  
 
När bokföringsåret avlutas med en årsredovisning i ett aktiebolag skall den överlämnas till 
bolagets revisorer senast sex veckor före den ordinarie årsstämman. (ÅRL 8kap, 2§)  
 
Enligt ABL 9 kap 1§, skall ett aktiebolag utse minst en revisor och det är bolagsordningen 
som bestämmer det högsta respektive lägsta antalet revisorer i bolaget.  
 
Revisorns uppgifter 
 
En revisor skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:ns 
förvaltning. Granskningen ska vara enligt god redovisningssed. (ABL 9kap, 3§)  
Genom revisionsberättelsen skall uttalanden göras om årsredovisningen följer gällande lagar 
och om den visar en rättvisande bild över bolagets räkenskaper. Som nämnt tidigare finns i 
revisionsberättelsen även rekommendationer om årsstämman ska fastställa årsredovisningen 
och om styrelsen och VD:n ska beviljas ansvarsfrihet. (ABL 9kap, 31§-33§) 
 
När det gäller skatteverket så ska revisorn förse myndigheten med information om bolaget 
följt gällande skattelagstiftning avseende uträkning och betalning av skatten. Efter 
årsstämman ska revisorn också sända en kopia av revisionsberättelsen till myndigheten med 
eventuella anmärkningar om lagtillämpning, ansvarsfrihet och andra skyldigheter. (ABL,  
9 kap, 34§-37§)    
 
  
 

                                                 
9 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Aktiekapital  
10 Ibid  
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Hur en revisor utses  
 
Enligt ABL 9 kap, 8§ väljs en revisor på bolagsstämman, men även länsstyrelsen kan i vissa 
fall utse en revisor om det finns en anledning till detta.  
Revisorns mandatperiod gäller i fem år, om inte denne finner anledning till att avgå i förtid 
och anmäler detta till bolagsstyrelsen. (ABL 9kap, 21§-22§)  
 
 

3.7 Revisorslagen 2001:883 
 
Som det nämns tidigare i detta kapitel är det Revisorslagen 2001:883 som styr RN:s arbete 
och i denna lag finns de uppgifter som RN ansvarar för. Dessa är: (Revisorslag 2001:883)  
 

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt 
revisorslagen. 

2. utöva tillsyn över revisionsverksamheten samt över revisorer och 
registrerade revisionsbolag.  

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot revisorer och 
registrerade revisionsbolag.  

4. ansvara för att god revisorssed och revisionssed utvecklas på ett 
ändamålsenligt sätt.  

 
Att utge sig vara en godkänd eller auktoriserad är straffbart enligt revisorslagen eftersom det 
är en skyddad yrkestitel och kan resultera i böter. (Revisorslag 2001:883, 38§)  
 
För att det ska vara möjligt att arbeta som godkänd/auktoriserad revisor måste denne 
yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet samt vara bosatt i Sverige eller Europas ekonomiska 
samarbetsområden med Schweiz inkluderat. I lagen är det också förbjudet att befinna sig i 
konkurs, ha näringsförbud eller något annat som kan påverka objektiviteten och ha en 
intressekonflikt. För att det ska vara möjligt att avlägga revisionsexamen måste även kraven 
på lämplig utbildning och ett visst antal timmar praktik uppfyllas. (Revisorslag 2001:883, 4§) 
 
Vart femte år måste en godkänd/auktoriserad revisor skicka en ansökan till RN om fortsatt 
giltighet innan femårsperioden är slut. Om revisorn fortfarande är yrkesverksam inom 
revisionen, förlängs giltigheten automatiskt av RN.  
 
Revisorslagen lyfter fram vikten av de skyldigheter en revisor har. Dessa skyldigheter 
innefattar bland annat god revisorssed, opartiskhet, tystnadsplikt och uppgiftsskyldighet.  
God revisorssed innebär att revisorns skall följa gällande lagstiftning, redovisningsprinciper 
och utföra revision på det sätt så att den är rättvisande för de olika intressentgrupperna.  
 
Revisorns opartiskhet är en av de viktigaste skyldigheterna som en revisor har och ska prövas 
i varje uppdrag som en revisor åtar sig. Det innebär att en revisor inte ska åta sig uppdrag som 
kan påverka dennes förtroende. Revisorn får inte ha några ekonomiska intressen i det företag 
som granskas, samt ha några personliga relationer till uppdragsgivaren eller till dennes 
ledning. Har revisorn blivit utsatt för hot eller någon annan form av påtryckning som kan 
påverka förtroendet, ska revisorn avsäga sig uppdraget. Även andra orsaker, som inte finns 
nämnda i lagen men påverkar förtroendet, ska automatiskt leda till att revisorn avböjer 
uppdraget. (Revisorslag 2001:883, 21§) 



 

 - 24 -

Eftersom revisorsarbetet innebär att granska ett företag betyder det att känslig information om 
uppdragsgivaren uppdagas och det är här tystnadsplikten kommer in i bilden. Revisorn får 
inte medföra någon skada till uppdragsgivaren genom att föra information vidare till 
obehöriga. RN kan när som helst välja att granska en revisors arbete genom 
uppgiftsskyldighet i lagen. Det är här RN:s tillsyn kommer in för att revisionen ska ha en hög 
kvalitet.  
 

3.7.1 Revisorsexamen 
 
Som ett komplement till Revisorslagen finns förordningen 1995:66511 om revisorer i den 
svenska författningssamlingen. Det är här reglerna kring utbildning och examination beskrivs 
mer ingående. 
 
Utbildning 
 
För att det ska vara möjligt att avlägga examinationsprovet för att bli godkänd eller 
auktoriserad, ska personen ha gått en teoretisk utbildning på svensk högskola/universitet och 
ha ett visst antal timmar praktisk erfarenhet som revisor (revisorsassistent).  
 
Det är olika krav gällande examinationen beroende på om det avser ett godkännande eller en 
auktorisation. Följande gäller för att avlägga revisorsexamen: 
  

• Godkänd revisor – en kandidatexamen motsvarande 180 akademiska poäng från en 
svensk högskola/universitet med en ekonomisk huvudinriktning samt en tre års praktik 
bestående av års- och koncernbokslut. 

 
• Auktoriserad revisor – en magisterexamen motsvarande 240 akademiska poäng från 

svensk högskola/universitet med en ekonomisk huvudinriktning samt fem års praktik 
bestående av års- och koncernbokslut.  

 
För att det ska vara möjligt att avlägga examinationsprovet måste revisorn uppfylla RN:s krav 
på den teoretiska utbildningen, det vill ssäga det går inte att läsa vilka ekonomikurser som 
helst utan det finns en kravspecifikation som avser utbildningens innehåll12. 
 
Praktik 
 
Praktik motsvarar tjänstgöring på en revisionsbyrå som revisorsassistent med ett visst antal 
timmar av arbete med revision. För att bli godkänd revisor är det krav på tre års oavbruten 
praktik där heltid avser 1600 timmar per år. Praktiken ska i huvudsak utgöra revision av 
aktiebolag motsvarande 1500 timmar.  
 
För att bli auktoriserad revisor och kunna utföra revision i alla företag oavsett storlek, måste 
ytterliggare två års praktik genomföras. Dessa två år ska ha haft minst 1000 timmar av 
revision per år och mer än 500 av dessa timmar ska ha varit medverkan vid revision av stora 
och mer komplicerade företag. 

                                                 
11 Svensk författningssamling, http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1995:665 
12 Poängen är omvandlade enligt Bolognasystemet och innebär att gamla poänggränser multipliceras  med 1.5.  
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3.8 Revisorns roll idag13 
 
Revisorns arbete är mångsidigt. Hans/hennes information ska tillfredställa långt fler parter än 
bara ägarna. Revisorn ska granska företagets räkenskaper för att se till att företaget ger en 
rättvisande bild om bolagets ekonomiska situation.  
 
För ägarna av aktiebolaget är revisorn ett stort stöd genom sin granskning av företagets 
ekonomi som på detta sätt upptäcker och förebygger fel i räkenskaperna. Revisorn utför sitt 
arbete systematisk i fyra steg som är ett stöd vid granskningen av en uppdragsgivare. Dessa 
fyra steg är:  
 

• Planering 
• Internkontroll 
• Substansgranskning 
• Rapportering 

 
Planering 
 
Detta är det första steget i revisionsprocessen och det första som revisorn ska göra i 
planeringen är att skaffa sig kunskap om företaget och dess verksamhet. Med andra ord ska 
revisorn få en förståelse om företagets affärsidé, produkter, kunder, leverantörer, konkurrenter 
och marknaden bland annat. Fokus måste även läggas på ledningens kompetens, 
ekonomifunktion och företagets användande av IT i redovisningen och transaktionerna. Det 
sistnämnda är själva kärnan som en revisor ska granska mycket ingående.  
 
Analys och bedömning av risker är något som också ingår i planeringen, där väsentlighet och 
risk är av stor betydelse. Väsentlighet är information som har en stor påverkan på företagets 
intressenter. Om informationen har varit ställningspåverkande hos en intressent ska den 
beaktas som väsentlig och bedömas enligt företagets storlek, ekonomiska ställning och 
intressenternas informationskrav.  
 
Det finns två risker som kan påverka väsentlighet och de är affärs- och revisionsrisk.  
Revisionsrisken är faran för att en revisor ska uttala sig fel när det gäller företagets 
revisionsberättelse vilket skulle kunna äventyra revisorns trovärdighet. Denna risk delas in i 
tre delar, nämligen inneboende-, kontroll- och upptäcktsrisk.  
Inneboenderisk är sådan att väsentliga fel uppstår på grund av bolagets brister i förvaltningen 
och orsakas av ovanliga komplexa transaktioner.  
Kontrollrisk är väsentliga fel som borde ha stoppats eller rättats av företagets 
redovisningssystem. Dessa fel ska förhindras också av företagets interna kontrollsystem. 
Upptäcktsrisken är sådan risk som uppstår genom att revisionsåtgärderna inte anpassats efter 
företagets verksamhet och därför har uppkommit trots att revisorn utfört revisionen på ett 
korrekt sätt.  
 
 
 
 

                                                 
13 Del 4.3 fram till 4.3.1 Kreditgivare, baseras på föreläsningen i kursen Verksamhetsinriktad Revision. 
Föreläsaren heter Thomas Bohlin och arbetar på KPMG. Föreläsningen ägde rum den 19/2 – 08.   
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Internkontroll 
 
Det finns tre tekniker som hjälper revisorn med den interna kontrollen. Dessa är observation, 
intervju och inspektion. Det är företagets VD, styrelse och annan personal med en ledande 
befattning som utformar den interna kontrollen. Denna process finns som en indikator på att 
företaget uppfyller sina mål, som brukar delas in i tre områden.  
 

• Ändamålsenlig och effektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering 
• Tillämpning av gällande lagar och redovisningsprinciper 

 
Observation innebär att revisorn på plats granskar exempelvis företagets kassasystem, rutiner 
och system. Det gäller att på ett objektivt sätt undersöka om det finns brister som påverkar 
den interna kontrollen och medför att någon av de ovannämnda områdena inte uppfylls. 
 
Intervjuer är en teknik som används av revisorn vid en granskning av ledningens arbete. 
Revisorn ska undersöka hur ledningen identifierar och analyserar företagets affärsrisker och 
de åtgärder som används för att minimera dessa. Intervjuerna med ledningen ska svara på 
frågor om ledningen har den rätta kompetensen för att styra företaget mot dess mål. Revisorn 
ska med dessa intervjuer undersöka om företaget har fungerande kontrollsystem, där 
kontrollåtgärder som kommunikation och uppföljning är viktiga.  
 
Inspektion är den teknik som används vid undersökning av lager. Revisorns kontrollerar, med 
statistiska stickprov, om den redovisade kvantiteten stämmer överens med den verkliga och 
om det finns brister vid värdering av lagret.  
 
Genom upprepning av dessa tekniker, helst kombinerat med varandra, hjälper de revisorn 
undersöka att företaget verkligen uppfyller sina mål indelat i de tidigare nämnda områdena. 
Om företaget har en bra internkontroll så minskar betydelsen av substansgranskningen.  
 
 
Substansgranskning  
 
Detta är den granskning som innebär kontroll av den presenterade ekonomiska situationen och 
som undersöker ”siffrornas” giltighet. Även om företagets interna kontroll är av god kvalitet 
måste fortfarande en substansgranskning göras. Det finns olika granskningsåtgärder, som 
beskrivs här nedan. (Björn Lundén Information AB14)  
 

• Resultat- och balansräkning – kontroll av transaktioner som finns redovisade och en 
granskning så att tillgångarna inte är övervärderade och skulderna undervärderade.  

 
• Redovisningsprinciper – kontroll och analys om rätta principer har tillämpats, samt om 

de har tillämpats på ett korrekt sätt.  
 
 

• Existenskontroll – en ingående undersökning av verifikationer, fakturor, inventering 
och saldobekräftelser.  

                                                 
14 http://www.blinfo.se/products/book/pdf/rev.pdf  
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• Analys – är en mer ingående kontroll där relevansen kontrolleras mellan budget och 
utfall. Även andra delar ingår såsom prognoser och branschinformation.  

 
 
Rapportering   
 
Under året sker kontinuerligt rapportering till den verkställande direktören och styrelsen i 
företaget. Det vanligaste är att detta sker muntligt där revisorn meddelar olika påpekanden till 
de berörda parterna.  
 
Rapportering som förknippas mest med revision är revisorns revisionsberättelse som läses upp 
av denne på bolagsstämman. I revisionsberättelsen utger revisorn sin rekommendation om 
styrelsens ansvarsfrihet. Det som också nämns i revisionsberättelsen är om ÅRL har efterföljts 
tillsammans med gällande redovisningspraxis. Resultat- och balansräkningen fastställs och 
förslag över disponering av vinsten för det föregående året lämnas.  
 

3.8.1 Revisorns ledord under revisionsprocessen  
 
Tystnadsplikt 
 
En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda 
uppgifter som revisorn fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja 
sådana uppgifter. Revisorn skall se till att biträde till honom eller henne iakttar dessa 
föreskrifter. (RevL, 26§)  
 
Revisorn får inte till en enskild aktieägare eller till någon utomstående obehörigen lämna 
upplysningar om sådana bolagets angelägenheter som revisorn får kännedom om när han eller 
hon fullgör sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. (ABL 9 kap, 41§)    
 
Oberoende  
 
En revisor skall för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter 
som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Revisorn 
skall avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag om han/hon (RevL, 21§):  
 

• har direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i uppdragsgivarens verksamhet 
• vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har lämnat råd i en fråga som till 

någon del omfattas av granskningsuppdraget  
• uppträder eller har uppträtt som stöd för eller emot uppdragsgivarens ståndpunkt i 

någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet 
• har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes 

ledning 
• utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad att inge obehag 

 
Ansvaret gäller även när det föreligger något annat förhållande av sådan art att det kan rubba 
förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet, eller på annat sätt kan ha en 
inverkan på oberoendet. (RevL, 21§)   
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Kompetens   
 
En revisor måste inneha kunskap och erfarenhet av revision och därför finns det också krav 
om att revisorn ska vara antingen godkänd eller auktoriserad om minst två av tre punkter 
uppfylls och samma gäller för koncerner (ABL 9kap, 13§-14§): 
 

• medelantalet anställda i bolaget har under de senaste två räkenskapsåren legat på minst 
50 anställda.  

• bolagets balansomslutning under de senaste två räkenskapsåren har uppgått till minst  
25 miljoner kronor. 

• bolagets nettoomsättning under de senaste två räkenskapsåren har uppgått till minst  
50 miljoner kronor.   

 
 

3.9 Intressentmodellen 
 
Den största anledningen till revisionspliktens uppkomst är att förse de olika intressenterna 
med nödvändig information om företagets ekonomiska ställning samt förebygga ekobrott. De 
olika intressenterna är allt från leverantörer till banker och skattemyndigheter.  
 
 

 

AktiebolagKreditgivare Affärspartners

Ägare Leverantörer Kunder

Stat/kommun Företagsledning Anställda

 
Intressentmodell (FAR Revision 2006, s 27 ) 
 
De två som är mest intressanta, för vår del, är kreditgivare och stat/kommun (Skatteverket). 
Anledningen varför dessa två intressenter är intressanta för oss är på grund av att de har ett 
stort inflytande över företagen och kan styra dem mot revision även när den blir frivillig.  
 
Kreditgivare 
 
Kreditgivarna är banker i Sverige som beviljar kredit till företag. Antalet företagare som 
använder krediter i sin verksamhet beräknas till cirka 30 procent. Om krediten på företagens 
checkkonto dessutom tas med, blir det betydlig högre procentsats. (Balans 2005, nr 3, s 25) 
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När en privatperson lånar för ett villaköp så kan banken bevilja lånet eftersom den har huset 
som säkerhet. När det gäller företag så är det mer komplicerat eftersom företaget kan gå i 
konkurs och banken i sin tur får inte tillbaka pengarna som de lånat ut. Vid avtal med nya 
kunder är det därför viktigt för bankerna att resultat- och balansräkningen är reviderad. Detta 
är ett underlag med stort beslutsvikt för banken tillsammans med andra faktorer såsom 
ägarnas personlighet och affärsplan. (Folkesson & Wingård 2007, s 19)  
 
Anledningen till att bankerna värderar reviderat årsbokslut så högt är på grund av revisorns 
oberoende och opartiskhet. Genom att revisorn inte har egna intressen i företaget, ökar 
revisionens trovärdighet och detta är av stor betydelsegrad för bankerna. Det medför också att 
deras risktagande minskar när revisorn är med i bokslutsprocessen. (Thorell & Norberg 2005, 
s 18)  
 
Stat/kommun 
 
Statens främsta intresse med revisionsplikt är att företagen redovisar och betalar rätt skatt till 
statskassan. Den myndighet som ska se efter statens intresse gällande skatteinbetalningar är 
Skatteverket. Dess arbete har underlättas betydligt genom att revisorn lämnar en 
revisionsberättelse. (Folkesson & Wingård 2007, s 20) 
 
Anledningen till den stora nyttan som skattemyndigheten har av revisorn är dennes skyldighet 
att anmäla brott (ABL 9 kap, § 42). Enligt Thorell & Norberg (2005) kan samhällets intressen 
brytas ner i flera punkter:  
 

• Upptäcka brott 
• Avhålla från brott 
• Upptäcka bristande efterlevnad av skatteregler i vissa fall 
• Kontroll av räkenskaper i syfte att få ett bra skatteunderlag 
• Avhålla från skatteundantagande  
• Bekämpa penningtvätt 
• Reviderad bokföring gör det lättare att spåra fel vid brott 

 
När det gäller skatteverket är deras största besparning i att de kan fokusera sig på de företag 
som ligger i riskzonen när det gäller skattefusk. Istället för att granska alla företag vid ett 
bokslut kan de koncentrera sig på de bolag som har fått en oren revisionsberättelse från 
revisorn. När ett företag fått oren revisionsberättelse innebär det per automatik att 
skattemyndigheten granskar företagets bokslut noggrant. Skatteverket riskerar få en ökad 
arbetsbörda i och med att revisionsplikten avskaffas och revisionsberättelsen försvinner. 
(Folkesson & Wingård 2007, s 20) 
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4 Empiri  
 
 
 
I detta kapitel kommer de svar som har erhållits från respondenterna att presenteras. Här 
kommer även frågeställningarna och tillvägagångssätten att redovisas. Kapitlet inleds med 
frågeställningarna och därefter presenteras svaren. 
 
 
 
För att det ska vara lätt för läsaren att följa intervjuprocessen består frågorna av sex 
huvudfrågor som understöds av ledord15. Dessa ledord hjälper respondenterna att hålla sig till 
frågan och vad som eftersöks av den. Frågorna är nästan identiska för alla respondenter, 
förutom fråga tre som är anpassad efter respektive respondent. Punkterna i frågorna beskrivs 
mer ingående i bilagorna.   
 
Samtliga respondenter 
 

1. Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 

2. Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
 
Revisionsbyråer 
 

3. Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Banker 
 

3.   Hur använder ni revisionen i kreditbedömningsprocessen och hur kommer den att 
förändras efter avskaffandet?  

 
Skatteverket 
 

4. Kommer Ert arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
 
Samtliga respondenter 
 

5. Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 

6. Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 

7. Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
 
 

                                                 
15 Hittas i bilaga 1 
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4.1 Intervju med Anders Bergman, Öhrling PricewaterhouseCoopers 
2.a maj, 2008 
 
Anders Bergman är 43 år och har arbetat som revisor i 18 år. Han har gått sin utbildning på 
Högskolan i Borås och är idag auktoriserad revisor. Anders arbetar på Öhrlings i Borås där 
han är kontorschef.  
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Respondenten påpekar att enligt aktiebolagslagen är alla aktiebolag skyldiga att ha revisor 
vilket leder till att det finns gott om arbete för revisionsbyråer. Revisionsplikten är en 
oberoende granskning som ska säkerställa att företagets ekonomiska ställning är riktig samt 
att företaget använt sig av gällande värderingsregler bland annat. Enligt lag har revisorerna 
tystnadsplikt som innebär att det en revisor får veta under sitt arbete får inte föras vidare till 
obehöriga personer. Alla bolag, stora som små eller nystartade, har revisionsplikt vilket 
Bergman tycker är onödigt och att de absolut minsta borde undantas från denna plikt. Enligt 
Bergman behövs inte revisorernas deltagande i alla bolag och han är positivt inställd till 
avskaffande av revisionsplikten.  
 
Revisionen ska göra nytta i bolag säger Bergman. Genom nyttan menade Bergman att kunder, 
leverantörer och andra intressenter ska kunna förlita sig på den information som företag 
redovisar. I mindre bolag finns det inga svåra balansposter som är av någon betydelse för 
banker och andra intressenter vilket gör det bara onödigt att en revisor skriver på 
revisionsberättelsen. Bergman skulle vilja se en annan typ av bolagsform som liknar 
aktiebolagsformen där de absolut minsta företagen skulle inkluderas. Detta skulle vara bra för 
att då skulle det finnas två olika regelverk beroende på bolagets storlek och där exempelvis de 
allra minsta bolagen skulle undantas från revisionsplikten. Bergman uppfattar de föreslagna 
gränsvärden från utredaren som ett för stort steg att gå från total revisionsplikt till endast fyra 
procent som är kvar då. Det är många lagar som ska anpassas efter ett avskaffande av 
revisionsplikten som ska omfatta många bolag och detta går lite för snabbt, tycker Bergman.  
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Bergman tror inte att Öhrlings kommer att förlora särskilt många kunder när avskaffande av 
revision genomförs. En tanke är att antalet timmar som debiteras för revision minkar drastisk 
efter avskaffandet, men detta kommer att tas igen i takt med att nya tjänster växer fram.   
Många företag som är kunder hos Öhrlings utnyttjar deras tjänster inom redovisning, bokslut 
och deklarationer. Avskaffandet kommer att påverka tjänsteområdet revision och inte de 
andra ”produktområden” som erbjuds till företagen.  
Enligt Bergman är det som kan uppkomma efter avskaffandet att banker blir hårdare när det 
gäller krediter och Skatteverket kan komma att granska bolagen i en större utsträckning.  
 
Skatteverket kan komma att kräva mer pengar från staten om bolagen inte har revision för det 
kommer att krävas mer personal till kontroller och granskningar. Dessutom kan Skatteverket 
komma att ta ut en extra administrativ kostnad om de hittar fel vid en kontroll. 
 
Det kan hända att riskerna ökar för leverantörer och kunder om revisorns kvalitetssäkring 
försvinner från aktiebolag.  
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Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Enligt Bergman kommer mer speciella och anpassade tjänster inom redovisningen att 
utvecklas av Öhrlings. Det kan hända att företagen behöver olika tjänster med kort varsel. Då 
kan exempelvis kreditansökningar och planering av dessa tjänster komma att bli svårare. 
Bolag som behöver snabbt lån från banker, där en revisionsberättelse krävs, kommer att vända 
sig till revisionsbyråerna för en snabb hantering. Det gäller att vara alert och anpassa sig efter 
den rådande situationen.  
 
Revisionsplikten kommer att försvinna, men inte bokföringen och intresset för revisorns 
kompetens. På kort sikt kan också intresset för revisionsutbildningarna minska på grund av att  
ingen riktigt vet än vad som kommer att gälla i framtiden.  
 
Studier från Danmark har visat att efterfrågan på revisorer minskade på kort sikt med sedan 
ökade igen efter ett tag. I Danmark har avskaffandet medfört högre arvoden och ökade 
arbetsuppgifter för landets revisorer.  
 
Störst erfarenhet kommer från England då de har haft avskaffad revisionsplikt längst. Även 
här ökade arvoden och verksamheter utvidgades tillsammans med ökade intäkter för 
revisionsbyråerna. Direkt efter avskaffandet minskade antalet kunder och det fanns revisorer 
som fick lämna sitt arbete men efter ett tag jämnades detta bortfall ut. Stora revisionsbyråer 
klarade övergången medan de mindre nästan försvann och detta är ett scenario som kan bli 
verklighet även i Sverige.   
 
Enligt Bergman har det även pratas om att ta bort insatsen för aktiebolag i Sverige och detta är 
något som han är kritisk till. Bergman tycker att 100 000 kr respektive 500 000 kr inte så höga 
belopp idag och borde istället höjas för att anpassas efter de rådande förhållandena idag.  
 
 
Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Efterfrågan kan komma att minska på kort sikt men minskningen kommer förmodligen inte att 
drabba Öhrlings. Bergman välkomnar beslutet om avskaffande av revisionsplikt. Öhrlings har 
flera intäktskällor än bara revision och dessa kommer att utvecklas ytterliggare. Det som kan 
bli aktuellt för anställda på Öhrlings är att revisorer går över till konsulter. Bergman menar, 
om antalet revisorer har minskat i England efter avskaffandet kommer det även bli så i 
Sverige. Idag är det många revisorer som är nära pensionsåldern och inom en snar framtid 
kommer att dras sig tillbaka. Detta kan utjämna effekterna av avskaffandet så att den inte blir 
så kännbar för revisorsyrket. Bergman tror även att stora revisionsbyråer kommer att växa 
efter avskaffandet medan de mindre kommer att få det svårt.  
 
Bergman tycker också att revisionsutbildningarna inte ska minska intaget av studenter utan 
istället intrigera fler redovisningskurser in i utbildningen. Det kan även bli så att färre väljer 
att auktorisera sig i tron på att det inte kommer att finnas arbete för revisorer i framtiden.  
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Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Det kommer alltid att finnas viss speciell grupp av företagare som letar luckor i systemet för 
att kunna utnyttja dessa. Förvaltningsrevisionen kommer att försvinna och detta är något som 
kan utnyttjas av denna grupp av företagare. Bergman tror att brottsligheten kan öka på kort 
sikt och Skatteverket kommer förmodligen utöka sina kontroller men i vilken omfattning 
återstår dock att se. 
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Bergman har en positiv framtidssyn trots att revisionsplikten kommer att avskaffas. Sverige är 
på väg i rätt riktning, men att genomföra ett avskaffande som omfattar 96 procent av 
aktiebolagen är Bergman kritisk till. Utredaren borde ha föreslagit lägre gränsvärden som i 
Danmark just för att se vilka konsekvenser inträffar vid avskaffandet.  
 
 Många andra lagar går han i hand för att allt ska fungera och därför ska implementeringen av 
avskaffandet börja med en lägre nivå för att prova sig fram. Revisionsplikten är ingen 
administrativ börda för bolagen enligt Bergmans åsikt. Det kostar men det är ingen börda då 
revisorn upptäcker de fel i bolagen som vanligtvis skulle ha kostat mycket pengar. 
Revisionsplikten försvinner men inte bokföringsskyldigheten och upprättandet av 
årsredovisningen vilket många företag kommer att behöva hjälp med.  
 
Avskaffandet av revisionsplikten kommer inte att innebära så stor förenkling för företagen 
som regeringen hoppats på. Ska en förenkling ske så ska redovisningsregler, personalregler, 
skatter och momsregler ändras också. 
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4.2 Intervju med Anette Bergström, KPMG 
6:e maj, 2008 
 
Anette Bergström är utbildad på Handelshögskolan i Göteborg och har nu arbetat på KPMG 
i 20 år. Hon är sedan 1994 auktoriserad revisor och arbetar mest med stora företag, oftast på 
en internationell nivå.  
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Precis som det står i lagen måste revisorer vara oberoende och inte sprida vidare känslig 
information till obehöriga. På senare tid har skyldigheten att anmäla brott lagts på revisorerna, 
vilket Anette inte har behövt göra under sitt yrkesliv.  
Enligt de regler som finns idag måste en revisor granska bokslutet i ett aktiebolag oavsett 
storlek vilket leder till att det finns också mycket arbete med detta. Jävsreglerna uppfattas idag 
som besvärliga då Anette i vissa fall skulle vilja vara mer delaktig i vissa företag.  
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Risken är att KPMG kommer att förlora revisionskunder, men revisorerna kommer att gå över 
till andra tjänster som företagen kommer att behöva hjälp med. Redovisning är en sådan tjänst 
som kommer att öka efter avskaffandet och ersätta revisionen.   
 
Mindre bolag kommer enligt Anette att få det svårt efter avskaffandet medan KPMG, som är 
en stor revisionsbyrå både nationellt och internationellt, kommer att klara övergången utan 
dramatiska förändringar.   
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Anette tror att revisionsbyråer i framtiden kommer att arbeta mer med redovisning. De 
revisionsbyråer som arbetar med större bolag kommer att ha mer att göra jämfört med de som 
har mindre bolag som kundbas. Revisionstimmarna kommer att minska medan 
konsulttimmarna kommer att öka. Bolag med krediter hos banker kommer att behöva 
revisionen även i framtiden, tror Anette. Förutom banker så kommer bland annat kunder och 
leverantörer kräva revision som kvalitetssäkring av företagets bokslut. Exempelvis ett stort 
företag som Volvo kommer förmodligen inte att anlita leverantörer som inte har revision.  
 
Efterfrågan på revisionsutbildningen kommer att minska i takt med att konsultverksamheten 
utvidgas hos revisionsbyråerna. Kunskaper i redovisning kommer att värderas mycket högre i 
framtiden då revisionsbyråerna går över till redovisning. Den praktik som är ett krav från RN 
kan komma att förändras då antalet revisionstimmar minskar och det blir svårare att uppfylla 
de kriterier som är fastställda för praktiken.  
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Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Det är mycket möjligt att en kraftig minskning uppstår. Därför är det många revisionsbyråer 
som just nu satsar på redovisning.  
Idag har revisionsbyråer många erfarna och kunniga revisorer som kan användas inom andra 
områden. Det kommer att satsas på andra tjänster som kommer att erbjudas till företagen efter 
deras behov.  
Det är färre som skriver revisionsprovet och många prognoser har visat att det kan bli en brist 
på auktoriserade revisorer framöver.  
 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Det är inte omöjligt att den ekonomiska brottsligheten ökar hos aktiebolagen. Kanske 
Skatteverket väljer att granska endast de företag som inte har en revisor och skapar därför en 
skrämselfaktor som gör att företagen behåller revisorn.  
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Anette tycker att gränsdragningen är orimligt hög och ifrågasätter om det praktiskt taget är 
möjligt att ens genomföra i så stor omfattning. För Anette ligger en rimlig gräns på 10 
anställda och 24 miljoner i omsättning. Många bolag kommer att behålla revisionen även efter 
ett avskaffade, avslutar Anette med.  
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4.3 Intervju med anonym 
7:e maj, 2008 
 
I denna intervju har vår respondent valt att vara anonym och därför kommer det inte att 
göras någon presentation om dennes bakgrund.  
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Enligt respondenten så tillför revisionen mycket och sparar en hel del pengar åt företagen 
genom att upptäcka felaktigheter samt ändra på rutiner och uppnår besparningar den vägen. 
Detta är något som utredaren har missat när utredningen haft för stort fokus på 
revisionskostnaden.  
 
När det gäller oberoendet så får revisorn inte gå över en gräns när de gäller rådgivning för då 
är revisorn med och fattar beslut som sedan granskas av honom. Revisionen som den ser ut 
idag är densamma för alla aktiebolag oavsett storlek och är ett måste för bolaget. Detta leder 
självklart till att det finns många revisionsuppdrag för byrån. 
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Självklart kommer respondentens byrå att påverkas efter ett avskaffande och redan idag pågår 
det ett arbete med att anpassa sig inför framtiden. Många mindre aktiebolag kommer känna att 
de inte behöver revisionen, men däremot kommer det att behövas annan hjälp som 
upprättning av bokslut och skattdeklaration exempelvis. Trots allt kommer det att finnas kvar 
ett intresse för revisionen från företagarna, men en hel del andra tjänster kommer att växa 
fram. Det som förmodligen kommer att öka efter avskaffandet är tjänster som översiktlig 
granskning och bokslutsintyg.  
 
Det kommer öppnas upp nya möjligheter att sälja fler tjänster till kunderna som idag har 
revisorn där oberoendet hindrar denne från en aktiv roll som rådgivare. Många revisorer ser 
fram emot att bli mer delaktiga hos sina kunder och vissa kan till och med vilja sitta med i 
styrelsen.   
 
Fördelen med de större revisionsbyråarna jämfört med de mindre är att de stora har olika 
specialister inom vissa områden och ett internationellt nätverk. Specialisterna medför en stor 
fördel när byrån ska sälja konsultationstjänster. 
 
Bankerna vet antagligen vilka revisorer som gör bra arbete och vilka som gör ett sämre. På 
detta sätt kommer bankerna att ha ett nätverk med några revisionsbyråer som kan tillgodose 
deras behov av tillförlitlighet. Bankerna kommer i en större utsträckning att vägleda kunden 
att anlita vissa revisorer och konsulter som banken vet gör bra ifrån sig.  
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Respondenten tror att det kommer att bli fler som arbetar med konsultation och inte lika 
mycket med revision.  
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Det kommer att bli mer specialisering inom redovisning som att upprätta bokslut och löpande 
bokföring. Utbildningen kommer att behöva anpassas inför framtiden med mer redovisnings- 
och ekonomistyrning, parallellt med revisionsutbildningen.  
Det finns redan idag hos respondentens byrå olika karriärsvägar för anställda att röra sig fritt 
emellan. Om en anställd vill gå över från revision till redovisning är detta fullt möjligt. 
Eftersom redovisningen kommer att öka i framtiden så kommer möjligheten för anställda att 
byta arbetsuppgifter och arbetsplats att öka.  
 
 
Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Respondenten tror att antalet revisorer kommer att minska framöver. Det behövs ett visst antal 
timmar revision för att upprätthålla sin titel som auktoriserad revisor och detta kan bli ett 
problem för mindre firmor där antal timmar med revision kan minska dramatiskt. Revisorer 
kan komma att gå över till konsultation och då bli auktoriserade redovisningskonsulter. 
Revisorer kan komma att minska men att det uppstår en brist revisorer tror respondenten inte 
på.  
 
Många revisorer nöjer sig med att vara godkända och tar inte steget fullt ut mot en 
auktorisation. Detta till största del på grund av att det finns färre stora företag i mindre orter 
vilket gör att auktorisationen inte behövs.  
 
Respondenten tror att de kommer att förlora kunder på revisionsområdet, men å andra sidan ta 
igen det på redovisningsområdet. Respondenten är helt säker att de kommer att kompensera 
för revisionsförlusten med andra tjänster som kommer att erbjudas till företag.  
 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Enlig respondenten så har brottsligheten inom aktiebolagsvärlden varit dämpad just för att 
revisorn har varit med i bilden. Respondenten är helt övertygad om att avskaffandet kommer 
missbrukas och att Skatteverket och ekobrottsmyndigheten är medvetna om det. Dessa 
myndigheter uppskattar revisorernas närvaro i bolagen. Skatteverket kommer att behöva mer 
personal för att kontrollera att rätt skatt betalas in från företag. Hittar de fel i företaget så kan 
det bli en dyr läxa för bolaget.  
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Respondenten är kritisk till ett avskaffande av revisionsplikten efter de gränsvärden som finns 
föreslagna. Positiva sidor med revisionen har inte tagits med utan ses bara som en onödig 
kostnad. Att endast ta bort revisionsplikten räcker inte, utan det bör startas med att förenkla 
lagstiftningen. Företagare har inte lika lätt att hålla koll på alla lagar utan behöver ta hjälp av 
revisorerna med detta. Det gäller att ta bort alla de komplicerade regler som företagarna måste 
anpassa sig som inte tillför någon nytta men kostar mycket. Respondenten är för att börja med 
lägre gränser.  
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4.4 Intervju med Pernilla Lundqvist, KPMG  
7:e maj, 2008 
 
Pernilla Lundqvist är auktoriserad redovisningskonsult och arbetar på KPMG i Göteborg 
som redovisningsspecialist. Hon arbetar mycket med redovisningsfrågor som rör både 
noterade och onoterade bolag. Pernilla forskar även inom ämnet externredovisning och 
förläser för studenter på Högskolan i Borås och Handelshögskolan i Göteborg. 
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Oberoendet är väldigt viktigt men svårdefinierat och det är omöjligt att få ett hundra 
procentigt oberoende. Om det finns ett samarbete med en klient så är man beroende på ett 
eller annat sätt. Det beror vad man avser med oberoende påpekar Pernilla. I vissa uppdrag så 
finns det team där en person sitter med bokslutet och revisorn sitter i rummet jämte med 
revision. Slopande av revisionsplikten underlättar de delar som kan hjälpa företagarna och 
som tidigare stoppades av det oberoende som finns i lagboken. 
 
Tillförlitlighet i de finansiella rapporterna är väldigt viktigt för banker och ses som en 
kvalitetsstämpel. En ren revisionsberättelse betyder inte att allt är rätt men ska leva upp till en 
kvalitetsnivå beaktande god redovisnings- och revisionssed.  
 
Kompetensen är otroligt viktigt idag då det inte går att driva ett företag utan redovisning. Det 
är många regler som en företagare måste förhålla sig till, speciellt redovisningsreglerna.  
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Många bolag kommer frivilligt att behålla revisionen. Det kommer också vara lättare att 
erbjuda vad som idag är kringtjänster och slippa tänka på oberoendet.  
 
Vi kommer att se i vilken utsträckning revisionen utvecklar sig i Danmark där danska 
Skatteverket i blanketten har en fråga om bokslutet har blivit godkänt av en revisor.  
 
All förändring tar sin tid och det är inte så att redan dagen efter avskaffandet kommer alla 
aktiebolag att välja bort revisorn. Traditionen och vanan kommer att bestå och revisionen 
kommer att fortsätta vara en kvalitetsstämpel.  
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Det kommer att bli fler konsulter eller så kallade auktoriserade redovisningskonsulter. 
Redovisningen är en bransch som kommer att utvecklas och antalet debiterade timmar 
kommer att öka. Det kommer att vara akademiska skillnader mellan auktoriserad revisor och 
auktoriserad redovisningskonsult som lätt kan förväxlas, enligt Pernilla.  
 
Utbildningen kan komma att förändras allt eftersom bolagen efterfrågar mer 
redovisningstjänster. Alla förkunskapskrav som revisorn idag har kommer kanske inte att vara 
lika viktiga i framtiden och kommer förmodligen leda till att antalet auktoriserade revisorer 
minskar.  
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Intresset för ämnet ekonomi kan minska om det inte informeras om den framtida situationen 
som kan uppstå vid avskaffandet. Det är inte så att om revisionen minskar så kommer det inte 
längre behövas några ekonomer utan det är snarare tvärt om. Företag kommer inte att klara sig 
utan kompetenta och erfarna ekonomer. Idag förlitar sig företag mycket på revisorn och att 
denne ska upptäcka alla fel. Detta behov kommer att kvarstå även när revisionen blir frivillig 
och det är här som auktoriserade redovisningskonsulter kommer in i bilden. 
 
 
Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Konsekvensen kan bli att det finns färre auktoriserade revisorer i framtiden. Det kommer 
fortfarande att vara en kvalitetsstämpel att ha ett reviderat bokslut från en auktoriserad 
revisor. Om föreslagna gränsvärden införs kan det bli så att många revisorer minskar sitt 
arbete med revision och övergår till andra tjänsteområden.  
 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Allt beror på hur aktiebolagen anpassar sig och om det kommer nya kontrollfunktioner från 
ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Det är många faktorer som måste beaktas men det 
lutar åt att ekobrott kommer att öka.  
 
Idag är det revisorn som är skyldig att granska och kontrollera skattinbetalningar och om 
revisorn försvinner måste någon fortfarande kontrollera att rätt skatt betalas in. Frågan är bara 
vem det är som ska ta över denna kontrollfunktion? 
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Pernilla är väldigt förvånad över att gränsvärdena är så högt satta. Revisionsbyråerna har 
sedan länge varit inställda på att plikten kommer att avskaffas, men inte i så stor omfattning. 
Förvaltningsrevisionen är också något som diskuteras och att revisorn inte längre behöver 
besluta om ansvarsfrihet. Det är svårt att mäta kostnaden och nyttan i revisionen.  
Redovisningen kritiseras för att den inte är relevant och för att den avspeglar vad som har hänt 
och inte vad som kommer att hända.  
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4.5 Intervju med Johan Gabre, Företagsrevision AB 
9 maj, 2008 
 
Johan Gabre har gått sin utbildning på Högskolan i Borås och har nu arbetat som revisor 
sedan år 1991. Johan är godkänd revisor och arbetar på Företagsrevision AB som han var 
med och startade år 1991.  
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Det är jobbigt med jävsreglerna och revisorerna vill vara mer delaktiga i företag som är deras 
kunder, speciellt i de mindre bolagen. Det förekommer många kombiuppdrag på en mindre 
revisionsbyrå där en gör bokslut och den andra reviderar. En person får inte utföra revision på 
ett bokslut som denne själv gjort. Det skulle vara otroligt skönt att slippa detta tycker Johan.  
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Nio procent av Företagsrevisionens kunder ligger över det gränsvärdet som är förslagna i 
dagsläget och är tvungna att behålla revisionen. Det är fortfarande många företag som inte har 
någon aning vad förändringen innebär och det är många som tycker att revisionen är bra och 
kommer att behålla den. Trots att det gnälls ibland på revisionskostnaden så vill kunderna 
känna den trygghet som revisorn för med sig.  
Johan är säker på att hans byrå kommer att tappa kunder och själv kommer han att säga till 
sina kunder att välja bort honom i de fall där revision är onödig. Varför ha revisor om bolagen 
inte har några intressenter som är beroende av honom/henne? 
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Johan hoppas att han får lite större spelroll och agerar lite mer som ekonomichef i vissa 
företag. Johan har fått höra att hans branschorganisation SRS kommer arbeta mycket mer som 
en konsultorganisation framöver.  
 
När det gäller utbildning så säger Johan att det är bra att kunna redovisning för det är grunden 
till allt. Johan tror också att intresse för revisionsutbildningen kommer att minska.   
Revisorer i framtiden kommer att styras mer mot likviditetsplanering i bolag och 
undersökning av deras återbetalningsförmåga.  
 
 
Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Johan tror att antalet godkända och auktoriserade revisorer kommer att minska i framtiden. 
Revisionsbyrån har redan ett bra kontaktnätverk med banker men kan också bli bättre viket är 
betryggande inför framtiden.   
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Det finns en risk för att det kan gå arbetslösa revisorer i framtiden men Johan kommer inte 
drabbas då hans byrå är specialiserad på kombiuppdrag. Detta gör att revisorerna i hans byrå 
redan idag har en nära kontakt med kunderna. Problem kommer det att bli endast för de 
revisionsbyråer som endast granskar färdiga bokslut och som saknar kompetens inom 
redovisning och bokföring. 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Johan tror att det kan vara möjligt att ekonomiska brottsligheten ökar. Många företag kommer 
att behålla revisorn bara för att undvika tvister och böter hos Skatteverket. Det är bättre att få 
lite kritik från revisorn och lösa bekymret i det tysta än att få en dyr läxa. Det kan bli så att 
företag får kryssa i deklaration hos skatteverket om de har revisor eller inte, en princip som 
används i Danmark redan. Om Skatteverket börjar granska bolagen i större omfattning så 
kommer de att rikta in sig i första hand på dem som saknar revisor.   
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Företagen tycker att det är skönt med någon som kan kontrollera bokslutet och upptäcka 
eventuella fel i tid. Det finns många bolag som snålar på ekonomiavdelningen och då saknar 
den kompetens som behövs. I dessa lägen ska man definitivt ha en konsult som kan granska 
att bolaget har följt lagarna på ett korrekt sätt.  
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4.6 Intervju med Jerker Jonsson, Nordea  
8:e maj, 2008 
 
Jerker Jonsson har läst internationell ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg där han även 
har läst kurser inom juridik och geografisk ekonomi. Jerker har arbetat på Nordea i 25 år där 
han är regionskreditchef idag.   
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er är idag? 
 
Revisionsplikten betyder väldigt mycket för banken enligt Jerker. Banken lägger trots det inte 
alltid så stor vikt på att företaget är reviderat. Långt tillbaka i tiden har redovisningen varit 
som en bottenplatta i alla kreditbeslut som numera har blivit mer flexibel. Redovisningen är 
en historia bak i tiden som är mestadels ointressant för banken idag och som numera inte 
påverkar så mycket i beslutsfattandet. Det är alltid ett större intresse att blicka framåt och då 
finns det andra underlag att ta del av.    
 
Nordea, som andra banker, har arbetat fram nya rutiner under de senaste åren som innebär nya 
metoder för att bedöma kundernas styrkor och svagheter. Nordea är delägare i 
upplysningscentralen där man får information om hur exempelvis branschen har sett ut under 
de sista fem åren och där information om konkurs, kredit och avbetalning också kan utläsas. 
Man väger helt enkelt in kundens specifika beteende gentemot tidigare betalningar och 
kassaflöde.   
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Banken är medveten om denna förändring och arbetar därför med att utveckla och förfina 
granskningsmodellerna. Banken arbetar även med att utveckla känslan kring företagskunder, 
ta fram nya underlag, skapa nya bedömningar och inte lägga allt för stor vikt på ett reviderat 
bokslut. Det som kan komma är nya former och modeller för att få fram andra uppgifter som 
ska ersätta ett reviderad bokslut.  
 
När det gäller de mindre och medelstora företag så kommer bankerna förmodligen försöka 
förstå verksamheten bättre och sätta lite större krav jämfört med idag.  
 
Ifall banken inte längre har ett bokslutsunderlag på en kund, så kommer banken i det 
individuella fallet att ställa högre krav och skapa en bedömning utifrån den nya riskgraden.    
 
 
Hur använder ni revisionen i kreditbedömningsprocessen och hur kommer den att 
förändras efter avskaffandet?  
 
Företagare kommer att vara ännu mer benägna att lämna olika information till finansiärer för 
att försäkra att deras projekt och investering kan medföra gott resultat så banken kan hjälpa 
till med finansieringen.  
 
Det förekommer redan idag att banken påverkar företagaren i att anlita revisor och 
rekommenderar då någon av de revisionsbyråer som banken har en god kontakt med. Jerker 
tror att bankens möjlighet att få relevant information om företagen bland annat inom både 
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finansiering och planering kommer att öka i och med avskaffandet av revisionsplikten.    
Jerker tror att revisorer tillsammans med kunden kommer att få större samarbete med att få 
fram framtida kassaflöden när företaget ansöker om kredit. Banken vill inte gå in med 
finansiellt stöd där affärerna inte fungerar fullt ut. Det är inte intressant vad bolaget tjänat 
under senaste halvåret utan hur bolaget kommer att generera intäkter framöver. Får inte 
banken något reviderat bokslut så kan banken söka andra typer av underlag med hänsyn av 
beräkning och kalkylering av det framtida kassaflödet i bolaget som ett stöd att gå vidare i 
kreditprocessen.   
 
Bankerna ska se till att inte fastna i boksluts noterna utan fokusera på hur betalningarna 
kommer att ske tillsammans med andra viktiga indikatorer som återbetalningsförmågan. Det 
som kommer vara det övervägande i beslutsunderlaget är just företagets betalningsförmåga.  
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Nya uppdrag kommer tillsammans med revisorns roll att förändras, konsultationerna kommer 
att öka och detta kommer att leda till andra typer av beslutsunderlag.  
Synen på revisionsbyråer skiljer sig där stora byråer har en bredare kompetens men det 
handlar om att få rätt revisor som engagerar sig rätt hos en klient.  
Det är inte omöjligt att det som inträffade i Storbritannien med att vart tionde revisor fick 
lämna sitt jobb också inträffar i Sverige om avskaffandet sker efter den maximala 
rekommendationen.  Det gäller att ställa om snabbt och att revisorn tar vara på den kompetens 
som de besitter. Jerker tror inte att det blir några dramatiska förändringar efter ett 
avskaffande.   
 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Den ekonomiska brottsligheten kan komma att öka. Om banken hittar oklara uppgifter så ska 
information om vem som står bakom företaget och vem som driver det, tas fram. Det är inte 
bolaget självt som begår ekonomisk brottslighet utan det är företrädaren som råder över 
bolaget på något sätt. Det handlar mer om vem personen är och vilken roll som den har i 
bolaget. Det är inte bara att förstå bolaget och strukturen utan mer vem som styr, leder och 
bestämmer i bolaget.  
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Det mest intressanta är att följa och se vad som händer när avskaffandet införs. Jerker tror att 
det här kan öppna nya möjligheter snarare än att det blir ett problem.  
Genom att banken har påverkats internt som externt så ser man vissa möjligheter. Vad det kan 
medföra är att tillsammans med kunderna kan banken bli ännu bättre. Det kan leda till att 
bankerna kommer kunden närmare och ställer andra typer av krav på information via 
konsulter. Kunder gillar när både revisorn och banken jobbar på ett aktivt sätt och tänker på 
kundens bästa. Jerker tror inte att många revisorer har varit aktiva nog utan mestadels väntat 
på att sammanställa ”siffrorna”.    
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4.7 Intervju med Göran Sundelius, Swedbank Sjuhärad AB 
5:e maj, 2008 
 
Göran Sundelius har en dubbelexamen i ekonomi och juridik. Göran är utbildad civilekonom 
från Handelshögskolan i Göteborg och examen i juridik har han tagit vid Lunds Universitet. 
Efter utbildningen började Göran att arbeta som jurist på Swedbank och är kreditchef sedan 
fem år tillbaka.   
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Revisionen, som Göran betonar, är en tillbakablick oftast sex till åtta månader bak i tiden när 
banken egentligen är intresserad av framtiden. Framförallt är banken intresserad av bolagets 
balansposter, tillfredställande kapitalbas och att resultatet stämmer i verkligheten. Bankens 
mål är att se framåt i tiden och i nuläget finns det allt för liten skara av revisorer som tittar 
framåt. Revisorns roll har förändrats och det som revideras är inte bara det lagstiftaren 
bestämmer utan även de delar som banken har nytta av som exempelvis framtida kassaflöden. 
Företaget kan tillsammans med revisorn hitta nya affärsmöjligheter och samtidigt också få en 
bättre lönsamhet.  
 
Göran tror inte att 96 procent av alla aktiebolag, efter ett avskaffande, kommer att välja bort 
revisorn utan bolagen kommer själva känna av om de behöver den kvalitetsstämpel som 
revisionen idag medför. Intressenterna som Skatteverket, banker och anställda kommer att 
kräva kvalitetsstämpeln på redovisningen. Konkurrensen bland revisionsbyråer kommer att 
öka och kompetensen på detta sätt kommer att höjas ytterliggare.  
 
 
Hur påverkar de gränser gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Göran tror inte efter avskaffandet av revisionsplikten att priset för bankens kredit kommer att 
öka. Det viktigaste för banken är att de får en försäkring, från de bolag som söker kredit, att 
de kommer att kunna betala tillbaka sina lån.  
Så länge banken får den information de söker så har banken inga synpunkter på 
gränsdragningarna. Företag som är kunder idag, utan några större krediter, kommer inte att få 
några hårdare krav på redovisning. Det som kommer att hända är att de företag som behöver 
kredit förmodligen kommer också behålla revisorn, medan de företag som inte är i behov av 
kredit kommer i en större utsträckning kunna välja bort revisorn. Banken kommer inte att 
acceptera någon sämre redovisning i och med avskaffandet och kommer att se till att de får 
den information de söker.  
 
I dagsläget har banken ett samarbete, i stort sett, med alla revisionsbyråer där banken kan ta 
kontakt direkt med revisorn om det är några funderingar kring bokslutet. Oftast förekommer 
det bokslutsgenomgång tillsammans med bank, revisor och företagaren. 
 
 
Hur använder ni revisionen i kreditbedömningsprocessen och hur kommer den att 
förändras efter avskaffandet?  
 
Banken tittar på allt i företaget och kan vara allt från företagarens möjlighet att bedriva affärer 
och tjäna pengar till betalningsförmågan. I nystartade bolag finns det inget bokslut för 
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föregående perioder och det är här banken troligtvis kommer att bestämma vilken revisor som 
bolaget anlitar. Banken kommer vilja ha revisorer som blickar framåt och inte bara stämpla 
den period som har gått. Göran påstår att det kommer att bli bättre kvalitet på redovisningen. 
Banken kommer i större utsträckning att påverka vilka revisorer som de vill ska bland annat 
företräda och revidera bolaget. Banken kommer att hålla koll på vilka revisorer och konsulter 
som är duktiga och som banken kommer att rekommendera sina kunder att anlita.  
 
 
Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Företag kommer fortfarande att vilja ha den kvalitetsstämpel som de har idag på sitt bokslut 
och kommer i en större utsträckning köpa tjänster från revisorn som är anpassade efter deras 
verksamhet och kommer att ersätta den revision som utförs av revisorn idag. En hel del av 
bankens nuvarande kunder kommer nog att ha kvar någon typ av redovisning eller bokslut 
med koppling till revision. Genom införandet av nya lagstiftningen kommer nya tjänster att 
förekomma som kommer att leda till bättre kvalitet på bland annat redovisning och bokslut.  
 
 
Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Brottsligheten utifrån bankens synvinkel kommer inte att minska utan snarare att öka. 
Försvinner revisorn så finns det risk att brottsligheten kan förekomma i en större omfattning 
jämfört med idag.  
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Bankerna tillsammans med revisorerna kommer att se till att förändringen blir bra. 
Revisorerna kommer att anpassas efter den information som banken efterfrågar och därför 
kommer banken inte att utveckla några nya tjänster efter avskaffandet av revisionsplikten. 
Göran är positiv till avskaffandet av revisionsplikten och tror att många företag kommer att ha 
en stor nytta av förändringen.  
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4.8 Intervju med Kent Björkdahl, Skatteverket  
 
 
Kent Björkdahl började sitt yrkesliv med att arbeta på en revisionsbyrå som revisor. Kent var  
auktoriserad revisor redan innan han gick över och började arbeta på Skatteverket. Idag 
arbetar han som specialist i redovisningsfrågor. Kent har också arbetat utomlands i bland 
annat Tanzania med svenska SIDA projektet.    
 
 
Vad betyder revisionsplikten för Er idag? 
 
Revisionsberättelsen är viktig då revisorn i vissa lägen skickar den till Skatteverket, det vill 
säga vid oren revision. Det är i dessa lägen som Skatteverket uppskattar revisorns oberoende 
och anmälningsplikt vid misstanke om brott.    
Vid felaktiga uppfattningar i redovisningen sätter sig Skatteverkets representant tillsammans 
med revisorn och ekonomichefen och åtgärdar problemet.  
 
 
Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
 
Skatteverket har de resurser som de har idag och Kent tror inte att de har någon färdig strategi 
inför morgondagen. Förmodligen så kommer Skatteverket att vänta och se vad som kommer 
att hända när revisionsplikten upphör. Många mindre bolag kan välja att inte behålla revisorn 
och det är ett faktum man beaktar från Skatteverket. 
Kent är mycket förvånad över den gränsdragning som föreslås speciellt om det jämförs med 
Danmark och Finland som har betydligt lägre gränser på omsättning och balansomslutning.  
Revisorn gör mycket i det tysta när det gäller att rätta de fel som företagen gör i 
redovisningen.  
 
 
Kommer Ert arbete att förändras efter ett avskaffande? 
 
Enligt ett påstående kommer Skatteverket vara i behov av mer resurser och kan behöva 
genomföra fler stickprov och ta betalt för de tjänster som de utför. Detta är dock något som är 
främmande för Kent i nuläget.  
 
Regeringen kommer eventuellt att ta bort revisorns skyldighet att anmäla brott. Det ses som 
ett dåligt förslag från utredaren, enligt Kent.  
Jämfört med Danmarks deklaration så ska bolaget fylla i om de har revisor eller inte och 
enligt Kent diskuteras det samma sak i Sverige också.  
 
Enligt Kent så hinner revisorn förhindra att företag gör felaktiga skatteinbetalningar och på 
det sättet göra en besparning när det gäller skattepålägget som idag är 40 procent av den 
underhållna skatten.  
 
 
Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
 
Liten minskning kommer förmodligen att uppstå, speciellt hos dem som tror att revision är 
bara en kostnad. Revisor är också ofta en duktig ekonomisk rådgivare.  
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Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
 
Har inte en riktig uppfattning om läget men självklart kan det förekomma, menar Kent. 
Oseriösa personer som inte kunnat få en revisor att granska deras bokslut kan komma nu att 
söka sig till aktiebolagsformen.  
 
 
Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
 
Utredaren har utöver revisionsplikten tänkt ta bort förvaltningsrevisionen vilket inte kommer 
att gå hem hos aktiebolagen, enligt Kent. Det är viktigt för en styrelseledamot att revisorn 
föreslår ansvarsfrihet så att ledamoten kan gå vidare efter ett uppdrag.  
Enligt Kent så är avskaffandets mening att svenska bolag ska vara lika konkurrenskraftiga 
som i andra EU länder.  
Ju mindre ett bolag är desto större är den relativa kostnaden för revisionen. Det har kommit en 
mindre form av revision som ska vara lite mildare kostnadsmässigt jämfört med den tidigare. 
Den har tagits fram av FAR SRS och benämns REKO.  
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5 Analys 
 
 
 
Här analyserar och presenterar författarna resultatet från tredje, fjärde och femte kapitlet 
som är sammanfattade i en slutsats kring revisorns framtid. I detta kapitel belyses även 
författarnas åsikt och rekommendationer kring framtida forskningsfrågor. 
 
 

5.1 Revisionsplikten idag 
 
Det finns en klart likartad åsikt från respondenterna kring revisionen och revisionsplikten 
idag. Respondenterna lyfter fram vikten av den kompetens som revisorerna besitter och ingen 
av dem tror att efterfrågan kommer att försvinna i och med ett avskaffande av plikten. I 
intervjuerna framgår det tydligt att respondenterna ser på revisionen som en kvalitetsstämpel 
på bolagens årsredovisning.  
 
Respondenternas åsikt återspeglas också av teorin som tydligt visar att det är en långdragen 
process med höga krav, för att bli godkänd/auktoriserad revisor. Först måste den som vill bli 
revisor, skaffa sig 3-4 år akademisk utbildning för att sedan införskaffa sig den praktiska 
erfarenheten innan det är möjligt att skriva provet hos RN.  
 
När det gäller oberoendet och jävsituationerna är det främst revisorerna som är kritiska till 
den som den är idag. Det finns ett önskemål från revisorerna om att öka sin delaktighet i de 
företag som de utför tjänster åt idag. Det skulle exempelvis vara mer rådgivning, utveckling 
av verksamheter eller att sitta med i styrelsen. 
 
Lagen har ett stort fokus på oberoendet där revisorn endast får lämna råd som omfattar 
granskningsuppdraget och allt utöver det uppfattar lagen som en jävsituation. Revisorn får 
inte heller stödja företagets ståndpunkt vid olika situationer enligt RevL.  
  
När det gäller bankernas syn på oberoendet så skiljer det sig lite från revisorernas. Enligt 
Sundelius, behöver revisorn vara oberoende för att resultatet ska vara rättvisande. Lundqvist 
menar att det aldrig finns något hundraprocentigt oberoende och att synen på denna går isär 
beroende på vem som tillfrågas. Genom att företaget köper tjänster av en revisionsbyrå så 
skapas det redan ett beroende mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. 
Respondenterna menar att kravet från lagstiftaren på ett oberoende som det ser ut idag, 
hindrar revisorerna från att ge fler och bättre råd till företagarna.  
 
När det gäller det lagliga tvånget för aktiebolagen gällande revisionen är alla respondenter 
överens att den är onödig när det gäller mycket små aktiebolag. Respondenterna var överens 
om att revisionsplikt för alla aktiebolag inte är bra och att alla aktiebolag inte behöver revision 
enligt nuvarande lagstiftning. Gabre menar att tvång aldrig är bra och att han kommer 
rekommendera några av kunderna till att inte välja revision efter avskaffandet. 
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Respondenterna är också överens om att mycket små aktiebolag inte behöver revision utan 
mer rådgivning från revisorn, men enligt dagens revisionsmodell måste de välja revisionen 
ändå. Behovet är minst bland aktiebolag där ägaren och styrelsen är samma person och 
revisionen blir bara arkiverad i en pärm utan att någon läser den. Det finns inget stöd bland 
respondenterna för revisionen som alla aktiebolag är skyldiga att följa enligt aktiebolagslagen 
som den är idag. 
 
 

5.2 Påverkan från föreslagna gränsvärden 
 
När det gäller de föreslagna gränsvärdena i utredningen är revisorerna kritiska till och 
frågande om det ens är möjligt att genomföra i dagsläget. Som det ser ut idag skulle 96 
procent av alla aktiebolag kunna välja bort revisionen och respondenterna menar att det är en 
kaotisk omställning från alla aktiebolag till bara fyra procent. Många är också tveksamma till 
utredarens önskemål gällande gränsvärden och skulle själva vilja att gränsdragningen var mer 
realistisk och betydligt lägre under en övergångsperiod.  
 
Utredningen är också märklig i den mån att förslaget skiljer sig dramatiskt jämfört med 
Danmark och England som har utfört avskaffandet i etapper. England började med de allra 
minsta bolagen och höjde gränsvärdena långsamt fram till år 2004 då de implementerade 
gränser som föreslås av EU. Danmark har så sent som nu börjat ett avskaffande av 
revisionsplikten enligt samma mönster som i England, att de minsta företagen undantas av 
revisionsplikten. Efter en utvärdering kommer de eventuellt att fortsätta med att utföra 
höjningar tills landet går EU tillmötes.   
 
Respondenter från de stora revisionsfirmorna tror inte att de kommer att tappa kunder i någon 
anmärkningsvärd utsträckning och tror att avskaffandet blir tuffast för de mindre 
revisionsbyråerna. Detta understöds också av Gabre, som representerar en mindre 
revisionsbyrå, att de kommer att förlora kunder. I hans fall är endast nio procent av kundbasen 
tvungna att behålla revisionen.  
 
I Sveriges fall är det bäst att jämföra med ett annat nordiskt land vars aktiebolagslag liknar 
den svenska och där bolagen har liknande struktur. Därför är det bra att se hur det har gått i 
Danmark vars lagstiftning liknar den svenska. Här har endast elva procent av företagen sagt 
att de har gjort en besparning tack vare revisionspliktens avskaffande och en majoritet var 
osäkra på utgången. Detta är en indikator som stödjer det som respondenterna har sagt, att 
revisorn kommer att vara kvar hos aktiebolagen men inte på samma sätt som idag.    
 
När det gäller bankernas verksamhet och förändringen av den så går åsikterna lite isär mellan 
de hörda respondenterna.  
Jonsson från Nordea menar att prissättningen baseras på underlaget som presenteras för 
banken och om revisorn försvinner, blir det en helt ny riskfaktor som kan innebära en högre 
kreditkostnad. Han tror att om revisorn försvinner kommer banken att behöva utföra analyser 
i en större utsträckning jämfört med idag. Kreditgivaren kommer att utreda företagets 
verksamhet mer, vilket också kan styra prissättningen.  
Sundelius från Swedbank tror inte att det kommer att bli någon skillnad vid avskaffandet av 
revisionsplikten och menar att banken fortfarande kommer att kräva samma information från 
företag som söker kredit hos banken, därför tror han inte på någon höjning av priset för 
krediter. Han välkomnar förslaget och menar att banken kommer, i en större utsträckning, att 
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kunna välja revisor åt företaget och detta kan komma till nackdel för de mycket små 
revisionsbyråerna.  

5.3 Förändring efter avskaffandet  
 

5.3.1 Revisionsbyråer  
 
När det gäller revisionsbyråernas verksamhet så kommer den att förändras till en viss grad, 
enlig respondenterna.  Alla revisorer är överens om att revisionen är en tydlig kvalitetsstämpel 
och att många aktiebolag trots avskaffandet, kommer att behålla revisionen.  
Enligt Lundqvist med flera, kommer efterfrågan på redovisning att öka, medan den kommer 
att minska för revision. Det innebär att fler tjänster kommer att erbjudas till företagen och kan 
vara allt från bokföring till löneadministration. Respondenterna tror också att utbildningen 
kommer att behöva förändras till att innehålla mer redovisning istället för revision som det är 
idag. Denna förändring kan innebära att det blir färre auktoriserade och godkända revisorer 
eftersom dessa har ett visst antal timmar som ska vara avsedda för revision.  
 
Det som kommer att förändras i framtiden är att revisionen blir frivillig i och med att kravet i 
ABL försvinner men kravet på årsredovisning och tillämpning av redovisningspraxis kommer 
fortfarande att vara kvar. Här är frågan om de mindre bolagen har den kompetensen som 
behövs för att upprätta en egen redovisning. Respondenterna är eniga om att andra tjänster 
kommer att växa fram och ersätta dagens revision.  
 
Bergman påpekar att revisionsbyråns förändring mot konsultverksamhet inte behöver vara 
något negativt. Enligt Bergman, har antalet uppdrag ökat tillsammans med priserna för dessa i 
Danmark och England. De övriga respondenterna menar också att antalet konsultationstimmar 
kommer att öka dramatiskt efter avskaffandet. Respondenterna från de större revisionsbolagen 
tror även här att denna övergång kommer att bli tuffast för de mindre revisionsbyråerna, något 
som Gabre dock tvivlar på. Han menar att de redan idag har en blandning av revision och 
redovisning och att för dem kommer det att bli naturligt att fortsätta med det som de gör idag. 
Gabre säger att övergången kommer att vara tuffast för de små revisionsfirmorna som endast 
sysslar med revidering av färdiga bokslut och saknar kombiuppdrag.  
 
I Tyskland finns det revisorer och licenserade skatterådgivare som erbjuder sina tjänster till 
företag. Sverige är nog på väg mot en liknande situation i och med att auktoriserade konsulter 
har kommit till.  
 
Respondenterna från revisionsbyråerna spekulerar också om att det kan uppkomma andra 
bolagsformer såsom det har blivit i Tyskland. En förenkling av aktiebolagsformen så att 
insatsen minskas eller tas bort, är de kritiska till och Bergman menar att 100 000 kr är en låg 
insats och att den borde höjas.  
 

5.3.2 Banker 
 
Respondenterna från Nordea och Swedbank är överens om att ett reviderat bokslut är bara en 
del av helheten vid en kreditgranskning och att den mer har varit ett historiskt dokument och 
inte så framåtblickande som de hade önskat. Men de är även överens om, i enlighet med  
revisorerna, att reviderat bokslut har hög kvalitet och är en viktig del under kreditprocessen.   



 

 - 51 -

 
Både Thorell & Norberg och intervjuerna visar att anledning till bankernas användande av 
reviderat bokslut i kreditbeslutsprocessen är för det oberoende som en revisor förhåller sig till.  
Det finns en fara med att revisorn kan bli mer involverad i företaget och önskan efter att 
försköna ekonomiska värden, kan uppstå i framtiden. Detta stödjer också Jonsons farhågor att 
i framtiden kommer banktjänstemännen att behöva ägna mer tid åt de företag som söker 
kredit.  
 
Eftersom det finns önskemål från respondenterna att se framtiden hos ett företag som söker 
kredit tror de att revisionsbyråerna kommer att utforma tjänster där fokusen ligger på 
kassaflödegranskning och även andra delar som bankerna kan vara intresserade av.  
Det är något som understöds av Bergman från Öhrlings som tror att efterfrågan efter snabba 
granskningar kommer att öka när företagen är i behov av krediter och ska träffa en 
banktjänsteman.      
 

5.3.3 Skatteverket  
 
Som Björkdahl har nämnt i intervjun har skatteverket inte någon färdig strategi när det gäller 
avskaffande av revisionsplikten utan myndigheten vill avvakta och se vilka gränser som blir 
gällande i slutändan. Björkdahl hade helst sett liknande gränsvärden som i Danmark och 
Finland med en omsättning på 3 miljoner.  
 
Björkdahl understöder det som revisorerna sagt att deras arbete är väldigt viktigt för 
aktiebolag när det gäller skatteinbetalning bland annat. Revisorer besitter stor kompetens och 
åtgärdar det vanligaste fel som företag gör och på detta sättgör man besparingar genom att 
bolaget slipper skattepålägget.  
 
Problemet enligt Björkdahl, som även stöds av Folkesson & Wingård, är när 
revisionsberättelsen försvinner så förlorar Skatteverket en viktig indikator som signalerar om 
myndigheter ska undersöka företaget i en större omfattning. Vid orena revisionsberättelser 
brukar skatteverket nästan alltid undersöka företaget noggrant. Skatteverket har inte resurser 
som krävs vid eventuellt ökade kontroller.  
 
Undersökningar i England har visat att efter avskaffandet av revisionsplikten så sjönk antalet 
anmälningar om brott från revisorerna. Det är något som stödjer Skatteverkets farhågor inför 
framtiden som menar att extern revision är ett effektivt sätt att förhindra brott.   
 
Björkdahl tror att liknade system som i Danmark kan vara användbart i Sverige med att 
aktiebolaget får i skattedeklarationen ange om det har revisor eller inte. Om bolaget inte har 
revisor kan det innebära en mer noggrann granskning och ökade stickprovs kontroller av 
företagets verksamhet vilket per automatik innebär att myndighetens insyn i aktiebolagen 
ökar.    
 
 

5.4 Minskad efterfråga av revisorer 
 
Enligt Gabre kommer revisionsbyråer som bara utför revision och inte har några 
kombiuppdrag, drabbas väldigt hårt av avskaffandet. Bergman tror att antalet revisorer 
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kommer att minska på kort sikt men att det kommer att jämnas ut i takt med 
pensionsavgångarna. Bergström från KMPG påpekar att revisorerna är väldigt kompetenta 
och kommer att anpassas snabbt över till redovisning när efterfrågan på revisorer minskar. 
Vår respondent, som har valt att vara anonym, menar att det finns en risk att många nya 
revisorer nöjer sig med att vara godkända och då kan det uppstå en brist på auktoriserade 
revisorer.  
 
Teorin och erfarenheten från Danmark och England visar att en minskning i efterfrågan på  
revision kommer att minska från de minsta företagen. I England har 52 procent av dessa valt 
att avstå från revision medan i Danmark, som inte infört avskaffandet förrän nyligen, är 
minskningen betydligt mindre.  
 
Även utbildningarna kan drabbas på den akademiska nivån, menar Bergman. Han tror att ett 
avskaffande kan medföra att färre studenter söker revisionsutbildningen och dess kursutbud. 
Enligt Lundqvist finns det en akademisk skillnad mellan revisorer och auktoriserade konsulter 
där avskaffandet kan medföra att utbildningarna anpassas efter konsulter och på det sättet blir 
det färre studenter som uppfyller revisorsnämndens krav för godkännande eller auktorisation.  
 
Teorin visar tydligt att utbildningen är väldigt revisionsorienterad och genom att revisionen 
blir frivillig, kommer utbildningarna att behöva uppdateras efter de framtida förhållandena. 
Som stöd för detta finns den praktiska erfarenheten från Tyskland som visar på en större 
efterfrågan på  konsulter med kunskap om skattelagstiftningen och tillämpningen av denna.   
 
Bergström tror att en kortsiktig minskning av revisorer kan förekomma men slutligen, i takt 
med att revisionsbyråerna går över till redovisning och andra tjänster, kommer den allt större 
efterfrågan på ekonomer jämna ut effekten som avskaffandet medför.  
 
Respondenterna är i övrigt överens om att revisionen kommer att minska kraftigt efter 
avskaffandet, men att revisorns kunnande och erfarenheter fortfarande kommer att efterfrågas 
av företagen i och med att nya tjänster växer fram.   
 
 

5.5 Ökning av ekonomisk brottslighet i aktiebolag 
 
Vår respondent som har valt att vara anonym menar att aktiebolagsformen har varit den 
bolagsform där ekonomiska brottsligheten har varit lägst och om skyldigheten, där revisorn 
ska anmäla brott, försvinner tillsammans med revisionen kan brottsligheten öka, även hos 
aktiebolagen. Personer som håller på med ekonomisk brottslighet kan komma att söka sig från 
övriga bolagsformer till aktiebolag.  
 
Respondenterna delar åsikt om att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka, men i hur 
stor grad är väldigt svårt att bedöma. Gabre från Företagsrevision menar att det kan bli som i 
Danmark där företaget får i deklarationen ange om de har revisor eller inte. De som saknar 
reviderat bokslut kan granskas från skatteverket i en större utsträckning, vilket kan ha en 
avskräckande effekt till att behålla revisorn. Teorin från England visar att 46 procent av den 
ekonomiska brottsligheten är förekommande hos de mindre och medelstora företagen med 
maximalt 100 anställda.  
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Det innebär att företag där risken är högst för ekonomisk brottslighet kommer i framtiden att 
kunna avstå från revision, trots att teorin visar att revision är det effektivaste sättet att 
upptäcka fel och brott.    
 
Lundqvist påpekar att det idag är revisorn som ser till att företaget betalar in skatten och om 
kontrollen försvinner är risken högre för skattefusk och andra brott.     
 
Björkdahl menar också att oseriösa företag som tidigare inte kunnat driva aktiebolag på grund 
av att ingen revisor ville utföra revisionen åt dem, kan komma att söka sig till 
aktiebolagsformen vilket kan leda till ökad ekonomisk brottslighet i de svenska aktiebolagen.  
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6 Slutsats 
 
 
 
Här behandlas den slutsats som baseras på den genomförda analysen. Det är här som 
svaret presenteras på vår forskningsfråga tillsammans med våra åsikter och förslag till 
fortsatt forskning.  
 
 

• Revisionen ses idag som något positivt av intressenter, revisorer och företagare och 
kommer förmodligen inte att försvinna helt efter ett avskaffande av revisionsplikten. 
Även om företagare ibland kan klaga på revisorskostnaden så är de införstådda med att 
det är bättre med revisionen än utan den. Revisionen ses som en kvalitetssäkring av 
aktiebolagets bokslut och det kan förekomma påtryckningar till att behålla revision 
även från andra intressenter som inte beskrivs i denna uppsats, såsom anställda och  
leverantörer exempelvis. Nyttan från revisionen är större än kostnaderna om vi ska tro 
på revisorerna. 

 
• Revisionsbyråerna kommer att klara övergången genom att anpassa sina tjänster efter 

de behov som råder hos aktiebolagen och detta kommer att leda till att revisorer går 
över till konsulttjänster och andra typer av specialistuppdrag inom redovisning. Det 
positiva med denna förändring enligt vad respondenterna tror är att kvaliteten kommer 
att öka i redovisningen och revisorerna som nu blir konsulter kan mer ingående hjälpa 
företagarna med olika problem. Detta innebär att oberoendet som revisorn tidigare var 
tvungen att förhålla sig till, kommer att försvinna och revisorernas inflytande, speciellt 
i de mindre aktiebolagen, kommer att öka.  

 
 

• Att brottsligheten kommer att öka anmärkningsvärt är inget som någon av 
respondenterna oroar sig för i någon större utsträckning, vilket måste innebära att ett 
avskaffande av revisionsplikten inte behöver leda till högre ekonomisk brottslighet. 
Det kommer alltid att finnas de som försöker att fuska och det finns en risk att dessa 
personer eller företag kan gå över till aktiebolagsformen för att slippa revisionen. Det 
är möjligt att brottsligheten kommer att öka i aktiebolagsformen på kortare sikt innan 
Skatteverket har utformat nya rutiner för granskning. Bara en sådan sak som att kryssa 
i blanketten om man har en revisor kan vara avskräckande och styra företagen mot 
revision.  

 
 

• Utbildningen kommer att behöva ändras och anpassas efter de nya behov som kan 
uppkomma efter ett avskaffande och ämnet redovisning kommer att behöva 
implementeras i den akademiska utbildningen mer än vad den har gjorts idag. 
Uppsatsen visar tydligt att efterfrågan på revisionen kommer att falla efter ett 
avskaffande och de uppdrag som kommer att ersätta revisionen är löpande bokföring, 
löneadministration och olika former av konsultation. Efterfrågan på 
revisorsutbildningen kommer också att minska då framtiden för revisorerna 
fortfarande kommer att vara oviss fram till genomförandet av avskaffandet.  
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• Risken för att det ska gå arbetslösa revisorer är inte så stor då stora pensionsavgångar 
är att vänta inom en snar framtid. Det som kan hända är att antalet godkända och 
auktoriserade revisorer kan minska då antalet som gör provet hos RN minskar för 
varje år som går och kommer förmodligen att falla ännu mer när ett avskaffande av 
plikten väntar. De stora revisionsbyråerna kommer att gå över till redovisning och på 
detta sätt kompensera den efterfrågeförlust som kommer att uppstå. Mindre 
revisionsbyråer är de som ligger i riskzonen och som kan komma att behöva friställa 
anställda om antalet uppdrag minskar.       

 
 

6.1 Författarnas åsikt 
 
Författarna delar samma åsikt som respondenterna, tvång är aldrig bra och ett avskaffande 
kommer med största sannolikhet att medföra en förbättring för de minsta bolagen i Sverige. 
Bakgrunden till utredarens förslag kring avskaffandet är något som författarna är kritiska till. 
Utredaren menar att svenska företagens konkurrenskraft ska höjas i och med att de slipper den 
kostnad som revisionsplikten medför. Författarna anser att utredaren har fokuserat för mycket 
på den kostnad som revisionen medför men har glömt att belysa de fördelar som finns i 
revisionen och det som företag, även efter ett avskaffande, kommer att efterfråga. Det är 
självklart den kunskap och erfarenhet som en revisor har, speciellt när ett mindre företag 
funderar på att etablera sig utomlands, som kommer att vara viktig för företag även i 
framtiden.  
 
Något som författarna också är skeptiska till är de gränsvärden som utredaren har valt att 
föreslå. Författarna tvivlar på att en förändring, som omfattar mer än 90 procent av 
aktiebolagen, är genomförbart eftersom omställningen från alla aktiebolag till nästan inga, 
skulle vara för omfattande för det svenska samhället.  
 
Författarna är övertygade om att den slutliga gränsdragningen kommer att vara betydligt lägre 
efter att utredarens förslag har passerat igenom de olika instanser som är nödvändiga vid en 
lagändring. Detta kommer att leda till att förändringen inte kommer att vara dramatisk inom 
den närmsta framtiden för de svenska revisionsbyråerna. 
 
  

6.2 Förslag till framtida forskning  
 

• Regeringen har marknadsfört sin avsikt att minska företagens administrativa kostnader 
med 25 procent och att avskaffandet går i rätt riktning när det gäller denna minskning. 
Maud Olofsson har varit den drivande personen bakom frågan med stor entusiasm och 
menar att företagen kommer att göra en stor besparning vid ett avskaffande. Frågan är: 

 
- Hur stor är kostnaden för den revision som utförs enligt revisionsplikten idag? 

Hur stor blir besparningen efter avskaffandet i förhållande till regeringens 
förväntningar? Hur stor del utgör kostnaderna för sidouppdrag? 
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• Idag kan man bara spekulera sig fram till vad som kommer att hända efter ett 
avskaffande av revisionsplikten. Kommer avskaffandet att medföra att revisorer går 
arbetslösa eller att revisionsbyråerna blir redovisningsbyråer? Detta är något som kan 
vara väldigt intressant att undersöka några år efter att avskaffandet har genomförts.   

 
- Har ett avskaffande av revisionsplikten haft några effekter när det gäller 

revisionen och revisionsbyråerna.   
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Bilaga 1 – frågeformulär   
 

1. Vad betyder revisionsplikten för Er är idag? 
• oberoende 
• säkerhet 
• tystnadsplikt  
• kompetens 

 
2. Hur påverkar de gränser, gällande små aktiebolag, Er verksamhet? 
• hårdare krav 
• högre risker 
• minskning av kunder 
• utredningen och gränsdragningen  

 
3. Kommer revisorns arbete att förändras efter ett avskaffande? 
• utbildning 
• tjänster 
• revisorsnämnden 
• praktik 
• internationella erfarenheter 
• andrabolagsformer 

 
4. Kommer efterfrågan på revisorer minska efter avskaffandet? 
• arbetslöshet 
• minskning av utbildningsplatser 

 
5. Kommer den ekonomiska brottsligheten att öka? 
• skatteverket 
• pennigtvätt 
• oseriösa företag 

 
6. Egna åsikter om revisionsplikten och dess avskaffande? 
• gällande revisorn och dennes framtid  
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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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