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Sammandrag 
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Handledare:  Simon Lundh 
 
Institution:  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
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Kurs:  Företagsekonomi 3 mot redovisning - uppsatsarbete 
 
Nyckelord:  Revisionsplikt, avskaffande, nystartade, aktiebolag, revisionsbyråer, 

revisor 
 
Syfte:  Att undersöka hur denna lagändring, revisionspliktens avskaffande 

för de minsta aktiebolagen, har anammats och genomförts av 
aktiebolag som startats efter 1 november 2010 samt vilken påverkan 
reformen har haft på revisionsbyråernas arbete och deras attityd till 
lagändringen. Studien avser också att undersöka hur stor del av de 
nystartade aktiebolagen som valt bort revision. 

 
Metod:  Studien har varit av kvalitativ karaktär, med semistrukturerade 

intervjuer som insamlingsmetod för primärdata. Fyra intervjuer 
genomfördes med tre av Sveriges största revisionsbyråer, PwC, Ernst 
& Young och KPMG, samt med en representant från 
NyföretagarCentrum. Sekundärdata har samlats in från artiklar, 
lagtext samt tidigare forskning inom det aktuella området. 
 

Referensram: Stycket behandlar följande områden; Aktiebolag som bolagsform, 
ÅRL huvudprinciper, statistik om företagandet, revisionens framväxt, 
SOU 2008:32, revisorns roll och arbete, utbud och efterfrågan, 
legitimitets- och intressentteori samt etikteorier. 

 
Slutsatser:  En tydlig uppgång av nystartade aktiebolag har märkts efter 1 

november 2010, när revisionsplikten för de minsta aktiebolagen 
avskaffades. Det beror mest på sänkningen av minimiaktiekapitalet, 
konjunkturen och regelförenklingar, medan revisionspliktens 
avskaffande har haft mindre betydelse enligt respondenterna. Trots 
det har 73% av de nystartade aktiebolagen sedan 1 nov 2010 valt 
bort revisionen enligt DI. En siffra avsevärt högre än vad 
respondenterna antog. I utredningen SOU 2008:32 förutspåddes ett 
överskott på revisorer i framtiden, då revisionen inte efterfrågas på 
samma sätt som förut. Denna bild är inget som våra respondenter 



 

delar utan de påtalar att det är attraktivt att jobba på en 
efterfrågestyrd marknad och att deras roll utvecklats till en 
kundvänligare rådgivare med fler tjänster i portföljen, med ökad 
valfrihet för kunden. Dagens revisorer arbetar i större utsträckning 
som bollplank åt företagaren under hela året. Dialogen och mötet 
med nya och befintliga kunder har ökat i betydelse. Inför 
lagändringen fanns en oro för att revisionsbyråerna skulle förlora 
kunder, men oron har ännu inte besannats. Ingen av respondenterna 
tror på att andelen fuskande företag kommer att öka på grund av 
revisionspliktens avskaffande. 

 



 

 

Abstract 
 
Title: The abolition of the statutory audit – How new companies have acted 

in this matter and how accountancy firms have been influenced. 
 
Authors:  Sara Gunnstam & Johan Knutsson 
 
Advisor/Tutor: Simon Lundh 
 
Keywords: Audit requirement, removal, recently started, private limited 

company, accounting firm, accountant 
 
Purpose: To investigate how this change in the law, audit obligation abolition 

in minimum stock companies, has been adopted and implemented by 
the newly established limited companies after the 1st of November 
2010, what impact the reform has had on the audit agencies' work 
and their attitude to change in the law, and the proportion of the 
newly established joint stock companies which opted out of audit .  

 
Method: The study was qualitative in nature, with semi-structured interviews 

as the data collection method for primary data. Four interviews were 
conducted with three of the largest accounting firms, PwC, Ernst & 
Young and KPMG, and with a representative from the 
NyföretagarCentrum. Secondary data was collected from articles, 
legal texts and previous research in this field.  

 
Frame of reference: The piece covers the following areas: Company Limited as a legal 

form, ÅRL key principles, statistics on business, audit emergence, 
SOU 2008:32, the auditor's role and work, supply and demand, 
legitimacy and stakeholder theory, ethics theories.   

 
Results:  A significant rise in the start-up of companies can be seen after 

November 1st 2010, when the law that committed all companies to 
audit their accounts was changed so that the smallest companies 
were excluded from the coercion by law to audit. The rise mostly 
depends on the reduction of the minimum share-capital, the state of 
the market and the simplifications of the regulations, while the 
abolishing of the statuatory audit has been of less importance, 
according to the respondents.  In spite of that 73 % of the companies 
that has started up since November 1st 2010 have chosen not to audit 
according to DI. A digit remarkably higher than the respondents 
predicted. In the investigation SOU 2008:32 it was predicted that 
there will be an excess of auditors in the future as the demand for 
their services will not be as big as before. This picture in not shared 
by our respondents who instead are asserting that it is attractive to 
work in an demand driven market and that their role has been 



 

developed to a more customer friendly advisor with more services to 
offer and an increased freedom of choice for the customer. The 
auditor of today is to a larger extent working as a sounding board all 
throughout the year. The importance of dialogue and meetings with 
new as well as existing customers has increased. Before the 
alteration of the act, there was an anxiety at the accountancy firms 
that they would lose customers, an anxiety not yet verified. None of 
the respondents believe that the share of cheating companies will 
increase because of the abolition of the statutory audit. 

 



 

Ordlista/Definitioner 

 

Kvalificerad revisor Godkänd eller auktoriserad revisor 

FAR  Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

FAR/SRS  Föreningen auktoriserade revisorer, Svenska Revisorssamfundet, 

numera FAR 

ABL  Aktiebolagslagen (2005:551) 

ÅRL  Årsredovisningslagen (1995:1554) 

ALMI  Ett statligt ägt bolag vars arbetsuppgifter är att hjälpa små och 

medelstora företag med tillväxtfinansiering och affärsutveckling.  

God redovisningssed  Innebär att redovisningen ska utföras i enlighet med god praxis. God 

redovisningssed definieras i bokföringslagen som en faktiskt 

förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets 

bokföringsskyldiga  

REKO-standarden Svensk standard för redovisningstjänster, REKO, vilket är ett ramverk 

för god redovisningssed för redovisningstjänster. Första versionen av 

REKO gavs ut av FAR 2008. Den nya versionen är resultatet av ett 

samarbete mellan FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

(SRF). 

Rättvisande bild Årsredovisningen ska innehålla sådan information att läsaren kan få 

en så riktig bild som möjligt av företagets ekonomiska situation. 

Begreppet rättvisande bild finns i årsredovisningslagen och är en 

översättning av det engelska uttrycket true and fair view.  
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1. Inledning 

 
I inledningen redogörs för bakgrunden till beslutet att avskaffa revisionsplikten för de minsta 
aktiebolagen i Sverige och en inblick i uppsatsens inriktning presenteras. Därpå följer en 
kortare problemdiskussion kring området samt syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas 
med studiens avgränsningar, målgruppsdefinition och hur uppsatsens disposition är upplagd. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Den 21 juni 2010 beslutade Sveriges Riksdag att revisionsplikten för de minsta aktiebolagen 
skulle avskaffas från 1 november 2010 och att revision i stället ska vara frivilligt för dessa. 
Hädanefter är det upp till bolaget att bestämma vilka tjänster de behöver och huruvida 
revisionen är en av dessa tjänster. (Sveriges Riksdag CU 28, 2010) 
 
Det som nu anges i lagtexten i 9 kap 1§ ABL är att aktiebolaget inte behöver ha revisor om 
följande nivåer ej uppnås; 
 

1. Balansomslutning om 1,5 miljoner kr för de två senaste räkenskapsåren 
2. Nettoomsättning 3 miljoner kr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
3. Antal anställda 3 i medeltal per år de två senaste räkenskapsåren 

(Aktiebolagslag 2005:551) 
 
Enligt Regeringen ska denna förändring troligtvis innebära den största regelförenklingen 
någonsin för aktiebolag i Sverige. Den sägs beröra hela 250 000 av totalt 349 000 aktiebolag i 
landet och kan för ett litet aktiebolag innebära besparingar, genom att företaget slipper 
betala revisorns arvode på 10 000-20 000 kr om det väljer bort revision. (Regeringskansliet 
2010) 
 
Responsen på beslutet har varit olika från olika håll. Såsom regeringen angav i bilagan ”En 
frivillig revision” kan exempelvis bankerna även fortsättningsvis komma att kräva revision för 
att godkänna krediter till små företag. Angående avskaffande av revisionsplikten säger 
KPMG:s VD Helene Willberg i Förtroende i affärer: 
 

”Nu har revisionsplikten för mindre företag avskaffats. Detta tycker Helene 
Willberg är bra. 
– Våra tjänster måste vara efterfrågestyrda. De ska skapa verklig 
kundnytta. Hon framhåller att frivillig revision kan utgöra en 
konkurrensfördel. 
– Ja, revision skapar förtroende mellan parter. Det är viktigt att företagaren 
som väljer frivillig revision verkligen framhåller detta för exempelvis banker 
eller leverantörer. Revision är en kvalitetssäkring, säger Helene Willberg.”  

(Förtroende i affärer februari 2011, s 9) 
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Andra har varit mer skeptiska, bland annat anges i en undersökning där FAR frågat 2000 
företagsledare i små och medelstora företag, att en majoritet av dessa anser att det innebär 
en större risk att göra affärer med företag som inte genomgått revision (FAR, 2010).  
 
Denna bakgrund väckte intresset för att undersöka hur olika aktörer på marknaden 
uppfattar och agerar på dessa förändrade förhållanden för deras verksamheter och 
inriktningar. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Statistik från Bolagsverket visar att antalet nystartade företag i Sverige ökat markant sista 
tiden jämfört med tidigare år (Bolagsverket, 2011b). Detta väckte nyfikenheten att ta reda 
på de bakomliggande faktorerna. Två stora regelförenklingar genomfördes under 2010, dels 
sänkningen av miniminivån för aktiekapitalet från 100 000 kr till 50 000 kr i april men även 
avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i november. Hur stor betydelse spelade 
dessa faktorer? Statistiken från Bolagsverket visade på att den största ökningen av 
företagsstarter skedde efter november 2010 och därför ligger fokus i studien på vilka 
effekter avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag hade gett. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag lades fram i ett förslag till regeringen 
redan 2008, SOU 2008:32, där utredaren beskrev vilka konsekvenser lagändringen kunde 
medföra för företagarna och dess intressenter. Utredaren såg att en regelförenkling, i linje 
med bestämmelser från EU, kunde öka nyföretagandet och ge en kostnadslättnad för redan 
befintliga företag. En total kostnadsbesparing på 5,8 miljarder kr per år var vad som 
förväntades. Utredningen ville också agera snabbt för att införa förändringen så att svenska 
företag inte skulle tappa i konkurrenskraft gentemot utländska företag. Utredningen 
förutspådde också en del negativa aspekter som regelförändringen kunde medföra, bland 
annat nämndes att andelen fusk förväntades öka på grund av att ett företag utan revisor 
saknar en granskningsinstans för deras finansiella rapporter. På grund av det tillförs 
ytterligare resurser till Skatteverket så att de kan göra fler stickkontroller löpande under 
året.  
 
En annan negativ effekt som utredningen förutspådde var att behovet av revisorer skulle 
komma att minska i och med slopandet av revision för små aktiebolag. Det tillfälliga 
överskottet förutspåddes att på sikt regleras på den numera efterfrågestyrda marknaden. 
Utredaren menade att revisorerna i framtiden kommer att ha en mer rådgivande roll eller 
att en del av yrkeskåren ”byter sida” och anställs av företagsvärlden. (SOU 2008:32)  
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Tidigt i utredningen föreslogs att de gränsvärden, som definierar vad ett litet aktiebolag är, 
skulle vara mycket högre än de som senare genomfördes. De föreslagna gränsvärdena var 
att aktiebolaget högst fick ha: 
 

1. Balansomslutning om 41,5 miljoner kr för de två senaste räkenskapsåren 
2. Nettoomsättning 83 miljoner kr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
3. Antal anställda 50 i medeltal per år de två senaste räkenskapsåren 

(SOU 2008:32) 
 
Om dessa gränsvärden skulle genomförts hade 96 % av alla aktiebolag i Sverige haft 
möjligheten att välja bort revision (SOU 2008:32). De gränsvärdena som senare genomfördes 
blev betydligt lägre. För att få välja bort revision får aktiebolagen högst ha: 
 

1. Balansomslutning om 1,5 miljoner kr för de två senaste räkenskapsåren 
2. Nettoomsättning 3 miljoner kr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
3. Antal anställda 3 i medeltal per år de två senaste räkenskapsåren 

(Aktiebolagslag 2005:551) 
 

Dagens gränsvärden gör att drygt 70 % av alla aktiebolag har valmöjligheten. Intressant att 
undersöka är vad revisorerna anser angående dessa gränsvärden, är de bra satta?  
 
En revisor är den person som granskar ett företags finansiella rapporter och intygar därmed 
att företaget har följt skattelagstiftningen och att redovisningen är upprättad enligt gängse 
normbildning. Revisorn skapar en revisionsberättelse som ska spegla den grad av tillit som 
revisorn har skaffat sig under arbetet. Revisionsberättelsen tillsammans med de finansiella 
rapporterna skapar ett underlag för företagets alla intressenter. (FAR 2006, s 26) Om nu 
revisorns roll har förändrats, hur påverkas de största revisionsbyråerna i deras dagliga arbete 
och hur förberedde dig sig inför lagändringen? 
 
I 2011 års deklaration finns en ny ruta, där de företagare som valt att ta bort revision från 
sitt företag måste kryssa i. Denna tydliggör vilka som har valt bort revisorn och vilka som har 
behållit den. (Skatteverket, 2011) Detta visar på att Skatteverket vill sortera företagarna i 
”två olika högar”. 
 
När en person vill starta ett nytt företag finns flera möjligheter till coachning genom olika 
föreningar och stiftelser. En av dessa är NyföretagarCentrum i Linköping. De träffar var fjärde 
till var femte nyföretagare och hjälper dem från början till slutförande av företagsstarten. 
Deras huvudsakliga uppgift är att lotsa personen till de experter de kan tänkas behöva, 
däribland revisorn. Därför är det intressant att undersöka hur de guidar och informerar kring 
frågan revision eller inte revision? 
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Inom detta område fanns mycket skrivet om innan lagändringen genomfördes, men på 
grund av att kort tid gått sedan reformens genomförande den 1 nov 2010 har generellt sett 
inte särskilt mycket dokumenterats därefter. Denna studie förväntas fylla den kunskapslucka 
som berör hur utfallet av nystartade företag efter lagändringen verkligen blev. Avsikten är 
att undersöka hur revisorerna påverkats och om de idag arbetar på något nytt sätt genom 
att beskriva hur de utvalda respondenterna från de största aktörerna på marknaden ser på 
saken. Resonemanget ovan leder in på studien syfte och frågeställning.  
 

1.3 Syfte 
 
Att med bakgrund av problemdiskussionen undersöka hur denna lagändring, 
revisionspliktens avskaffande för de minsta aktiebolagen, har anammats och genomförts av 
nystartade aktiebolag efter 1 november 2010 samt vilken påverkan reformen har haft på 
revisionsbyråernas arbete och deras attityd till lagändringen. Studien avser också att 
undersöka hur stor del av de nystartade aktiebolagen som valt bort revision. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
 Hur stor genomslagskraft anser de ledande revisionsbyråerna och 

NyföretagarCentrum att lagändringen om avskaffandet av revisionsplikten fått och 
hur ser dialogen ut med företagarna?  

 Hur förberedde sig revisionsbyråerna och NyföretagarCentrum inför avskaffandet av 
revisionsplikten?  

 Ser respondenterna en risk för ökat fusk hos företag som väljer bort revision? 
 Hur ser revisionsbyråerna och NyföretagarCentrum på revisorns roll i framtiden? 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till att undersöka lagändringens effekt på aktiebolag, övriga 
bolagsformer kommer alltså inte behandlas. Undersökningen belyser hur nystartade 
aktiebolag agerat då de ställts inför valmöjligheten att välja eller inte välja revision. Orsaken 
till denna avgränsning är att dessa är de enda aktiebolag som kan använda sig skarpt av 
lagändringen vid denna tidpunkt. Detta beror på att ett redan befintligt aktiebolag måste ha 
en bolagsstämma innan de kan besluta om en förändrad bolagsordning, vilket leder till att 
det är först 2012 som dessa företag kan ha genomfört konsekvenserna av den nya regeln 
(Prop. 2009/10:204 s 96). 
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Denna studie är en kandidatuppsats som har en tidsmässig omfattning om tio veckor vilket 
begränsar möjligheten till en djupare studie. Därför är studiens urval begränsat, vad gäller 
antalet intervjuer, till att omfatta tre intervjuer med revisionsbyråer samt en intervju med 
NyföretagarCentrum i Linköping. Revisionsbyråerna är de tre största i Sverige och det är 
deras lokala kontor i Linköping som kontaktats då dessa, tillsammans med 
NyföretagarCentrum, kan hjälpa till att uppnå uppsatsens syfte. 
 

1.6 Målgrupp 
 
Denna studie presenteras främst för andra ekonomstudenter som har intresse för denna typ 
av frågor samt andra med den intresseinriktningen såsom revisionsbyråer och företagare 
samt för vår handledare och vår examinator. 
 

1.7 Disposition 
 
Den struktur som valts för uppsatsen är vald därför den är tydlig och enkel att följa. Avsikten 
är att det ska vara lätt att finna var i uppsatsen de olika delarna finns och denna tydlighet 
skapar en röd tråd genom arbetet. 
 

Kapitel 1 - Inledning; i detta kapitel redogörs för bakgrunden till beslutet att avskaffa 
revisionsplikten för de minsta aktiebolagen i Sverige och ge en inblick i uppsatsens inriktning. 
Därpå följer en kortare problemdiskussion kring området samt syfte och frågeställningar. 
Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar, målgruppsdefinition och hur uppsatsens 
disposition är upplagd. 

 

Kapitel 2 – Metod; här redogörs till att börja med vilken metod som valts och studiens urval. 
Därpå följer en genomgång av hur intervjuerna har genomförts, vilka hjälpmedel som 
använts och hur för- och efterarbete till intervjuerna har utförts. Efter det beskrivs den 
litteratur och den referensram som legat till grund för studien och varför dessa är lämpliga 
att använda i denna uppsats. Avslutningsvis diskuteras trovärdigheten för uppsatsen. 

 

Kapitel 3 – Referensramen; här ges en kort genomgång av det privata aktiebolaget som 
bolagsform samt en kortare redogörelse av ÅRLs definitioner och huvudprinciper. Därefter 
följer en genomgång av revisionens framväxt, förutsättningar för lagändring, SOU 2008:32, 
samt revisorns roll och arbete. Därefter avhandlas ett teoriavsnitt där utbud och efterfrågan, 
legitimitetsteori och intressentteori samt ett par etiska teorier diskuteras.  
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Kapitel 4 – Empiri; kapitlet inleds med en genomgång av empirisk sekundärdata i form av 
statistik kring registrerade företag under den senaste femårsperioden. Därefter avhandlas de 
resultat som framkommit i intervjuerna med representanter för PwC, Ernst & Young, KPMG 
och NyföretagarCentrum. Kapitlet börjar med en beskrivning av de valda 
företag/organisationer följt av redogörelse för den empiri som framkommit under 
intervjuerna utifrån följande områden: Varför det är så många nystartade företag senaste 
tiden, hur respondenternas rådgivning ser ut till nya och befintliga företagare, hur 
förberedelserna inför lagändringen såg ut för respondenterna, vilka åsikter respondenterna 
har om de satta gränsvärdena, hur revisorns roll i framtiden ser ut och hur respondenterna 
ser på risken för ökat fusk. 

 

Kapitel 5 - Analys; här används det som presenterats tidigare i rapporten och väver samman 
rapporten till en helhet. Kapitlet avser att analysera referensram och teori med den empiri 
som framkommit i föregående kapitel. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser; presenterar de resultat som har kommit fram i studien med 
utgångspunkt i revisionspliktens avskaffande och dess genomslagskraft, hur 
revisionsbyråerna förberedde sig inför lagändringen, revisorns roll i framtiden och eventuellt 
ökat fusk. Genom detta besvaras studiens frågeställningar.  

 

Kapitel 7 – Reflektion; inleds med en diskussion kring ett antal reflektioner som vi fått under 
studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogörs till att börja med vilken metod som har valts för att uppnå studiens 
syfte. Därefter beskrivs den litteratur och den referensram som legat till grund för studien 
och varför dessa är lämpliga att använda i denna uppsats. Därpå följer en genomgång av hur 
intervjuerna har genomförts, såväl förarbete som under intervjuerna och efterarbetet. 
Avslutningsvis diskuteras trovärdigheten för uppsatsen. 
 
Ambitionen är att studien ska präglas av tydlighet och transparens. Tillvägagångssättet i 
arbetet ska vara tydligt för dig som läsare. Det ska vara begripligt såväl hur processen och 
hur resultat som framkommit uppnåtts. Denna ambition ligger väl i linje med kriterierna för 
att studien ska uppnå pålitlighet (Bryman & Bell 2005, s 307). 
 
Studien har inriktats på några få undersökningsenheter för att samla in rapportens 
primärdata, vilket ledde till att en kvalitativ ansats passade studien bäst (Jacobsen 2002, s 
56). Därutöver har sekundärdata i form av artiklar, lagtext samt tidigare forskning inom det 
aktuella området studerats och samlats in. 
 
För att samla in primärdata genomfördes individuella semistrukturerade intervjuer med 
representanter från lokalkontoren för tre av de största revisionsbyråerna i landet och en 
representant för NyföretagarCentrum på orten.  
 
Som empirisk sekundärdata används i studien statistik från Bolagsverket över nyregistrerade 
aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare. Tidsperioden för den 
undersökta statistiken är avgränsat från april 2006 till mars 2011 och de geografiska 
avgränsningarna i statistiksökningen är dels Östergötland och dels hela Sverige.  
 

2.1 Urvalet 
 
Till studiens urval har de största aktörerna inom området kontaktats då deras position på 
marknaden gör att de anses trovärdiga och de bör ha ett stort kontaktnät inom branschen. 
Dessa är inom revisionsbranschen PwC, Ernst & Young och KPMG. Därutöver tillkommer 
NyföretagarCentrum i Linköping som träffar ett stort antal nyföretagare och hjälper dem i 
uppstartsfasen. Urvalet definieras som vad som enligt Sverke i Gustafsson red. ( 2004, s. 30) 
kallas för ett experturval då de personer som kontaktats anses vara kunniga inom det 
studerade området. Kontakten har från början tagits via telefon. Själva intervjuerna har 
genomförts på deras kontor, vad som kallas besöksintervjuer av Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2006, s. 98) och eftersom det är hos de lokala kontoren i Linköping besöken har skett 
har detta urval varit såväl relevant som praktiskt genomförbart.  
 
Denna lokala kontext kan vara avvikande i jämförelse med andra geografiska områden eller i 
en större kontext såsom för ett helt land, vilket medför att överförbarheten mellan de 
resultaten denna studie kommer fram till och andra områden inte alltid sker helt 
friktionsfritt. För att öka överförbarheten är urvalet tydligt definierat utifrån såväl geografisk 
hemvist för studien (Linköping) som de i studien undersökta företagen. (Bryman & Bell 2005, 
s 307) 
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 De personer som intervjuats i insamlingen av empiri för studien är personer som är aktiva i 
den sociala verkligheten som studien berör. Detta medför till att höja studiens tillförlitlighet 
och eftersom respondenterna dessutom ges chansen att återkomma med korrigeringar 
utifrån författarnas sammanfattningar höjs denna ytterligare genom så kallad 
respondentvalidering. (Bryman & Bell 2005, s 307) I ett par fall har det också skett att de 
återkommit med ändringar. 
 
Studien har antagit ett explorativt problemformulerande för att på så sätt få fram 
detaljrikedom och nyanser i intervjuerna. Därutöver kan problemställningarna ses som 
kausala, då avsikten och intresset är att undersöka vilka effekter en viss åtgärd har haft 
(Jacobsen 2002, ss 55-56).  
 

2.2 Hjälpmedel under intervjuerna 
 
Intervjuteknik 
Den i studien valda intervjutekniken är vad som kallas en semistrukturerad intervjuteknik. 
Detta innebär att intervjun utgått från en intervjuguide med ett antal valda områden och 
frågor som under intervjuns gång byggt på med följdfrågor. Genom att vara två intervjuare 
som deltagit i alla intervjuer underlättades utvecklandet av olika följdfrågor och på så sätt 
framkom ett bredare resultat. Intervjuguiden fungerade som ett stöd, för att ge en överblick 
över de frågor som avsågs att tas upp under intervjun men inte för att ha ett upplägg att 
slaviskt följa under intervjun. I detta vad som angivits som en flexibel intervjuprocess i 
Bryman och Bell är inte det viktiga att exakt följa de ordalydelser som ställts upp utan 
tillvägagångssättet var sådant intervjuguiden användes för att ge den övergripande 
strukturen. (Bryman & Bell 2005, s 363). Själva intervjuerna har inletts, med stöd i 
intervjuguiden, av lite mer allmänna, lättare frågor, såsom att respondenten fått beskriva 
organisationen denne är verksam i och vilken roll han/hon innehar. Syftet med detta är 
utöver att ge en tydligare uppfattning om personen och organisationen även att 
respondenten ska känna sig trygg i sin roll och bli mer pratsam, vilket i och för sig inte varit 
något större problem med studiens respondenter.  
 
Intervjuguiden 
För att kunna använda den semistrukturerade intervjutekniken på det avsedda viset var 
utformandet av intervjuguider en viktig del arbetet. Intervjuguiderna har sorterat och 
strukturerat områden och frågor så att respondentens svar också besvarar de 
frågeställningar som uppställts för att uppfylla studiens syfte. (Bryman & Bell 2005, s 369) En 
intervjuguide har använts vid besöken på revisionsbyråerna och en något modifierad dito vid 
besöket på NyföretagarCentrum. Intervjuguiden har inte styrt processen hårdare än att 
respondenterna tillåtits sväva ut från området och tala till punkt utifrån hur de uppfattat de 
ställda frågorna. Denna flexibilitet påtalas av Bryman och Bell (2005, s. 377) som viktig för att 
kunna diskutera de svar respondenten ger direkt och formulera om frågan för att få ett 
förtydligande av svaren. 
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 Intervjuguiden är följaktligen den minneslista där de frågeställningar och områden som 
tagits upp under intervjun definieras. Intervjuguiden möjliggör också kontrollen så att alla 
delar har berörts under intervjun. Denna form fungerar enligt Bryman och Bell under semi-
strukturerade intervjuer.  Inför intervjuerna har även de kriterier kring krav som ställs på en 
intervjuare enligt Kvale i Bryman och Bell övervägts. Bland dessa kriterier kan nämnas att 
vara tydlig, insatt, visa hänsyn och låta människor tala till punkt och vara öppen får sådant 
som kommer fram under intervjun. (Bryman & Bell 2005, ss 369-370) Detta har också 
tydliggjort intervjuarnas uppgift att under intervjun vara aktiva lyssnare. 
 
Förutom den rent kontrollerande rollen det vill säga att hålla koll på att de avsedda 
frågeområdena avhandlats under intervjun har intervjuarna formulerat följdfrågor. Detta har 
skett genom att aktivt lyssna och fundera på de svar som respondenterna kommit med och 
därigenom försökt att utveckla relevanta följdfrågor på det som respondenterna påstår. 
Därutöver har intervjuarna även försökt att formulera frågor kring sådant som respondenten 
undvikit att svara på. 
 
Inspelningsteknik 
Intervjuerna har spelats in på en diktafon med digitalinspelning och som komplement har en 
mp3-spelare med inspelning använts för att säkerställa att någon spelade in ifall en 
oförutsedd händelse skulle inträffa, exempelvis att batteriet tog slut under inspelningen. 
Efter intervjun har det inspelade materialet sparats upp i en gemensam folder på internet 
för att båda författarna skulle ha ständig tillgång till materialet. För att analysera och 
sammanställa materialet har främst det materialet som är inspelat från diktafonen använts 
då ljudkvaliteten är överlägset bäst på den inspelningen. Att spela in intervjuerna kan 
förvisso göra intervjupersonerna lite oroade men samtidigt ger det inspelade materialet 
möjligheten att gå tillbaka och lyssna om på materialet obegränsat antal gånger. (Bryman & 
Bell 2005, ss 374-375) Ingen av respondenter i studien uttryckte ovilja att ställa upp på 
inspelning eller påvisade något direkt besvär av det mer än något skämtsamt uttryck i stil 
med ”usch” följt av ett leende. 
 

2.3 Etiska aspekter 
 
Innan intervjuerna genomfördes informerades alla respondenter muntligt om huvuddragen i 
intervjun. Utifrån den etiska problematiken berättades om syftet med intervjun och att all 
data som insamlas endast ska användas till detta ändamål. Respondenterna informerades 
om att de anonymiseras i rapporten, eftersom resultatet inte skulle förbättras om de 
namngavs. Respondenterna har döpts utifrån den bokstav som namnet på det företag eller 
organisation de är verksamma hos börjar på. Därutöver är det i uppsatsen, efter 
respondentens godkännande, angett om respondenten är kvinna eller man. I början av varje 
intervju klargjordes för intervjupersonen att det var högst frivilligt att delta och om rätten att 
avbryta intervjun om så önskades. (Bryman & Bell 2005, s 564) 
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 2.4 Genomförandet av intervjuerna 
 
Själva intervjuerna har utförts gemensamt av författarna, genom personliga möten med 
respondenten som spelats in. Dessa möten har skett på plats på respondenternas kontor. 
Det personliga mötet och att det är två som genomför intervjun ger en större möjligheter att 
tolka respondenten och utveckla frågorna under intervjuns gång samt upptäcka olika 
nyanser i de svar respondenten ger. Detta är relevant för undersökningen då rapporten ska 
spegla hur respondenten tolkar och uppfattar det valda ämnet. Enligt Jacobsen skapas det 
lättare en förtrolig stämning om det sker ett personligt möte och det främjar validiteten, i 
jämförelse med intervju per telefon. Under en telefonintervju missar intervjuaren även 
chansen att se hur respondenten uppträder. (Jacobsen 2002, s 161) Tanken var att under 
intervjuerna ha ett så öppet sinne som möjligt, det vill säga att inte leta efter något 
förutbestämt. Eftersom inga fasta svarsalternativ användes utan intervjupersonen gavs 
möjlighet att svara fritt kan metoden anses ha hög intern giltighet. Det betyder att det var 
intervjupersonen som definierade vad som var den korrekta förståelsen. (Jacobsen 2002, s 
142) 
 
Tidsåtgång 
Intervjuerna har i möjligaste mån anpassats till den med respondenten avtalade tiden, vilket 
i regel varit en timme. Detta för att inte ta mer tid i anspråk än vad som tidigare 
överenskommits. Allmänt kan sägas att kontakterna med respondenterna har varit positiva 
och att de avsatt intervjutid under sin arbetstid. Detta är något som inte alltid är fallet enligt 
Bryman och Bell som samtidigt påtalar att en intervju kan ge en möjlighet för respondenten 
att reflektera kring en aktuell frågeställning. Dessutom har respondenterna blivit utlovade 
möjligheten att ta del av såväl en sammanfattning av intervjun som en kopia av själva 
slutprodukten, något som Bryman och Bell anser är bra, då själva konsekvensen av intervjun 
är att såväl författarna som respondenten får ut någonting av det. (Bryman & Bell 2005, s 
368) Själva intervjuerna har tagit omkring 45 minuter att genomföra och därutöver har viss 
tid tillkommit för samtal före och efter. Dessa samtal har ibland gett svar på en del andra 
intressanta frågor, något som inte är helt ovanligt enligt Bryman och Bell (2005, s. 377). Att 
samtala en kort stund innan uppstarten av själva intervjun gör, såsom anges i Gustavsson 
red. (2004, s. 242), vilket gör det lättare att känna efter när intervjupersonen är redo att 
starta den skarpa intervjun. 
 

2.5 Sammanställning och analys av inspelningarna 
 
Relativt omedelbart efter intervjuerna blivit inspelade har materialet bearbetats, inte minst 
för att kunna dra nytta av de intryck som givits under intervjun. Till en början har 
intervjumaterialet lyssnats igenom och sammanställts översiktligt för att finna intressanta 
stråk i intervjun och även en del citat som är användbara i rapporten. Det normala vid 
kvalitativa studier är att transkribera hela intervjuerna. Samtidigt anger Bryman och Bell 
(2005, s. 377) att de delar av materialet som insamlats, men inte fyller någon funktion för 
analysen och inte kommer att användas, inte behöver transkriberas. Därför valdes att 
transkribera de delar av intervjuerna som ansetts relevanta och där för studien intressanta 
citat funnits. 
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 I nästa skede har materialet, med vetskapen om vilka områden som är relevanta, 
sammanfattats mer djupgående. I detta skede har en mer fokuserad genomgång av 
materialet gjorts för att utifrån behov inför den kommande analysen ytterligare definiera 
intressanta områden. Dessa har dessutom fått en tidsangivelse i sammanställningen vilket 
gör det lättare att återgå till just den passagen i materialet. 
 
Efter intervjuerna och sammanställningen av dessa övergick studien till fasen där den 
insamlade informationen från intervjuerna först sorterades sen analyserades. Detta gjordes 
genom de teoretiska glasögon som angivits i referensramen, i detta fall utbuds- och 
efterfrågeteori, legitimitetsteorin/intressentteorin samt etikteori. Mycket av arbetet i den 
här typen av studier är enligt Gummesson just att sortera och medvetet systematisera data 
som kan vara relativt diffusa för att sedan kunna tolka och analysera dem i jämförelse med 
teorin (Gustavsson red. 2004, s 131). Viktigt är att försöka hitta samband och mönster i den 
data som framkommit. Mycket av detta arbete kommer att präglas av författarnas egna 
tankar och reflektioner. (Björklund & Paulsen 2003, s 47) 
 

2.6 Trovärdighet i studien  
 
Alla respondenterna från revisionsbyråerna är utbildade ekonomer och alla har avlagt 
revisorsprovet och är därmed godkända revisorer enligt kriterier uppställda av 
Revisorsnämnden (Revisorsnämnden 2011). Att respondenterna är godkända revisorer 
innebär att de har praktisk erfarenhet av revision och är därför lämpade att svara på våra 
frågor. Respondenten på NyföretagarCentrum är sedan tidigare egenföretagare och har 
därför stor erfarenhet av de frågeställningar som nya företagare kan tänkas ha och därmed 
täcka in det perspektivet. 
 

2.7 Val av referensram 
 
Det privata aktiebolaget som bolagsform, en introduktion 
Avsnittet syftar till att beskriva aktiebolagen och en del associationsrättsliga regler i form av 
Aktiebolagslag (2005:551) som påverkar aktiebolagens verksamhet samt olika skiljelinjer och 
definitioner mellan olika aktiebolag. Dessutom redogörs kortfattat för hur själva uppstarten 
av ett aktiebolag går till. I rapportens referensram utgör detta en del i grunden för att kunna 
förstå vilka företag reformen att avskaffa revisionsplikten berör. 
 
ÅRL huvudprinciper 
Årsredovisningslag (1995:1554) reglerar hur de företag som ska avsluta sitt räkenskapsår 
med en årsredovisning ska göra det. I lagen tas såväl definitioner, gränsvärden och 
kvalitativa egenskaper upp. I referensramen ger detta en ökad förståelse för krav och 
kriterier aktiebolag ställs inför. 
 
Revisionens framväxt i Sverige - en kort historisk återblick 
Avsnittet avser att beskriva den förändring revisionen genomgått under drygt hundra år, 
från att det i lagstiftningen 1895 för första gången kom in ett krav på att välja revisor fram 
till den i rapporten avhandlade reformen. 
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 SOU 2008:32 
Detta avsnitt ger läsaren bakgrunden till lagändringen. Utredaren beskriver syftet och 
förutspådde för och nackdelar med reformen.  
 
Revisorns roll och arbete 
För att kunna koppla empirin om revisorns roll i framtiden behövs bakgrundsinformation om 
hur utbildningen ser ut för en revisor, samt vilka arbetsuppgifter revisorn har. För att få 
förståelse kring skillnaderna mellan vad en revisor och en redovisningskonsult gör har också 
ett stycke om bokslutsrapporten tagits in. 
 
Utbud och efterfrågan 
På grund av regeringens lagändring om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag 
kommer den marknad som revisorer arbetar på se annorlunda ut jämfört med vad den 
gjorde innan 1 nov 2010. För att skapa förståelse för läsaren hur marknaden kan komma att 
påverkas kan denna teori kan vara behjälplig. 
 
Legitimitetsteori och intressentteori 
För företagen är redovisningen det verktyg de har för att tillmötesgå deras intressenters 
behov av ekonomisk information och legitimerar därigenom behovet av verksamheten. 
Samspelet mellan dessa parter är avgörande för företagets överlevnad och bör därför kunna 
aktualiseras till företag som väljer bort revisionen och deras intressenter.  
 
Etiska teorier 
För att ett samhälle ska fungera krävs konventioner; att vissa normer och regler följs av 
samhällets invånare. Dessa regelsystem kan vara av sådan karaktär att de är kodifierade, 
nedskrivna i exempelvis lagböcker eller sådana att de genom oskrivna regler följs. Till 
grunden för människors moraliska handlande och agerande ligger etiska teorier. Om lagar 
ändras och lagregler tas bort är det intressant att analysera om människorna, i detta fall 
företagarna kommer att agera annorlunda utifrån etiskt perspektiv och hur samhället 
bemöter detta. 
 

2.8 Metodkritik 
 
Vi är som författare medvetna om att vi är färgade av den kontext vi lever i. Då vi är två 
studenter inom företagsekonomi är vi relativt orutinerade inom det företagsekonomiska 
området och vad revision innebär. Det finns också en risk att de intervjupersoner präglas av 
social önskvärdhet när de uttrycker sina svar och att de kan agera megafoner för 
uppfattningar som de inpräntats uppifrån i organisationen i stället för att själva reflektera 
kring frågeställningarna. 
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 2.8.1 Källkritik 
 
Då arbetstiden med denna rapport är begränsad blir urvalet så pass litet att det kan vara 
svårt att dra några generella slutsatser utifrån det. Enligt Gummesson är det också svårt att 
veta om de respondenter som valts ut är representativa för sin yrkeskategori i övrigt, dvs 
eventuellt kan problem med den externa giltigheten och generaliserbarheten uppstå. 
(Gustavsson red. 2004, s134) 
 
En nackdel med det explorativa problemformulerande kan vara att det var svårt för 
intervjuaren att uppfatta och förstå alla nyanser i respondentens svar. Det finns en uppenbar 
risk att redan vid intervjun omedvetet sila bort viktig information. (Jacobsen 2002, s 144) 
 
På grund av metodvalet, att intervjua, går det aldrig att vara riktigt säker på att 
respondenten svarar sanningsenligt till den främmande intervjuaren. Detta kräver 
medvetenhet om att det kan skapa problem med reliabiliteten. Respondenten kan också 
svara på ett sätt den förväntas göra för sin yrkesgrupp. Förhoppningsvis gör 
anonymiseringen att detta undviks. 
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3. Referensram 
 
l referensramen ges en såväl normbildningsmässig, historisk som teoretisk bakgrund att stå 
på för förståelse av studien och analysen. De teorier som har valts ut för att användas i 
analysen ger förståelse för studiens syfte och frågeställningar. Till upprättandet av 
referensramen har artiklar, lagtext, forskning och teorier inom området studerats. Detta ska 
sedan kopplas samman med den empiri som framkommit av intervjuerna i analyskapitlet. 
 

3.1 Det privata aktiebolaget som bolagsform, en introduktion 
 
I Aktiebolagslagen (ABL) anges att ett aktiebolag i Sverige kan vara publikt eller privat. Detta 
har gällt sedan 1995. Ett privat aktiebolag får inte bjudas ut för handel på exempelvis en 
reglerad marknad eller till ett obegränsat antal potentiella köpare via exempelvis 
annonsering. I ABL är det antalet som får erbjudas att förvärva aktien i det privata 
aktiebolaget begränsat till maximalt 200 st. Ett krav för att kunna bilda ett aktiebolag är att 
ett aktiekapital sätts in i bolaget och för ett privat aktiebolag är minimigränsen för detta 
belopp sedan 1 april 2010 satt till 50 000 SEK. I grunden är det så långt som ägarna svarar för 
kapital till bolaget. Detta kapital kan vara uppdelat på flera aktier. Om så är fallet utgör varje 
akties del av det totala aktiekapitalet dess kvotvärde då varje aktie representerar lika stora 
delar av aktiekapitalet. (Aktiebolagslag 2005:551) 
 
Ett aktiebolag är en juridisk person, ett rättssubjekt med ett bundet kapital som kan 
rättshandla och ingå bindande avtal (Sandström 2010, s 15). Aktiebolaget bildas genom att 
en stiftelseurkund upprättas, aktierna tecknas av stiftarna och betalas. Sedan undertecknas 
stiftelseurkunden och för att bli en juridisk person krävs dessutom registrering hos 
Bolagsverket. (Sandström 2010, ss 69-71) 
 

3.2 ÅRL huvudprinciper 
 
I ÅRL (Årsredovisningslagen 1995:1554) anges regler kring upprättande av årsredovisning 
etc. och hur det ska utges till allmän kännedom. I lagen anges ett antal olika definitioner 
däribland mindre företag och större företag. Där anges att ett större företag dels har andelar 
upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande samt uppfyller minst två av 
villkoren som följer: 
 

1. Balansomslutning som överstiger 40 miljoner kronor för de två senaste 
räkenskapsåren. 

2. Nettoomsättning som överstiger 80 miljoner kronor för de två senaste 
räkenskapsåren. 

3. Antal anställda 50 i medeltal under de två senaste räkenskapsåren. 
(Årsredovisningslag 1995:1554) 
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 Ett mindre företag är ett företag som inte uppfyller definitionerna ovan, dvs. ett företag som 
inte är ett större företag (Årsredovisningslag 1995:1554). Dessa definitioner 
överensstämmer alltså inte med de definitioner som utgör gränsvärden för huruvida ett 
företag kan välja bort att ha revisor eller inte.  
 
I lagens andra kapitel står bestämmelser kring upprättandet av årsredovisningen, i 1§ anges 
vilka delar som den skall innefatta; en balansräkning, en resultaträkning, noter och en 
förvaltningsberättelse samt i större företag även en finansieringsanalys. Lagtexten går sedan 
in på kvalitetsaspekter i redovisningen och där anges i andra paragrafen att redovisningen 
ska ske i enlighet med god redovisningssed och vara överskådlig och i den tredje paragrafen 
påtalas att redovisningen skall ge rättvisande bild över företagets resultat och ställning. I 
lagen anges därutöver ett antal redovisningsprinciper, däribland anges utgångspunkten att 
den verksamhet som företaget bedriver skall förutsättas fortsätta samt att värdering sker 
konsekvent och med försiktighet. Dessa redovisningsprinciper, och fler därtill, skall företagen 
ta hänsyn till när de upprättar sina rapporter. (Årsredovisningslag 1995:1554) 
 

3.3 Revisionens framväxt i Sverige - en kort historisk återblick 
 
Ända sedan 1600-talet har granskning i någon form skett av driften i bolag men först under 
den senare delen av 1800-talet med nya typer av finansiering av företagandet via riskkapital 
och skapandet av kapitalassociationer uppstod en vilja att granska räkenskaperna för att 
bevaka sina intressen växte fram (Diamant 2004, ss 34-35). Som en konsekvens av detta kom 
det i 1895 års aktiebolagslag in en ny företeelse; att ett aktiebolag på sin bolagsstämma 
utser en revisor. Detta gjorde att de som ägde aktier i bolaget gavs möjligheten att utse 
personer med funktionen att syna räkenskaperna och förvaltningen i bolaget. (Hemström 
2010, s 71) 
 
1899 bildades Svenska Revisorssamfundet, ur dessa skedde en utbrytning 1923 då FAR, 
Föreningen Auktoriserade Revisorer, bildades (Jönsson 2004, s 3). Trots att revisorn skulle 
utgöra ett slags intressentskydd med fokus på ägare och borgenärer ställdes det inga krav på 
revisorns oberoende utan revisorsuppdraget var snarare ett hedersuppdrag. Förvisso gick 
uppdraget ut på att granska verifikationer men relativt snart uppstod önskemål på en utökad 
granskning av den förvaltning som styrelsen genomförde och att det skulle ingå i revisionens 
uppgift. I aktiebolagslagen från 1910 påtalas att revisorn ska vara oberoende och att detta 
gäller i dennes förhållande till både styrelse och bolaget. (Diamant 2004, ss 35-36) 
 
Det första reglementet för revisorer uppkom 1912 och utgavs av Stockholms 
Handelskammare. I detta påtalades flera parametrar för att säkerställa revisorns oberoende 
såsom att denne inte fick inneha anställning med lön, driva affärsverksamhet eller vara 
intressent i någon form i det bolag där han åtog sig att genomföra revision. Auktoriseringen 
övertogs senare av en revisorsnämnd och metodutveckling för hur revision skulle 
genomföras togs fram. (Diamant 2004, s 37) 
 
Kraven på oberoende och auktoriserade revisorer ökade i och med 1944 års aktiebolagslag 
för de större aktiebolagen. Revisorn skulle se till att en större krets intressenter, däri infattas 
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 även tredje man, måste skyddas genom revisorns granskning. Denna granskning skulle även 
innefatta huruvida bolagets förvaltning och redovisning skedde i enlighet med den antagna 
bolagsordningen och normbildningen genom aktiebolagslagen. Dessa förändringar kan ses i 
svallvågorna av Krüger-kraschen. (Diamant 2004, ss 38-39) I lagstiftningens förarbeten 
påtalades att företagen skulle bidra till att utveckla såväl samhälle som industri. Detta utöver 
grundantagandet om bolagens vinstsyfte. (Jönsson 2004, ss 4-5) 
 
1975 års aktiebolagslag tillkom för att ge ett ökat skydd för alla bolagets intressenter. Detta 
var något som 1944 års aktiebolagslag inte uppnått då den var otillräcklig och betungande. 
Bland annat utökades jävsreglernas omfattning. En annan konsekvens av lagstiftningen från 
1975 var förändringen i vem som utförde tillsyn och auktorisation av revisorer. Detta ansvar 
övergick från att ha ålegat privata organisationer till att utföras av staten genom 
Kommerskollegium. (Diamant 2004, ss 39-40) 
 
Från 1980-talet har kravet på alla aktiebolag varit att en av de revisorer som utses skall vara 
så kallad kvalificerad revisor för alla aktiebolag. Denna formulering skärptes på 1990-talet så 
att det i aktiebolag enbart fick utses kvalificerade revisorer. Enligt Jönsson var 80-talet 
årtiondet då de svenska revisorernas auktoritet var som högst och de ledande inom 
yrkeskategorin hade nära samband med forskningsvärlden. (Jönsson 2004, s 6) Alltsedan den 
1895 års aktiebolagslag trädde i kraft, vilket den gjorde 1897, fram till november 2010 har 
aktiebolag varit tvungna att i någon form ha revisorer (Hemström 2010, s 72). 
 
1995 infördes RevL, Lag om revisorer, i Sverige. Detta skedde som en anpassning till EU efter 
det svenska inträdet i unionen. I och med detta överfördes ansvaret till det statliga organet 
Revisorsnämnden att utöva tillsyn mot och auktorisering av revisorer. Under samma år och 
de år som följde närmast därefter infördes ett antal nya lagar som påverkade revisorernas 
arbete, däribland Bokföringslag (1999:1078), Årsredovisningslag (1995:1554) och senare 
även en ny Aktiebolagslag (2005:551). (Wallerstedt 2009, s 286) 2002 infördes en ny 
Revisorslag som ersatte den tidigare RevL. Införandet av den nya revisorslagen innebar att i 
svensk lagstiftning infördes den så kallade ”analysmodellen” för att säkerställa revisorers 
oberoende gentemot det granskade bolaget. (Wallerstedt 2009, s 235) Staten har genom 
åren stärkt revisorsrollen medan den egentliga regelutvecklingen, normbildningen och 
metodutvecklingen som styr revisorernas arbete, utvecklas framför allt av 
branschorganisationer (Diamant 2004, ss 40-41). Wallerstedt beskriver det på så sätt att hon 
påtalar att det revisorsyrket ålagts fler uppgifter från statligt håll ihop med självreglerande 
verksamhet (Wallerstedt 2009, s 289). 
 
Som en del av en global marknad och framför allt medlem av den Europeiska Unionen 
påverkas Sverige och de svenska aktörerna av internationell lagstiftning och konkurrens. 
Som ett led i detta, och att av EU-länderna var Sverige och Malta ensamma om att tvinga alla 
aktiebolag att underkasta sig revisorernas granskning, tillsattes sedermera en utredning om 
revisionsplikten. (Wallerstedt 2009, ss 286-287) 
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 3.4 SOU 2008:32 
 
För att ett företag ska kunna ta del av lagändringen gällande avskaffandet av revisionsplikten 
för små aktiebolag, måste företaget passa in på ett antal gränsvärden samt införa en 
frihetsklausul i deras bolagsordning. Detta görs för att tydliggöra att företaget inte 
underkastar sig kontroll av en revisor. Företaget måste varje år pröva om de fortfarande 
klarar gränsvärdena. (Sandström 2010, s 270) 
 
Inom EU har det sedan 2007 beslutats om regelförenklingar för att minska företagens 
administrativa arbetsuppgifter, öka konkurrenskraften och därigenom stimulera Europas 
ekonomi. I utredningen föreslogs att revisionsplikten i stället skulle följa de gränsvärden som 
angivits i EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, i vilket skyldigheten för huruvida aktiebolag ska 
upprätta årsbokslut och förvaltningsberättelse som granskas av revisorer behandlas.  
Dessa gränsvärden var: 
 

1. Balansomslutning om 41,5 miljoner kr för de två senaste räkenskapsåren 
2. Nettoomsättning 83 miljoner kr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
3. Antal anställda 50 i medeltal per år de två senaste räkenskapsåren 

(SOU 2008:32) 
 
Företag vars redovisade värden understiger dessa nivåer, vilka enligt utredningen är 
omräknade med tillämplig växlingskurs, kallas i det fjärde bolagsdirektivet för artikel 11-
bolag och för dessa bolag kan av en medlemsstat, enligt artikel 51 i direktivet, befrias från 
revisionsplikten. Dessa gränsvärden följer alltså de värden som EU satt upp som sina 
maximivärden och om Sverige skulle antagit dessa hade det lett till att bara fyra procent av 
alla aktiebolag skulle vara tvungna att ha revisorn kvar. (SOU 2008:32)  
 
Sverige är ett av länderna som anammat regelförenklingarna och avskaffandet av 
revisionsplikten för små aktiebolag är en av dessa. Dock valdes inte de europeiska 
gränsvärdena utan lägre sådana antogs i utredningen SOU 2008:32. Där angavs att, som 
lägsta värden som borde övervägas vid en lagändring att endast aktiebolag som överstiger 
följande gränsvärden under de senaste två räkenskapsåren, ca 95 000 av de svenska 
aktiebolagen, ska ha kvar revisionsplikten: 
 

1. Balansomslutning om 1,5 miljoner kr för de två senaste räkenskapsåren 
2. Nettoomsättning 3 miljoner kr för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren 
3. Antal anställda 3 i medeltal per år de två senaste räkenskapsåren 

(Aktiebolagslag 2005:551) 
 
Utredaren har försökt att förutse konsekvenserna med denna lagändring. De positiva 
effekter som avskaffandet av revisionsplikten förväntas innebära för företagarna sägs vara 
stora kostnadsbesparingar genom att utbudet av revisions- och redovisningstjänster 
kommer att bli mer varierat och företagen kan välja enbart de tjänster de är intresserade av. 
Genom att utbudet och efterfrågan agerar på en fri marknad kommer företagen att få lägre 
kostnader och bättre konkurrenskraft gentemot andra företag. Regeringen ville vara snabb 



3. Referensram 
 

Sida | 18  
 

 med att avskaffa revisionsplikten för små aktiebolag, allt för att behålla konkurrenskraften 
mot andra EU-länder och därigenom minska risken att svenska företag som arbetar i 
internationella miljöer flyttar utomlands. Utredningen visar att företagens totala kostnader 
för revision kommer att minska med 5,8 miljarder kr om året. Utredningen belyser också 
eventuella negativa samhällseffekter med lagändringen. En oro som beskrivs är att den 
ekonomiska brottsligheten ska öka genom mer skattefusk och för att motverka de eventuellt 
negativa effekterna lades i utredningen fram förslag till förbättringar i skattelagstiftningen. 
Det handlar bland annat om att Skatteverket ska få rätt att göra allmänna kontroller av 
företagens bokföring löpande under året. Regeringen föreslår också att alla företag ska 
lämna upplysningar i sitt årsbokslut om det är granskat av en revisor eller inte för att göra 
det lätt för företagets övriga intressenter vid bedömning. (SOU 2008:32) Eventuellt kan en 
leverantör bli mer försiktig med att leverera till ett företag med frihetsklausul (Sandström 
2010, s 271). 
 
Utredningen tar även upp problematiken kring att revisorerna förlorar sin ställning på 
marknaden, vilket leder till att inom den yrkeskategorin förutspås finnas ett överskott under 
den första tiden. Detta överskott kommer med tiden att regleras på den konkurrensutsatta 
marknaden de agerar på, då utbud och efterfrågan balanseras med hjälp av 
marknadsmekanismen. Det förslag som ges i utredningen är att revisionsbyråerna bör 
förändra sina uppgifter så att de anpassas till de nya behoven. Utredaren menar att 
revisorernas intäktsbortfall i samband med avskaffandet av revisionsplikten kan vägas upp 
av att de presenterar nya produkter på marknaden, som exempelvis rådgivning. Att det i 
framtiden kommer finnas färre revisorer är utredningens slutsats, utredaren tror att många 
kommer att få andra anställningar på myndigheter och företag. (SOU 2008:32) 
 
Utredaren vill poängtera att de fortfarande ser revision som någonting bra, men genom 
lagändring vill de ge företagen en valfrihet att köpa enbart de tjänster de anser sig behöva. 
Tidigare upplägg gjorde att företagen var tvungna att köpa hela paket som de kanske inte var 
i behov av till sin helhet. Utredarens ambition är att företagen ska fortsätta köpa tjänster så 
att den svenska redovisningskvaliteten fortsätter att vara hög och på så sätt slippa ökad 
ekonomisk brottslighet. (SOU 2008:32) I Regeringens Proposition 2009/10:204 till Riksdagen 
föreslogs det att mandattiden för revisorer förkortas från fyra år till ett år. Det förenklar för 
företag att varje år överväga att avstå revision eller inte, på grund av att de inte längre är 
knutna till ett långt kontrakt med revisorn. Detta bidrar också till företagens ökade valfrihet. 
(Prop. 2009/10:204) 
 

3.4.1 Lagändringens ikraftträdande  
 
Regeringen planerade att genomföra lagändringen den 1 nov 2010, vilket de också gjorde 
och de valde de lägre gränsvärdena för hur stora företag som kan välja bort revisionen. Hur 
reformen mottogs råder det olika uppfattningar om. Vid telefonkontakt med Almi 
företagspartner i Linköping 110408 angavs att de märkte av att företag valde bort revision 
och enligt personen på Almi är det uppskattningsvis ungefär en femtedel av alla nystartade 
företag som väljer eller överväger att välja bort revision.  
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 110405 släppte Dagens Industri ett pressmeddelande där de presenterade en undersökning 
som angav att av aktiebolagen som startade under första kvartalet 2010 valde 73 % bort 
revisor och i samma pressmeddelande påtalas att även befintliga företag förväntas välja bort 
revisor i stor utsträckning, med hänvisning till effekten av en liknande reform i 
Storbritannien där konsekvensen blev att av aktiebolagen med en omsättning under en 
miljon pund så valde över 90 % att avstå från revision. (Dagens Industri 2011 
 

3.5 Revisorns roll och arbete 
 
I 2011 års deklaration finns en ny ruta som de företagare som valt att ta bort revision från 
sitt företag måste kryssa i. Detta gör det synligt vilka som har valt bort revision och vilka som 
har behållit den. (Skatteverket 2011) 
 
I ABL 9kap. 1§ står det att varje aktiebolag som överstiger gränsvärdena måste minst ha en 
revisor, denna ska utses av bolagsstämman enligt 8§. Enligt 7§ ska styrelsen och den 
verkställande direktören låta revisorn genomföra granskning i den utsträckning den finner 
det nödvändigt, samt förse revisorn med upplysningar och hjälp i den mån revisorn 
efterfrågar. Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor enligt 12§. 
(Aktiebolagslag 2005:551) 
 
För att bli auktoriserad revisor krävs minst 240hp ekonomiutbildning vid universitet eller 
högskola, samt fem års arbetslivserfarenhet inom revision. Därutöver krävs godkända prov 
som utfärdats av Revisorsnämnden för att nå den slutgiltiga revisorsexamen och högre 
revisorsexamen. För att bli godkänd revisor krävs lite lägre utbildning, 180hp 
kandidatexamen med inriktning företagsekonomi, praktisk arbetslivserfarenhet på tre år, 
samt avläggande av Revisorsnämndens prov. Alla auktoriserade och godkända revisorer står 
under Revisorsnämndens tillsyn och de utger tillstånd fem år i taget vilket omedelbart tas 
bort om personen lämnar yrket. (FAR förlag 2006, s 12) 
 
 

 
 

 
Figur 3.3 Vägen till revisorsyrket 
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 Företagens intressenter är i behov av korrekt ekonomisk rapportering från företaget. Det är 
främst styrelsens och den verkställande direktörens ansvar att den informationen är 
tillgänglig och rättvisande. (FAR förlag 2006, s 20) Revisorns skyldighet är att granska 
informationen, i form av de finansiella rapporterna. De ska kontrollera att företaget följt 
skattelagstiftningen och att redovisningen är upprättad enligt gängse normbildning. (SOU 
2008:32) Genom att koppla en revisor till företaget garanteras att siffrorna är korrekta och 
ger ökad trovärdighet till företagets finansiella information. Revisorn ska arbeta efter ”god 
revisionssed” enligt aktiebolagslagen, vilken beskriver sättet revisionen ska utföras på. 
(Aktiebolagslag 2005:551) 
 
Revisorns jobb utmynnar i en skriftlig revisionsberättelse som ska spegla den grad av tillit 
som revisorn har skaffat sig under arbetet. Revisionsberättelsen tillsammans med 
årsbokslutet skapar ett underlag för beslut för företagets alla intressenter. (FAR förlag 2006, 
ss 24-26) Bokslutsrapport är något en redovisningskonsult kan utfärda efter en granskning av 
företagets redovisning. Konsulten har alltså inte befogenhet att utforma en 
revisionsberättelse som en godkänd revisor har och därför är bokslutsrapporten enbart ett 
kvitto på att redovisningen följer en standard, REKO. Bokslutsrapporten kan inte användas 
som kvalitetsdokument till externa intressenter utan är bara till för företaget internt. (PwC 
2011d) 
 

3.6 Utbud och efterfrågan 
 
En konkurrensutsatt marknad definieras enligt Krugman och Wells (2008, s. 62) som en 
marknad där det finns många köpare och säljare till samma eller liknande vara och där ingen 
enskild part kan påverka priset på varan. Utbud och efterfrågemodellen är en modell som 
består av en utbuds- och en efterfrågekurva, se figur 3.4, vilken beskriver hur en väl 
fungerande konkurrensutsatt marknad fungerar.   
 
 

 
Figur 3.4 Utbuds och efterfrågekurva 
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 Efterfrågekurvan beskriver relationen mellan efterfrågad kvantitet och priset, dvs. hur stor 
volym efterfrågas av en viss vara vid varje specifikt pris? Lagen om efterfrågan, Law of 
demand, säger att om ett pris stiger för en vara och alla andra faktorer lika, kommer 
efterfrågad kvantitet att sjunka. Utbudskurvan i sin tur visar vilken volym säljarna är villiga 
att sälja vid ett visst pris. Där de två kurvorna korsar varandra uppstår ett jämviktsläge, då är 
utbud och efterfrågan densamma vilket ger ett stabilt tillstånd där inga yttre faktorer 
påverkar till förändring i volym eller pris. (Krugman & Wells 2008, s 78) På en marknad som 
inte befinner sig i jämvikt kommer den så kallade marknadsmekanismen att påverka så att 
jämvikten så småningom nås (Pindyck & Rubinfeld 2009, s 25).  
 
En förändring av priset på varan ger en förflyttning längs med de befintliga utbuds- och 
efterfrågekurvorna, medan en förändring av yttre faktorer som påverkar marknaden ger helt 
nya kurvor och därmed också ett nytt jämviktsläge. Exempel faktorer som kan påverka 
utbudet kan vara att priset på råvaror eller löner har gått upp, eller att regeringen infört en 
lagändring som till exempel påverkar skatten eller som ändrar förutsättningarna på 
marknaden. Faktorer som kan påverka efterfrågan kan vara att fler substitut helt plötsligt 
finns på marknaden. (Pindyck & Rubinfeld 2009, s 27) 
 

3.7 Legitimitetsteori och Intressentteori  
 
För att kunna förklara relationen mellan ett företag och dess omgivning kan legitimitets- och 
intressentteorin vara till hjälp. Dessa två teorier blandas ofta ihop och det beror på att de 
överlappar varandra, men det finns också skillnader (Deegan 2002, s 285). Legitimitetsteorin 
handlar om att som företag skapa strategier för att upprätthålla förtroende och stöd för 
verksamheten från intressenterna, dvs. de faktorer som gör verksamheten legitim. Samhället 
prövar ständigt om företaget följer samhällets norm, skulle ett företag exempelvis gå med 
förlust bör det gå i konkurs, enligt normen. I Legitimitetsteorin ses relationen mellan företag 
och samhälle som ett socialt kontrakt. (Deegan & Unerman 2006, s 271) 
 
Intressentteorin beskriver också sociala kontrakt, men dessa kan se olika ut beroende på 
vem i samhället de har en relation till. Teorin delar in samhället i grupper, intressenter, som 
alla har olika behov och krav och svårigheten för företaget ligger i att hantera alla dessa olika 
relationer. (Deegan & Unerman 2006, s 289) Som intressenter räknas alla i omvärlden som 
har intresse i företagets finansiella rapporter, se figur 3.5. En intressent fortlöper det sociala 
kontraktet så länge den känner att dess belöning är lika stor eller större som de bidrag den 
ger till företaget. (Skärvad & Olsson 2007, s 61) Inom intressentteorin kan två perspektiv 
hittas, Moral perspective och Managerial perspective, där det första perspektivet fokuserar 
lika mycket på alla intressenter och i det andra finns graderingar hur viktig intressenten 
anses. Oftast brukar långivare vara den intressent som prioriteras högst i företaget. (Deegan 
& Unerman 2006, s 291) 
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Figur 3.5 Företagets intressenter 

 
Enligt FAR i Diamant (2004, s. 111) har företagets intressenter olika syften med revisionen, 
vilka kan beskrivas som följer; 
 
 Kontroll av rättvisande och informativ redovisning; aktieägare, kreditgivare, anställda 

och samhället. 
 Medverkan till utveckling och förändring av redovisningsregler och 

redovisningsmetoder; aktieägare, företagsledning, kreditgivare, anställda, 
utbildningsanstalter och samhället. 

 Granskning av styrelsens och VD:ns förvaltande över företagets tillgångar; aktieägare, 
kreditgivare, anställda och samhället. 

 Medverkan till förbättringar av interna kontroller; aktieägare, företagsledning, 
kreditgivare, anställda och samhället. 

 Önskad insyn i företagets verksamhet; anställda och samhället. 
 Konsultinsatser; företagsledning, kreditgivare och samhället. 
 Bokföring; aktieägare (småföretag). 

 

3.8 Etiska teorier 
 
Hur människor agerar i vissa situationer är beroende av deras moral. Det teoretiska 
ställningstagandet och reflektionen kring hur människor agerar ur moralisk synvinkel kallas 
etik. En inriktning inom etiken är den normativa etiken i vilken det diskuteras utifrån de olika 
frågorna om huruvida något är gott och rätt. (Collste 1996, s 13) 
 
Den normativa etiken utgår från att människor kommer att riskera att agera godtyckligt och 
inkonsekvent om de inte utvecklat regler och principer för hur de ska agera i olika 
situationer. Att ha utformat regler och principer ger också människan möjlighet att i 
efterhand reflektera kring och argumentera för sitt tidigare agerande. (Brytting 2005, ss 35-
36) 
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 I ett fungerande samhälle krävs att människorna har ett gemensamt normsystem som 
medlemmarna av samhället följer, delvis är detta kodifierat och nedtecknat bland annat i 
lagtext. Samtidigt kan det konstateras att alla människor inte följer dessa uppställda normer 
och om det blir ett beteende som präglar hur gemene man agerar kommer samhällsystemet 
falla samman. (Collste 1996, s 12) 
 

3.8.1 Etisk egoism och etisk partikularism 
 
Etisk egosim är en konsekvensetisk inriktning. Denna etiska teori utgår från att individen i 
regel kommer att välja att agera utifrån den handling som ger mest positiva konsekvenser 
för individen själv. Ett problem med denna teori är att den inte kan ses som universaliserbar. 
Detta eftersom det inte i regel är så att en individ tycker att alla ska bryta mot normerna 
bara för att individen själv gör det och att alla ska prioritera egna intressen framför alla 
andras så följer inte etisk egoism de kriterier som gör att det kan klassificeras som en etisk 
teori enligt vissa. En utveckling av etisk egoism till att i stället omfatta en viss grupp kallas 
etisk partikularism. (Collste 1996, ss 28-30)  
Enligt Brytting skulle en viss typ av handling som ger nytto- eller lyckoeffekter via att 
företaget maximerar sin vinst så att en specifik grupp gynnas, exempelvis ägarna, vara ett 
utslag av etisk partikularism (Brytting 2005, s 38). 
 

3.8.2 Utilitarism 
 
En annan inriktning inom konsekvensetiken är utilitarismen som i grund och botten handlar 
om att en handling är rätt och riktig om dess konsekvenser ger största möjliga lycka till 
största möjliga antal människor. Denna teori går att universalisera då grunden i denna teori 
ger att människor ska behandlas lika och i bedömningen av handlingar lyfts inom vissa 
inriktningar av utilitarismen behov in som ett kriterium. Kritiken mot denna teori handlar 
snarare om att det via utilitarismen skulle kunna motivera handlingar som av samhället 
skulle kunna uppfattas som ”felaktiga” och att det i regel är svårt att förutsäga alla 
konsekvenser av de handlingar som individen beslutar sig för att företa. (Collste 1996, ss 30-
33) Ett exempel på en skillnad för ett företags resonemang, kring ett ekonomiskt beslut som 
grundas på en framtagen kalkyl eller utilitarismen, ligger i att företaget tar sitt beslut utifrån 
de ekonomiska konsekvenserna det förutspås ge det egna företaget medan utifrån det 
utilitaristiska resonemanget bör beslutet tas enligt de konsekvenser det ger för det 
allmännas bästa. (Brytting 2005, s 42) 
 

3.8.3 Deontologisk etik 
 
En annan normativ etisk inriktning är deontologisk etik som baseras på hur människan bör 
agera. Den mest kända förespråkaren för denna riktning är Immanuel Kant som resonerade 
utifrån att individen bör handla på så sätt som denne skulle vilja ha upphöjt till allmän lag. 
Kants princip kallas för det kategoriska imperativet. (Collste 1996, s 37) Genom denna 
pliktetik kan det motiveras att lagar skall följas i alla lägen, det är handlingen som står i 
centrum, inte konsekvensen av handlingen. Som exempel kan nämnas att de flesta 
människor antagligen talar sanning vid de flesta tillfällen av just orsaken att det är fel och 
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 fult att ljuga, något som vi indoktrinerats med sen barnsben, och inte på grund av eventuella 
konsekvenser som lögnen kan ge. Svårigheten med en alltför principfast universialiserbar 
etik är att den i realiteten kan bli svår att applicera på vardagen exempelvis med 
formaliserade lagar avgränsade i tid och rum. Samtidigt kan det vid vissa tillfällen motiveras 
att tillfälligtvis frångå lagarna för att agera på ett etiskt försvarbart sätt. (Brytting 2005, ss 
48-50) 
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4. Empiri 
 
Kapitlet inleds med en genomgång av sekundär empiri i form av statistik från Bolagsverket. 
Därefter avhandlas den empiri som framkommit i intervjuerna med PwC, Ernst & Young, 
KPMG och NyföretagarCentrum. I början av kapitlet görs en beskrivning av de 
företag/organisationer vars representanter vi intervjuat. Därefter följer en sammanställning 
av intervjuerna.  
 

4.1 Statistik företagande 
 
Statistiken om nyregistrerade bolag i denna sammanställning är hämtad från Bolagsverkets 
hemsida där information kan erhållas vilken är uppdaterad månadsvis och i detta fall så pass 
färsk statistik som från mars 2011. Detta gör att såväl helårsstatistik för kalenderår men även 
jämförbar statistik för perioden april 2010-mars 2011 kunnat tas fram, vilket kan vara 
intressant då lagändringen för minsta tillåtna aktiekapital ändrades från 1 april 2010. Detta 
kan jämföras med de månader som gått sen revisionspliktens avskaffande för de minsta 
aktiebolagen för att därigenom försöka utröna huruvida den reformen påverkat vilken 
bolagsform som väljs. De bolagsformer som omfattas i den statistik som används i 
sammanställningen är aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enskild näringsidkare. 
De definitioner som används i texten är hämtade från Bolagsverkets hemsida (Bolagsverket 
2011a). 
 
För att ta fram statistiken från Bolagsverkets hemsida görs en urvalsprocess från den angivna 
källan, Bolagsverket 2011 b. I första steget väljs företagstyp, i denna statistik aktiebolag, 
enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. I nästa steg sker urvalet på 
geografisk del av Sverige eller hela landet och efter det väljs om det är nyregistrerade eller 
alla registrerade bolag som urvalet ska spegla. Avslutningsvis definieras vilken tidsperiod 
urvalet gäller. I rapportens statistik används urvalsgrupperna Östergötland och hela riket. 
Därefter väljs kategorin nyregistrerade bolag och den tidsperiod som avses, i detta fall 
månadsvis april 2006 till mars 2011. Statistiken är bifogat som bilaga till uppsatsen. 
 
När det gäller nyregistrering av företag i hela Sverige har det skett en ökning. Under de 
första åren av perioden, 2006-2009 registrerades det ca 55 000-60 000 företag i landet och 
under 2010/2011 registrerades det över 70 000 företag. Av dessa stod aktiebolagen för 
nästan 35 000 registreringar, och ökningen jämfört med 2009/2010 är över 17 000 
nyregistreringar av aktiebolag från 24 483 till 41 882 företag. Det startades nästan 42 000 
aktiebolag under den perioden jämfört med samma urvalsperioder de tidigare åren då 
andelen aktiebolag varit omkring 25 000 och andelen nyregistreringar i de andra 
bolagsformerna har minskat, men inte i samma utsträckning som antalet nyregistrerade 
aktiebolag ökat. Av dessa startades nästan 57 % av aktiebolagen under de sista fem 
månaderna av perioden, 23 737 st vilket kan jämföras med att det under samma 
mätperioder tidigare år registrerades mellan 46 och 51 % av totalantalet under 12 månader. 
(Bolagsverket 2011b) 
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 Antalet nyregistrerade företag i Östergötland har under den senaste femårsperioden varit 
ganska stabilt men under perioden april 2010-mars 2011 skedde en relativt kraftig ökning av 
nyregistrerade företag. Under perioden registrerades 2377 företag i länet och av dessa var 
ca 1450 aktiebolag. Detta är en uppgång från de tidigare åren då antalet nyregistrerade 
aktiebolag legat i intervallet 800-1000 st. De flesta av aktiebolagen är registrerade under de 
sista fem månaderna av perioden, hela 846 aktiebolag registrerades då vilket är i paritet med 
antalet startade aktiebolag under hela år tidigare. (Bolagsverket 2011b) 
 
Andelen nyregistrerade handelsbolag och kommanditbolag har under femårsperioden gått 
neråt och den största nedgången är under det senaste året och likadant ser det ut när det 
gäller nyregistreringen av enskilda näringsidkare i Östergötland. (Bolagsverket 2011b) 
 
 

Figur 3.1 Nyregistrerade bolag i Sverige, bearbetad data från Bolagsverket (2011b) 
 

Det totala antalet registrerade företag har dock minskat i Sverige under de senaste fem åren, 
medan det i Östergötland varit relativt konstant. Däremot har det totala antalet registrerade 
aktiebolag i landet ökat under de sista 5 åren från omkring 310 000 aktiebolag 2006 till drygt 
370 000 aktiebolag under 2010, under samma period har exempelvis andelen registrerade 
enskilda näringsidkare minskat med över 90 000 st och det har även varit en minskning av 
antalet registrerade handelsbolag med omkring 12 000 st och kommanditbolag med ca 5000.  
Ökningen av totalantalet registrerade aktiebolag har fortsatt för att i mars 2011 vara uppe i 
över 383 000. I Östergötland har antalet registrerade aktiebolag ökat under den senaste 5-
årsperioden från knappt 11 000 till drygt 13 000. I länet har totalantalet registrerade företag 
ökat något, men en minskning syns dock bland handelsbolagen och kommanditbolagen. 
(Bolagsverket 2011b) 
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Figur 3.2 Nyregistrerade bolag i Östergötland, bearbetad data från Bolagsverket (2011b) 
 
För enskilda näringsidkare är inte trenden gällande nyregistrerade sådana lika tydlig. 
Däremot kan det urskiljas att en nedgång skett av totalantalet registrerade enskilda 
näringsidkare. I Östergötland är inte den trenden lika tydlig som i riket i stort där nedgången 
av andelen registrerade enskilda näringsidkare är större. Statistiken från Bolagsverket 
gällande enskilda näringsidkare är enbart de som registrerat sig hos Bolagsverket. En stor 
andel av de som är enskilda näringsidkare är enbart registrerade hos Skatteverket, men 
eftersom syftet med den framtagna statistiken enbart är att beskriva och ge en bakgrund till 
de senaste åren gällande nyregistrering och omregistrering av bolagsformer utan att göra 
någon djupare analys av de data som framtagits har enbart statistiken från Bolagsverket 
använts. (Bolagsverket 2011b) 
 

4.2 Presentation av urvalet 
 
Intervjuerna har genomförts med några av marknadens största aktörer inom revision; 
nämligen PwC, Ernst & Young och KPMG. Dessa revisionsbyråer bör kunna ge en bra bild av 
branschens tankar kring lagändringen. För att få ett ytterligare perspektiv, tillfrågades även 
NyföretagarCentrum om deras bild av hur nystartade företag får rådgivning i frågan. Nedan 
kommer en kort presentation av respektive företag/organisation. 
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 4.2.1 PwC 
 
PwC är Sveriges största aktör i revisionsbranschen, de omsatte räkenskapsåret 09/10 4175 
MSEK. De finns i 154 länder och har totalt 161 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns 
130 kontor och det jobbar 3700 inom PwC Sverige. (PwC 2011a) För fjärde året i rad, 2007, 
2008, 2009, 2010 har de av Veckans affärer blivit framröstade som ”Sveriges bästa konsulter 
inom revision (PwC 2011b). På PwC erbjuds kunden ett stort antal tjänster; revision, 
redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance, verksamhetsutveckling, 
affärsservice och HR-frågor (PwC 2011c). 
 

4.2.2 Ernst & Young 
 
Ernst & Young är en bit efter PwC i storlek, de hade året 09/10 en omsättning på 2700 MSEK. 
De finns i hela världen, närmare bestämt i 140 länder och 141 000 anställda. I Sverige har de 
1814 anställda medarbetare. (Ernst & Young 2011a) Ernst & Young har olika delar i sin 
verksamhet med rådgivning inom skattefrågor, finansiell rapportering, utveckling av 
företaget samt hantering av kapital. (Ernst & Young 2011b) 
 

4.2.3 KPMG 
 
KPMG är ett av de största företagen i Sverige vad gäller revision, skatt och rådgivning, men 
likt Ernst & Young en bit efter PwC i storlek. KPMG finns i 150 länder världen över och har ca 
138 000 medarbetare, varav 1500 jobbar i Sverige på drygt 60 kontor. De anger på sin 
hemsida att omsättningen ligger på 1900 MSEK, dock anges inte för vilket år denna siffra 
gäller. (KPMG 2011a) KPMG erbjuder sina kunder tjänster inom revision, skatt och 
rådgivning. De riktar sin verksamhet mot alla typer av företag, allt från stora globala 
börsbolag till mindre företag. Inom KPMG finns en ekonomiserviceenhet där deras 
redovisningskonsulter är verksamma. (KPMG 2011b)  
 

4.2.4 NyföretagarCentrum 
 
NyföretagarCentrum är en organisation som har rådgivningsverksamhet i ca 200 kommuner i 
Sverige däribland på två platser i Linköping. Organisationen har funnits sedan 1985. 
NyföretagarCentrum finansieras till störst del av näringslivet, främst lokalt, men även av 
organisationer och myndigheter. NyföretagarCentrum jobbar enligt sin hemsida för att det i 
Sverige ska bli fler företag med livskraft. Några av huvudprinciperna är att ge kostnadsfri och 
konfidentiell rådgivning som är objektiv och av hög kvalitet till seriösa nyföretagare. 
(NyföretagarCentrum 2011) 
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 4.3 Lagändringens genomslagskraft och dess påverkan på nyföretagandet 
 
Bolagsverkets statistik har visat att andelen nystartade aktiebolag kraftigt ökat det senaste 
året. Hur många av dessa som valt bort revisionen är alla respondenterna osäkra på. 
Respondenterna är däremot eniga om att revisionspliktens avskaffande inte är en avgörande 
faktor för att starta ett aktiebolag. Eriksson från Ernst & Young menade dock att det kan haft 
viss påverkan, orsakat av den kostnad som revisionen medför. Persson från PwC påtalar de 
fortsatt höga kraven: 
 

”att revisionsplikten försvinner minskar ju inte kravet på aktiebolagets 
företrädare alls, utan det ställer ju snarare större högre krav om du inte har 
en revisor på att du har bättre koll”  

(Persson, PwC) 
 

Samma respondent menar också att kostnadsbesparingen inte är så pass stor att den skulle 
vara avgörande. Dock tror Eriksson att de allra minsta aktiebolagen ser kostnaden som hög, 
vilket skulle kunna leda till att de tar bort revisionen. Men att företagen skulle välja att starta 
aktiebolag som en konsekvens av revisionspliktens avskaffande uttrycker Karlsson på KPMG 
snarare som en effekt av effekten och då hon menar att det framför allt är sänkningen av 
aktiekapitalet som leder till nystartade aktiebolag och att slippa revisionen bara är bisak i 
sammanhanget. 
 
Alla respondenter från revisionsbyråerna är övertygade om att aktiekapitalets sänkning har 
varit en av de största bidragande faktorerna till att det just är aktiebolag som bolagsform 
som har ökat mest. Eriksson menar även att det är fördelaktigare utdelningsregler för 
aktiebolag än för andra bolagsformer. Utdelningsregler som även de små aktiebolagen utan 
revisor får ta del av. Detta har också betydelse för val vid företagsstart samtidigt som han 
berättar att Ernst & Young vid kontakt med Bolagsverket fått reda på att många av de 
nystartade företagen väljer att inte ha revisor. Eriksson menar också att aktiebolag är den 
bolagsform som på senaste tiden fått flest regelförenklingar, vilket också påverkar 
företagarens val. En annan bidragande faktor som påverkat nystartandet av aktiebolag är att 
konjunkturen sakta med säkert går uppåt, menar respondenterna från KPMG och PwC.  
 
Persson menar att företagen har under en lång tid haft det tufft och arbetslösheten har varit 
hög, men att nu framtidstron börjar komma tillbaka. Persson beskriver också att det kan vara 
en lång process efter att någon blivit arbetslös till att våga ta steget att starta ett företag, 
den processen hänger ihop med konjunkturcyklerna.  
 
På frågan om respondenterna vågar sig på en gissning om hur många av de nystartade 
aktiebolagen faktiskt har valt bort revisionen är det enbart en som ger en siffra. Eriksson ger 
sig på en gissning på knappt 50 %. 
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 4.3.1 Kundbortfall…eller inte 
 
Ingen av revisionsbyråerna har märkt av något bortfall av kunder ännu. Respondenterna från 
KPMG och Ernst & Young menar att det har att göra med deras goda relationer till kunderna. 
Dessutom påtalar Eriksson att det är billigare att behålla en befintlig kund än att knyta en ny 
kund till sig. Eriksson menar också att deras kunder inser värdet av vad en revisor gör och 
därför inte tagit bort dem, eller som Persson påtalar; de flesta tycker att det är skönt att 
någon är med och kollar och går igenom hur företaget går. Persson förutspår att de flesta 
aktiebolagen kommer att behålla revisorn i den formen som är idag men att det kommer att 
försvinna kunder, det har de räknat med. Däremot ser alla revisionsbyråerna att efterfrågan 
på enstaka tjänster har ökat och byråernas separata redovisningskonsultavdelning har fått 
fler uppdrag, som exempel nämner Karlsson på KPMG att de har 4-5 egna 
redovisningskonsulter som har fullt upp. 
 
NyföretagarCentrum råder alla sina kunder att, åtminstone ett par gånger under sina år som 
företagare, träffa en revisor: 

 
 ”man bör träffa en revisor nån, några gånger så att säga i sitt 
företagarliv oavsett vad man har för företagsform därför att revisorns 
kompetens är oerhört viktig för ens strategiska planeringen av ett företags 
framtid […] det finns ju en skyldighet också att ta till sig information inte 
bara att man inte måste ha en revisor”.  

(Nilsson, NyföretagarCentrum) 
 
Nilsson på NyföretagarCentrum menar att revisionspliktens avskaffande kan vara positivt för 
revisionsbranschen på ett sätt som annars kanske hade uteblivit; 
 

”Det kan ju va vitaliserande för dom [revisionsbranschen]…risken är ju att 
om dom inte får det här mothugget så händer det inte så mycket.” 

(Nilsson, NyföretagarCentrum) 
 

4.3.2 Nivåerna på de uppsatta gränsvärdena 
 
Under intervjuerna togs frågan kring de satta gränsvärdena upp, de som specificerar vad ett 
litet aktiebolag är. Revisionsbyråernas respondenters åsikter kring dessa skiljde sig åt, då 
Eriksson tyckte de vara för lågt satta och Persson och Karlsson tyckte de var rimliga. Eriksson 
tror dock att dessa gränsvärden bara är början och att de på sikt kommer att höjas så fler 
aktiebolag får ta del av regeländringen: 

 
”men jag tror förstår ni att det här är liksom inte fast utan det här är första 
steget sen kan jag tänka mig att dom här nivåerna ändras efter hand, det 
kan mycket väl tänkas” 

(Eriksson, Ernst & Young) 
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 Persson anser att de spikade gränsvärden är betydligt rimligare än de som först var 
föreslagna (41,5 miljoner i balansomslutning, 83 miljoner nettoomsättning, 50 anställda). 
Nilsson hade ingen särskild åsikt kring gränsvärdena mer än att de kan verka avskräckande 
för företag att växa över dem. 
 

4.3.3 Dialog med kunderna 
 
Intervjuerna avsåg också att undersöka hur rådgivningen till företagare, som redan har ett 
företag eller ska starta ett, ser ut. Tanken var att undersöka om det överhuvudtaget fanns en 
dialog mellan parterna om vilka fördelar med revision är och om det finns företag som kan 
klara sig utan.  
 
Persson beskriver att de ofta har en diskussion med sina befintliga kunder angående valet av 
revision eller inte men de flesta väljer att ha kvar revisorn i den form de har idag eftersom 
fördelarna väger över. Eriksson stämmer in i att de har dialoger med sina kunder, men någon 
dialog med nya kunder märks inte av. Han tror att dessa företagare har träffat andra 
personer som de redan har diskuterat frågan med innan de träffar Ernst & Young, 
exempelvis banker, advokater eller organisationer som NyföretagarCentrum. Karlsson tror 
att valet av revision eller inte vid start av ett nytt företag påverkas av ifall företagaren träffar 
en revisor i ett tidigt skede eller inte. Om företagaren ”bara” träffar en redovisningskonsult 
kommer de nöja sig där. 
 
 Karlsson uttrycker sig såhär: 

 

”Det beror lite på vem nyföretagaren träffar, startar man med att träffa en 
redovisningskonsult så då tror jag inte att ett revisorsval blir aktuell utan då 
stannar det liksom där.” 

(Karlsson, KPMG) 
 
”Man gör det som man måste som nyföretagare alltså man startar igång, 
man vill inte hålla på med formalia, man vill göra så lite som möjligt och då, 
naturligtvis så något som inte är tvingande så tar man inte med det så jag 
tror att det snarare är så man kör på och gör det man måste för att komma 
igång för det är man ju mest angelägen om”.  

(Karlsson, KPMG) 
 

Nilsson är fortfarande, efter lagändringen, positiv till att de nystartade företagen behåller 
revisionen, därför råder hon alla sina kunder att träffa en revisor. Hon menar att många inte 
har en aning om att en revisor gör annat än att granska årsredovisningen och skriva 
revisionsberättelse. Därför kan ett möte med en revisor ändra uppfattningen hos 
företagaren och inse att revisorn kan hjälpa till med att strukturera upp verksamheten om 
entreprenören planerar att företaget ska växa i framtiden. NyföretagarCentrum har som roll 
att arrangera möten mellan revisionsbyråer och nya företagare. Många företagare är rädda 
för ”bokföringsspöket” och det tror hon är ett skäl till att företagare väljer att behålla 
revisionen. 
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 Persson gissar att de med ekonomiska problem kommer att välja bort revisionen i framtiden, 
men påpekar också att det kan bli stora kostnader om de i framtiden vill välja tillbaka 
revisionen. Då har revisorn ”tappat” ett antal år av verksamheten som den måste jobba ifatt, 
vilket kan bli kostsamt. Därför tror hon att många drar sig för att välja bort revisionen om 
företaget har för avsikt att växa. Eriksson belyser också att alla krångliga regelverk, som 
ständigt förändras, gör att det kan vara svårt för den enskilde företagaren att hålla sig 
uppdaterad.  

 
”Sammanfattningsvis; det finns väldigt mycket som du [företagaren] inte 
har en chans att kunna klara av och inte kan och framför allt inte hänger 
med för i utveckling. Dom regler vi pratar om idag, framför allt Skatteverket, 
kanske inte gäller i morgon. Det är ju en föränderlig värld vi lever i.”  

(Eriksson, Ernst & Young) 
 

Persson vill se revisionen som en årlig besiktning av företaget vilket ska signalera att de ”har 
rent mjöl i påsen”. Eriksson påtala att bankerna kan vara ovilliga att låna ut kapital till kunder 
som inte har reviderat sitt bokslut. 
 

4.3.4 Vissa företag behöver ingen revisor 
 
Alla respondenterna är överens om att det kan finnas företag som inte är i behov av revision. 
De med låg omsättning och utan behov av externt kapital eller externa intressenter kan till 
en början klara sig utan. Persson menar att typen av företag spelar också in, verksamheten 
som hanterar stora mängder kontanter eller har stora lager bör ha en revisor. Nilsson menar 
att bara för att företaget inte valt revision till en början betyder inte det att de aldrig 
kommer ha det. De råder sina kunder att vara öppna i den frågan. 
 
Även Karlsson menar samma sak, för att företagaren ska kunna växa behöver de revisorns 
expertkunskap som ser verksamheten ur ett större perspektiv än till exempel en 
redovisningskonsult: 
 

”Revisorns roll är ju ändå och se helheten och bedöma risker och se 
förbättringar och så, en sådan rådgivning som konsult då, jag säger konsult, 
då menar jag redovisningskonsultens jobb, blir ju mer fokus på att den 
löpande verksamheten ska funka, att boksluten ska bli rätt, men man 
kanske inte funderar på hur ser det ut i stort, vilka andra möjligheter som 
finns. Revisorn kan kanske rådgiva och leverera andra tjänster som inte 
konsulten gör.”  

(Karlsson, KPMG) 
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 4.4 Revisor igår, idag, i morgon 
 
Revisionspliktens avskaffande medförde att revisorerna nu arbetar på en efterfrågestyrd 
marknad. Ett par intervjufrågor riktades mot att undersöka om revisionsbyråerna förberedde 
sig på något sätt innan lagändringen trädde i kraft och vad skillnaden har blivit.  
 
Något som Eriksson reflekterade över innan lagändringen trädde i kraft var att alla fyra stora 
aktörer på marknaden (PwC, KPMG, Ernst & Young och Deloitte) var väldigt inaktiva och han 
uttryckte sig såhär: 
 

”men vi anställda tyckte väl generellt att det sas inte mycket, man hade 
väntat sig att man [de största aktörerna på marknaden] skulle gå i bräschen 
och säga stopp och belägg så här kan man ju inte ha det, måste ju ha 
ordning o reda.”  

(Eriksson, Ernst & Young) 
 

Alla respondenterna beskrev att de fanns en viss oro på revisionsbyråerna om hur utfallet 
kom att bli, särskilt bland de nyanställda. Karlsson minns känslan som ”att något måste 
göras”. Fokuset låg på att behålla de kunderna de redan hade, omstruktureringsarbetet 
bestod hos alla byråerna att informera kunderna om konsekvenser och effekter av 
lagändringen, de belyste också skillnaden mellan revisorns och redovisningskonsultens 
arbete. Alla tre revisionsbyråerna förde dialog med bankerna kring att deras verktyg för 
granskning skulle försvinna för de företag som väljer bort revision.  
 
Karlsson berättade att KPMG satsade mycket på marknadsföring, för att visa allmänheten 
deras breda tjänsteutbud och belysa att de var möjligt att bara köpa de delar som de finner 
behov av. Det kan hända att en kund enbart vill köpa ett lagervärderingsintyg. Karlsson 
berättade att så sent som veckan innan intervjun var de ute på flygplatsen i Linköping för att 
träffa nya potentiella kunder. Ernst & Young gjorde förra året en reklamfilm med en rallybil 
som poängterade fördelen med att ha en erfaren rallyförare vid ratten och drog paralleller 
till sin verksamhet. Detta var något nytt för Ernst & Young, då det förr inte var tillåtet med 
reklam från denna bransch. 
 
Alla de tre intervjuade revisionsbyråerna har märkt av ett ökat tryck på sina 
redovisningsenheter där redovisningskonsulter jobbar, de har också en tjänst som möjliggör 
uthyrning av ekonomichefer till företag. Detta är en tjänst som företagen kan ta till om den 
ordinarie chefen är borta en längre tid eller om den behöver stöttning på något sätt.  
Persson spår att denna typ av tjänster kommer att öka i framtiden. Något som Eriksson tar 
upp är också möjligheten för deras kunder att sköta sin bokföring på webben hemifrån. 
Detta är en produkt som ska locka mindre aktörer. 
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 Eriksson säger såhär om detta nya sätt att bokföra: 
 

”Ja alltså, det kan ju va en ICA-butik eller vad som helst. Man vill få ut en 
produkt eller ett koncept som man går ut och säljer va, där ni två kommer 
och säljer Ernst & Young koncept att sköta redovisningen och 
rapporteringen och kanske löneredovisningen och ja det är ganska mycket 
man ska göra så det ligger i tiden, det kommer mer och mer.”  

(Eriksson, Ernst & Young) 
 

NyföretagarCentrum förberedde sig inte inför lagändringen på något sätt, deras information 
till kunderna ser likadan ut nu som förut, dvs. de förespråkar revisionen. Skulle deras kunder 
ändå välja bort revisionen beror det inte på dem eller som Nilsson påtalar: 
 

”Revisorn är en fena på planera, skatteplanera, kan alla hela regelverket 
runt det här med bokslut och bokslutsdispositioner, vad som är rimligt, 
möjligt, lagligt […] det ingår i vår information om att påtala just revisorns 
kompetens”  

(Nilsson, NyföretagarCentrum) 
 
I utredningen SOU 2008:32 förutspåddes att det kommer att finnas ett överskott på 
revisorer i framtiden, då mycket av deras jobb kommer att ersättas av 
redovisningskonsulter.  Intressant att undersöka blev därför vad revisorerna själva trodde 
om deras roll i framtiden. 
 
Eriksson tror inte att antalet revisorer i framtiden kommer att minska, däremot kommer 
rollen att ändras till en mer kundvänligare och rådgivande roll. 
 

”Från att bara ha varit revisorer, fyrkantiga, så blir det mer och mer i 
portföljen att ta med sig ut och sälja till kunden, det är helt klart. Så är det.” 

(Eriksson, Ernst & Young) 
 

Just rådgivningsrollen är något alla tre revisorerna tar upp och alla använder ordet 
”bollplank” för att beskriva relationen. Persson uttrycker att det har blivit mer attraktivt att 
sälja sina tjänster på en efterfrågestyrd marknad.  
 

”Det är klart det är en utmaning [...] det känns väldigt mycket attraktivare, 
tycker jag, att sälja en tjänst på marknaden som är efterfrågestyrd snarare 
än något som är påtvingat via lag, liksom att nån faktiskt vill ha en 
revision...då är man ett nödvändigt ont och så kanske man inte inser då 
faktiskt de goda sidorna av utan man tänker på revisorn bara som nåt 
nödvändigt ont, förhoppningsvis på en efterfrågestyrd marknad så får man 
ju ut något som man faktiskt känner att man har nytta av.”  

(Persson, PwC) 
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 Alla är eniga om att kunderna i framtiden bara kommer att köpa de tjänster som de har 
behov av. Nilsson är av åsikten att revisorerna kommer att få jobba mer för att behålla de 
befintliga kunderna samtidigt som många kundkontakter kommer bli enbart tillfälliga. 
Revisorerna måste därför synas mer i framtiden och belysa nyttan av sig själva. Hon tror inte 
bara att rådgivning kommer bli en stor del i den nya rollen utan också utbildning. 
 
Egenskaper som en bra revisor ska ha är att inte bara söka efter fel utan också hjälpa till att 
förbättra verksamheten, menar Eriksson. Samma respondent påtalar att vissa 
branschorganisationer redan idag ställer krav på företagen, exempelvis så tillåter inte 
Advokatsamfundet att deras medlemmar väljer bort revision. Han tror att fler aktörer 
kommer att ha en påtryckande roll till revisionsbyråernas fördel i framtiden. Persson 
uttrycker ingen oro för att vara en överrepresenterad yrkeskategori i framtiden, tvärtom. I 
Linköping med omnejd är efterfrågan på nya revisorer hög och medelåldern bland 
etablerade revisorer också hög. 
 

4.5 Slopad revision = ökad andel fusk? 
 
I regeringens proposition nämndes att andelen fusk skulle öka på grund av revisionspliktens 
avskaffande. Detta skulle avhjälpas med att Skatteverket fick ett tillskott av staten för att 
kunna utföra stickkontroller under året. Var antagande om ökat fusk något som våra 
respondenter delade? 

Eriksson och Nilsson tror inte att andelen fusk kommer att öka på grund av revisionspliktens 
avskaffande. Nilsson menar att har en företagare fuskat innan kommer den att fortsätta med 
det. Karlsson är mer tveksam och menar att chansen att fuska har ökat, men att det i 
framtiden kommer att slå tillbaka på dem. Hon menar att krysset på deklarationen kan 
fungera avskräckande och hålla tillbaka fusket. Även Eriksson gissar att krysset kan verka 
avskräckande på grund av företagens respekt för Skatteverket. Persson är mer tveksam om 
andelen fusk kommer att öka, hon beskriver att en revisor måste jobba utifrån en 
professionell skepsis och inte misstänkliggöra någon i förväg. Hon påpekar dock att de 
företag som valt att behålla revisionen signalerar ”rent mjöl i påsen”.  
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5. Analys 
 
I kapitlet används det som presenterats tidigare i rapporten och här vävs rapporten samman 
till en helhet, genom att analysera referensram och teori med den empiri som framkommit i 
intervjuerna.  
 

5.1 Lagändringens genomslagskraft och dess påverkan på nyföretagandet 
 
När en företagare vill starta ett bolag i Sverige måste denna registrering ske hos 
Bolagsverket. Från myndighetens hemsida har vi fått statistiken som visar på att andelen 
aktiebolag kraftigt ökat i såväl landet som i Östergötland under senaste året. Det är en tydlig 
ökning som skett från och med april 2010 och fram till mars 2011 som är slutet av den 
undersökta perioden. Faktum är att den absolut största ökningen i antal nyregistrerade 
aktiebolag har skett under de sista fem månaderna av ovanstående period, det vill säga 
under samma tidsperiod som aktiebolagen kunnat välja bort att ha revisor. Samtidigt är 
ökningen tydlig från och med april 2010 vilket är tidpunkten för att minimiaktiekapitalet 
sänktes till 50 000 kr. Detta är också något som respondenterna påtalar som den största 
orsaken till att andelen aktiebolag ökar och den kraftiga nyregistrering som skett under det 
senaste året. Respondenterna tror möjligtvis att revisionspliktens avskaffande kan haft en 
liten påverkan på entreprenören som valt att starta företag i aktiebolagsform, eller som 
Karlsson uttryckte, det är en effekt av effekten. Med andra ord kan det vara så att i stället för 
att starta sitt aktiebolag i augusti eller september så avvaktade företagaren med starten och 
registreringen av sitt aktiebolag ett par månader så att han/hon kunde dra nytta av både det 
minskade aktiekapitalet och undslippa kravet på att välja en revisor till företaget. Att välja 
bort revision, något som 73 % av de nystartade aktiebolagen under Q1 2011 gjort enligt 
Dagens Industri, är då en bieffekt för företagaren som väljer att starta aktiebolag men inte 
någon avgörande orsak till valet av bolagsform utan påverkar möjligtvis tidpunkten för 
företagsstarten. Faktum är dock att dessa 73 % ändå avviker kraftigt från de 20-50 % som 
nämnts från Almi och respondenter och det ska bli intressant att se hur många företag som 
startats tidigare som väljer bort sin revisor i framtiden. Om denna siffra avviker lika mycket 
och andelen befintliga företag som väljer bort blir i paritet med andelen i Storbritannien som 
gjort det, kan det innebära ett dråpslag för revisionsbranschen. Enligt respondenterna har 
dock inga sådana indikationer givits från deras befintliga kunder, utan det verkar inte bli den 
stora förändring som det kunde blivit. 
 
Samtidigt kan en del av de aktiebolag som registrerats tidigare drivits i någon annan form 
omvandlats till aktiebolag då aktiebolaget som sådant innebär att entreprenörens personliga 
ansvar minskar. Därigenom uppfattas kanske bolagsformen som bättre för företagaren än 
exempelvis en enskild firma. I statistiken från Bolagsverket framgår att för andra 
bolagsformer kan det under de senaste åren ses en tydlig nedgång i antalet nyregistreringar, 
framför allt när det gäller handelsbolag och kommanditbolag. En orsak till detta är, såsom 
Eriksson påtalar är att regelförenklingarna som genomförts under de senaste åren 
framförallt gällt aktiebolag. Som exempel tar respondenten upp aktiekapitalets sänkning 
men även de förbättrade utdelningsmöjligheter som gjort det mer lukrativt att vara 
företagare med ett aktiebolag än exempelvis bolagsman i ett handelsbolag. Det kan vara så 
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 att aktiebolag är den form av företag som från samhällets sida ses som den form 
entreprenören ska välja vid uppstarten av sitt bolag. Det är den företagsform som fått de 
största regelförenklingarna och kanske även uppfattas som seriösare än övriga 
bolagsformer.  
 

5.1.1 Kundbortfall...eller inte 
 
Hos en aktör på en marknad som påverkas av konsekvenserna av en lagändring av den här 
typen kan mycket oro uppstå. Hur ska de agera för att inte tappa kunder och hur ska de 
kunna motivera de befintliga kunderna att stanna kvar och fortsätta att revidera sina 
bokslut? Respondenterna har inte märkt av att de förlorat några kunder och de påtalar att 
de har så mycket mer att erbjuda än hela revisionspaketet exempelvis mindre delar som 
lagervärderingsintyg. Det är, som Eriksson påtalade, billigare att behålla en kund än att 
skaffa en ny. Därutöver har byråerna till viss del ändrat sin inriktning och i större 
utsträckning börjat erbjuda andra tjänster, framför allt inom ekonomiserviceområdet. På de 
avdelningarna jobbar ett antal redovisningskonsulter som sköter den löpande bokföringen 
och redovisningen för företagare. Därutöver har hela branschen under de senaste åren 
förändrat sitt sätt i hur de attraherar nya kunder och behåller gamla. Revisionsbyråerna 
jobbar idag mer med marknadsföring något som drivs på både av centrala kontor och lokala 
kontorsledningar. Marknadsföringen sker i olika former, allt från reklamfilmer till de direkta 
mötena med nystartade företag nämns. Sådana möten arrangeras av bland annat 
NyföretagarCentrum som framhåller vikten av att en företagare möter revisorn några gånger 
under tiden som entreprenören driver företag och att revisorns kompetens är viktig påtalas 
av NyföretagarCentrum gentemot nyföretagaren. Dessa möten hos NyföretagarCentrum 
betonades från revisionsbyråernas sida som viktiga mötesplatser ihop med andra arenor och 
att komma i kontakt med en revisor tidigt kan vara avgörande för huruvida nyföretagaren 
överhuvudtaget kommer på tanken att han ska ha en revisor, eftersom tvånget är borttaget. 
Detta påtalas samtidigt av NyföretagarCentrum som nyttigt för revisionsbranschen, att de 
vitaliseras och utvecklas. Att finna nya arenor, budskap och kommunikationskanaler, att 
utveckla produkterna och erbjudanden är nog viktigt för företag vars verksamhet tidigare 
varit något som tagits för givet och vars intyg krävts av samhället. 
 

5.1.2 Nivåerna på de uppsatta gränsvärdena  
 
Det är inte helt givet när slutsatsen dras om vem som behöver eller inte behöver ha en 
revisor vad resultatet blir. De idag satta gränsvärdena gör att ca 70 % av alla aktiebolag har 
möjligheten att välja bort revisionen, men ursprungstanken från utredaren var att ännu fler 
skulle omfattas av regellättnaden. Respondenterna uttryckte lite olika åsikter kring 
gränsvärdena, någon tyckte de var för låga och andra tyckte de var lagom satta. En av 
respondenterna uttryckte att dessa gränsvärden bara var början och att de på sikt kunde 
höjas.  
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 Att vara över eller under gränsvärdena är inte alltid avgörande för huruvida företaget väljer 
att ha revisor, även företag som ligger under gränsvärdena kan välja att behålla revisorn. 
Företaget kan ha tillväxtambitioner och behov av att låna kapital och då kan gränsvärdet 
verka hämmande som en ren tröskel men också lånemöjligheterna begränsas på grund av 
att företagaren valt bort revisorn. Risken för tröskel är något som nämndes av respondenten 
hos NyföretagarCentrum och revisionsbyråerna pratade om bankernas vilja eller ovilja att 
låna ut pengar till företag som inte låtit revidera sina räkenskaper och utan tillgång till kapital 
är det svårt att utveckla sitt företag.  
 

5.1.3 Dialog med kunderna 
 
NyföretagarCentrum ställer sig positiva till att de nystartade företagen behåller revisor, inte 
minst utifrån den hjälp som företagaren kan ha av att diskutera med en revisor. Enligt 
Nilsson är den information NyföretagarCentrum lämnar ut till företagarna kring revision 
densamma som innan regelförändringen och från deras sida förespråkas alltså revision även 
i fortsättningen. Det finns dessutom en risk att, såsom Persson på PwC säger, de företag som 
väljer bort revision är de som har ekonomiska problem. Respondenterna från 
revisionsbyråerna påtalar att de frekvent diskuterar frågan kring revisionens vara eller icke 
vara med de befintliga kunderna och att de även diskuterar kring vilka tjänster i övrigt de kan 
erbjuda. Ur utbuds och efterfrågeteoretisk synvinkel är detta resonerande med kunderna 
viktigt på en konkurrensutsatt marknad. Revisionsbyråerna har inte fått göra reklam för sina 
produkter tidigare och nu ifrågasätts deras existens till viss del genom lagändringen och 
exempelvis ny konkurrens av redovisningskonsulter. För att bemöta detta krävs såväl 
nytänkande som strategier från revisionsbranschens sida, eller ”nya verktyg i verktygslådan” 
så att verksamheten även i fortsättningen ses som relevant ur såväl legitimitetsperspektiv 
som ur intressenternas synvinkel. 
 
För företagens intressenter är det viktigt att den information som de erhåller från företagen 
är pålitlig och där kommer revisionen in som en garant för att informationen i exempelvis 
årsredovisningen är tillförlitlig, relevant och ger en rättvisande bild. Att revisorn granskar 
räkenskaperna och verksamheten är viktigt för intressenterna eftersom de skall bedöma 
huruvida de ska investera sitt kapital eller kanske ta anställning vid företaget. När revisorn 
skrivit sin revisionsberättelse har den genomfört denna granskning och då har en felkälla vid 
investeringsbedömningen eliminerats. Alternativet till revisionsberättelsen är en 
bokslutsrapport som bekräftar att redovisningen utförts enligt REKO-standarden. 
Revisionsberättelsen och bokslutsrapporten skiljer sig åt och har olika syften, något som 
antagligen kommuniceras från revisionsbyråernas sida då de i kommunikationen med sina 
kunder idag har större behov av att tydliggöra sin roll och sina kompetenser. En företagare i 
behov av kapital kan inte vända sig till exempelvis kreditgivare med en bokslutsrapport då 
denna inte får användas i externa syften. För intressenten, som inte har direkt tillgång till 
företagets alla uppgifter och information kan revisorsgranskningen och revisionsberättelsen 
även i fortsättningen vara viktig i dennes beslutsfattande i ekonomiska frågor. 
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 5.1.4 Vissa företag behöver ingen revisor 
 
Måste då alla företag ha revisor? Anmärkningsvärt nog uttrycktes vikten av revisor tydligast 
från Nilsson på NyföretagarCentrum, som sa att revisorns kompetens absolut påtalades från 
deras håll. Dessutom arrangerar just NyföretagarCentrum träffar mellan nyföretagare och 
revisionsbyråer där kontakter mellan dem etableras. Från revisionsbyråernas respondenter 
påtalades att det inte är givet att ett företag behöver ha revisor och som exempel på sådana 
företag nämndes enmanskonsulter och mindre verksamheter utan behov av främmande 
kapital. Att revisionsbyråerna uttryckte liknande ståndpunkter i frågan tyder på att de 
analyserat sin situation och reflekterat kring vad lagändringen skulle kunna innebära och 
därigenom framkommit till en ståndpunkt om vem som behöver eller framför allt vem som 
inte behöver ha en revisor.  
 

5.2 Revisor igår, idag, i morgon 
 
Revisorns roll har sedan tidigare varit att granska årsredovisningen och sammanställa en 
revisionsberättelse. På grund av revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag behöver nu 
inte alla ha en revisor kopplad till verksamheten och därför försvinner kravet på denna 
granskning för drygt 70 % av alla aktiebolag i Sverige. Att denna lagändring förändrar 
förutsättningarna för revisorerna är ingen hemlighet. Från att ha varit en yrkeskategori som 
utövat lagstadgad granskning till att bli ett frivilligt bollplank måste ha påverkat revisorerna. 
Alla respondenter på revisionsbyråerna beskrev att det fanns en oro för hur utfallet skulle bli 
och om risken att många kunder skulle försvinna var överhängande. 
 
Eriksson och Nilsson tror att revisionsbyråerna i framtiden kommer att få hjälp att göra sin 
verksamhet legitim av olika branschorganisationer eller andra påtryckande organ, vilket gör 
att regleringens effekt går tillbaka en aning. Vissa små aktiebolag kan därför av lagen vara fri 
att välja bort revision, men tvingad av sin bank eller branschorganisation. Ju fler påtryckande 
organ, desto färre som kan anamma lagändringen och då uteblir syftet med den. 
 
Mellan raderna har vi förstått att revisorsbranschen tidigare har varit lite skyddad genom 
lagkravet på att revision utförs, men även genom tidigare hinder från samhället gällande 
marknadsföring för revisionsbyråer. Nilsson tar upp att denna lagändring kan vara 
vitaliserande för hela branschen för att på så sätt förnya revisorsrollen på ett sätt som 
annars hade uteblivit. Detta kan kopplas till legitimitets- och intressentteorierna då dessa 
beskriver om de sociala kontrakten mellan företagets intressenter. Kontrakten uteblir om 
inte båda parter finner förtroende och stöd för verksamheten. Om nu inte kunderna längre 
lockas av revisionstjänsten, måste revisionsbyråerna förändra sitt utbud för att på nytt skapa 
ett kontrakt. Många kunder kommer bara köpa vissa delar och inte längre hela 
revisionspaketet. I framtiden måste revisorerna synas mer och arbeta hårdare för att behålla 
sina befintliga kunder och känna efter vad som efterfrågas på marknaden och inte bara vad 
som krävs från samhället. 
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 Det kan även i fortsättningen vara så att hela revisionspaketet efterfrågas från exempelvis 
kreditgivare. Företagens alla intressenter kommer att bli påverkade när företagen väljer bort 
revisionen, det kommer att bli svårare för dem att bedöma om årsredovisningen är korrekt.  
 
På grund av lagändringen har marknaden som revisionsbyråerna arbetar på ändrats till att 
numera i större utsträckning vara efterfrågestyrd. Detta gäller för de företag som hamnar 
under gränsvärdena. Genom att använda teorin om utbud- och efterfrågan kan det i en 
sådan modell utläsas att en väl fungerande marknad befinner sig i ett jämviktsläge, då utbud 
och efterfrågan matchar varandra. Efter lagändringen fick marknaden en ny efterfrågekurva, 
vilket enligt modellen skulle ge ett överskott i utbudet dvs. för många revisorer skulle finnas 
på marknaden. Detta är som vi nämnt innan inget som respondenterna är oroliga för, de 
anser att det fortfarande finns behov av nya revisorer inte minst på grund av en hög 
medelålder hos dem idag verksamma revisorerna. Persson menar till och med att det är mer 
attraktivt att sälja en produkt på en efterfrågestyrd marknad.  Marknadsmekanismen 
påverkar en marknad så att den på sikt hamnar i jämvikt igen, vilket enligt SOU 2008:32 
kommer hjälpas av att revisionsbyråerna anpassar sina tjänster och att fler revisorer anställs 
på myndigheter eller företag. 
 
Den förändrade rollen ligger i att erbjuda fler tjänster, jobba mer aktivt med rådgivning och 
efterfrågestyrda tjänster eller som Eriksson uttryckte det; att inte bara söka efter fel utan 
också hjälpa till och förbättra verksamheten. Utifrån legitimitetsteoretisk synvinkel innebär 
detta att revisorerna skapar strategier för att legitimisera sin verksamhet när de inte längre 
finner detta stöd i lagtexten. Om det dessutom blir så som Eriksson förutspådde, att 
gränsvärdena kommer att höjas med tiden så innebär det att denna process måste utvecklas 
och inriktningarna och strategierna kan komma att omvärderas för att detta sociala kontrakt 
ska kunna upprätthållas även fortsättningsvis.  
 

5.3 Slopad revision=ökad andel fusk? 
 
Med etisk teori kan analysen ske med blicken fäst på olika saker, antingen själva agerandet 
eller konsekvensen av agerandet. Utifrån etisk egoism och etisk partikularism går det att 
hävda att de handlingar som ger mig eller min grupp bäst konsekvenser är de som människor 
väljer att agera utifrån så torde revisionspliktens avskaffande för de minsta aktiebolagen ge 
ett ökat fuskande i redovisningen, med minskade skatteintäkter för staten som följd. Utifrån 
ett utilitaristiskt perspektiv borde så inte vara fallet då de skatter som företag betalar får 
antas användas till det allmännas bästa och därmed öka lyckan i samhället, det vill säga, 
största möjliga nytta för största möjliga antal människor. Med ett deontologiskt perspektiv 
borde företagaren som väljer bort revision i stället välja att agera på ett sätt så som han vill 
att alla andra ska agera. Det kategoriska imperativet säger att människan bör handla på det 
sätt han vill upphöja till allmän lag. Med detta som bakgrund borde rimligtvis företagaren 
följa de av samhället uppställda reglerna, annars förespråkar denne något slags anarki.   
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 På deklarationerna som företagaren sänder in till Skatteverket finns en ruta där företagaren 
ska kryssa i huruvida denne valt att ha revisor eller ej. Dessutom ska Skatteverket utföra 
allmänna löpande kontroller av företagen. Detta kan verka avskräckande enligt en 
respondent som menar att företagen väljer att behålla revisionen på grund av respekt för 
Skatteverket. Är detta ett utslag från samhällets sida att misstänkliggöra de företagare som 
väljer bort revisorn? I utredningen som föregick lagändringen påtalades oro för ökad 
ekonomisk brottslighet. I så fall faller det in i ramen för att resonera kring frågan i enlighet 
med de konsekvensetiska teorierna etisk egoism och etisk partikularism; att samhället tror 
att människor, när kravet på en kontrollinstans försvinner men själva kriterierna som 
instansen skulle kontrollera kvarstår, kommer att kringgå reglerna för att förbättra sin egen 
eller sin grupps situation. Det är trots allt lite anmärkningsvärt att samhället väljer att 
förenkla reglerna, på ett sätt och tar igen det på ett annat, ungefär som om ena handen inte 
vet vad den andra håller på med. De som väljer bort revisionen kommer att granskas hårdare 
än den som behåller den. Från respondenternas sida uttrycks ingen oro för ökat fusk, ingen 
av dem påtalar att de tror att risken för fusk ökar, snarare framhäver de att fusk förekommer 
och om någon företagare vill fuska så kommer den att göra det oavsett om kravet på 
revision finns eller inte. En av respondenterna nämner att det inte ens är säkert att det är ett 
aktivt val att inte ha revisor. Det handlar snarare om att eftersom det inte längre är ett 
måste, dvs. något slags förinställt läge, väljer den upptagne företagaren i stället att avstå, då 
han/hon har mycket att stå i ändå. 
 
Konsekvensen av att välja bort revisionen kan kanske bli att företagaren av misstag gör fel i 
sin redovisning eller helt enkelt missar att vidta mått och steg i sin strategiska planering. 
Detta kan snarare vara ett uttryck för en hög arbetsbelastning och okunskap än medvetna 
moraliska och etiska snedsteg. Från ett par av respondenterna uttrycktes att deras kunskap 
och kompetens är stor och användbar för företagaren som troligtvis vare sig har insikten 
eller tiden att ta till sig den kunskap som krävs för att få företaget att utvecklas på bästa sätt 
och dessutom visar företagaren på sin seriositet, att denne har ”vitt mjöl i påsen”.  
 
Beslutet att välja bort revision är inte oåterkalleligt, bolagsordningen är möjlig att ändra och 
företagaren kan komma att ändra sig och utse revisor senare under företagets fortlevnad. 
Det kan vara en konsekvens av hur Skatteverket agerar i sina granskningar av de företag som 
valt bort revision, det kan vara så att det upplevs som om Skatteverkets prövning av 
räkenskaperna är avsevärt tuffare än de som revisorn genomför. Dessutom går företagaren 
miste om de råd som revisorn ger kring företagets konsolideringsbehov och skatteplanering, 
för knappast får företagaren råd av Skatteverket om tillvägagångssätt för att minimera sin 
skatt. 
 



 
 

Sida | 42  
 

 

6. Slutsatser 
 
Slutsatsen visar studiens resultat med fokus på områdena; revisionspliktens avskaffande, 
revisionsbyråernas förändrade marknad och revisorns nya roll. Syftet uppfylls med hjälp av 
att frågeställningarna besvaras. 
 

För att göra slutsatserna tydliga kommer nu frågeställningarna anges än en gång. 
 
Hur stor genomslagskraft anser de ledande revisionsbyråerna och NyföretagarCentrum att 
lagändringen om avskaffandet av revisionsplikten fått och hur ser dialogen ut med 
företagarna? 
 
I studien framkommer att en markant ökning av nystartade aktiebolag har ägt rum efter 1 
november 2010, då lagändringen revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag ägde rum. 
Studien avsåg att undersöka hur många av dessa som valde bort revision. Ingen av våra 
respondenter hade några exakta siffror på hur utfallet blivit, men gissningar på omkring 20 % 
och knappt 50 % framkom under intervjuerna. I själva verket var den siffran betydligt högre, 
nämligen 73 % hade av de nystartade aktiebolagen valt bort revisionen, enligt Dagens 
Industri. 
 
Anledningen till att så stor ökning av aktiebolagsstarter tror respondenterna beror på 
aktiekapitalets sänkning, konjunkturen och regelförenklingar för just denna bolagsform. 
Revisionspliktens avskaffande tror inte någon av respondenterna haft någon stor inverkan. 
 
Alla respondenter har innan lagändringen haft en dialog med sina befintliga kunder rörande 
effekter och konsekvenser av lagändringen, men ingen av revisionsbyråerna har märkt av 
något kundbortfall. Om nystartade företag ska välja revision eller inte, tror en respondent 
beror på om den träffar en revisor i ett tidigt skede eller inte. Respondenten menar att det 
är mycket att ta ställning till i uppstartsfasen vilket gör att företagaren bara gör vad den 
måste. NyföretagarCentrum belyser revisorernas stora kompetens och är därför positiva till 
att alla deras kunder ska föra en dialog med en revisor och använda som bollplank under 
året.  
 
Respondenterna från revisionsbyråerna ser dock att det finns vissa typer av företag som 
skulle klara sig utan revision. Det skulle kunna vara enmanskonsulter, med låg omsättning 
och utan behov av externt kapital. En av respondenterna menar också att de företag med 
ekonomiska problem kommer i framtiden att välja bort revisionen. 
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 Hur förberedde sig revisionsbyråerna och NyföretagarCentrum inför avskaffandet av 
revisionsplikten? 
 
Alla revisionsbyråerna analyserade sin verksamhet inför lagändringen. De arbetade bland 
annat med information till sina befintliga kunder, framtagande av informationsmaterial, 
möte med banker och ökat fokus på marknadsföring. Viktigast för dem var att värna om sina 
kunder och ge dem en inblick i vad lagändringen innebar samt belysa skillnaderna i deras 
jobb kontra redovisningskonsultens jobb. Alla revisorerna berättade att en oro fanns innan 
de visste hur utfallet skulle bli, dvs. om det skulle tappa många kunder.  
 
Inför lagändringen gällde det för revisionsbyråerna att bredda sitt tjänsteutbud och 
marknadsföra vad de kunde hjälpa till med. Från och med lagändringen jobbar 
revisionsbyråerna på en efterfrågestyrd marknad vilket innebär att kunderna inte behöver 
köpa hela revisionspaketet utan kan enbart plocka de bitar som kunder finner behov av. Alla 
tre revisionsbyråerna har märkt av ett ökat tryck på sina redovisningsenheter där deras 
redovisningskonsulter jobbar men också en ökad uthyrning av revisorerna till 
ekonomichefspositioner på företag har ökat. Något som också kommer mer och mer är 
bokföring via nätet, vilket förenklar för företagaren. 
 
Ser respondenterna en risk för ökat fusk hos företag som väljer bort revision? 
 

I SOU 2008:32 framgick att genom lagändringen fanns en risk för ökat skattefusk. Detta är 
något som två av respondenterna inte håller med om, en menar att om företagaren fuskade 
förut så kommer den att fortsätta göra det. En annan är mer tveksam och menar att 
chanserna till att fuska har ökat i och med lagändringen. Två av respondenterna påtalar att 
det nya krysset i deklarationen kan verka avskräckande för fusk, då många har stor respekt 
för Skatteverket och deras granskningar.  
 
Hur ser revisionsbyråerna och NyföretagarCentrum på revisorns roll i framtiden? 
 

I framtiden menar alla respondenter att deras roll kommer vara mer kundvänlig med en 
större tjänsteportfölj där kunden kan plocka de tjänster som den enbart har behov utav. 
Respondenterna menar också att rådgivning kommer att vara en stor del av deras arbete, att 
jobba som ett bollplank mot kunderna löpande under året. Revisorerna kommer att få jobba 
mer med att synas och belysa vad de faktiskt kan hjälpa till med. På frågan om huruvida 
efterfrågan på revisorer kommer att minska, menar respondenterna att så inte är fallet 
eftersom dagens revisorer har hög medelålder men också på grund av deras ökade 
tjänsteutbud. 
 

En respondent menar att fler branschorganisationer i framtiden kommer att kräva av sina 
medlemmar att de behåller revisionen, vilket redan idag sker av Advokatsamfundet. 
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7. Reflektioner 
 
Reflektionskapitlet inleds med en diskussion kring ett antal reflektioner som vi gjort under 
studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  
 
Tidigt i studien bestämde vi oss för att studera revisionspliktens avskaffande och dess 
konsekvenser ur tre olika perspektiv, från revisionsbyråerna, från bankerna och från 
företagarna. Snart insåg vi att tiden inte skulle räcka till och valde därför att lägga fokus på 
revisionsbyråerna och de nystartade företagen efter 1 november 2010. Detta visade sig vara 
klokt, då vi fyllt vår arbetstid mer än nog.  
 
Vid uppstarten av denna studie kontaktades Almi Företagspartner för att se om de kunde 
vara oss behjälpliga med vissa kontakter i arbetet. Tyvärr gick inte det, då de hänvisade till 
sekretess. Dock kunde de svara på vissa mer generella frågor, bland annat kring hur 
nystartade företag gör när de ställs inför valmöjligheten att ha eller inte ha revisor. Enligt 
personen på Almi märker de av att företag överväger att välja bort revision. Omkring 20 % 
angavs fundera på eller rent av har valt bort revisionen. Hos revisionsbyråerna nämndes 
siffror på upp till 50 % av de nystartade företagen. Ungefär samtidigt släpptes en 
pressrelease från Dagens Industri med en undersökning som påtalade att 73 % väljer bort 
revisorn! En ganska stor avvikelse. Ingen av dem som kontaktades under studien var i 
närheten av den siffran och med andra ord kan aktörerna på marknaden ha underskattat 
regelförenklingens genomslagskraft. Samtidigt är det så att regelförenklingar kan vara bra 
för företagare som är överbelastade av regelbördor. Regeringen hade en ambition att uppnå 
25 % i minskade kostnader härrörda till regelbördor för företagarna under föregående 
mandatperiod, men nådde inte dit på långa vägar. Revisionspliktens avskaffande för de 
minsta aktiebolagen är ett steg på vägen och ur perspektivet att förenkla för dem så kan 
denna regelförenkling varit en bra reform. Men trots det är det anmärkningsvärt att siffrorna 
om hur stor regelförenklingens genomslagskraft varit skiljer sig så mycket åt mellan olika 
instanser och intressenter. 
 
I en av intervjuerna framkom att vissa branschorganisationer jobbade för att deras 
medlemmar skulle behålla revisionen full ut. Det finns också skäl att tro att intressenter som 
t ex banker kommer att fungera på ett liknande sätt. Om nu dessa organisationer kommer 
fungera som påtryckande organ i framtiden, kommer regleringens syfte att motverkas och 
den beräknade kostnadsbesparingen kommer inte att bli lika stor. En konsekvens av detta 
kan bli att gränsvärdena höjs och det gör att fler kan ta del av reformen, vilket än en gång 
kan leda till tuffare krav från intressenterna. Det kanske inte är så enkelt för en företagare 
att välja bort revisionen, då de flesta vill signalera trovärdighet och har intressenter att 
tillfredsställa. Intressant att veta vore också varför gränsvärdena som utredningen 
genomförde blev så pass mycket lägre än de som de först föreslogs, hade bankerna och 
revisionsbyråerna någonting med det att göra?  
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 En annan intressant aspekt som framkommit under insamlingen av empirin är hur de olika 
respondenterna ställer sig till revisorns roll i framtiden. Faktum är att NyföretagarCentrum 
framstod som mest positiva till revision, det vill säga att de framhävde revisorn i mer positiva 
ordalag än revisionsbyråerna själva. En reflektion kring detta är att den respondenten dels 
har haft en kundrelation till revisorerna och sett kundnyttan de kan bidra med och dels vilka 
förbättringsåtgärder en vanlig företagare kan få hjälp med av en revisors granskande ögon 
och utifrånperspektiv. Det kan vara så att revisionsbranschen tidigare kanske mer självklara 
roll som de facto blivit lite ifrågasatt under det senaste året, med såväl denna reform som 
viss uppmärksamhet i media. Detta kan ha givit en viss självförtroendeknäck för branschen 
eller åtminstone en ökad självkritik och självrannsakan. Samtidigt påtalar revisorerna tydligt 
vad de kan bidra med. Det verkar förts en diskussion och debatt om hur de ska motivera för 
kunderna, även om någon av respondenterna tyckte att de stora aktörerna varit väldigt 
passiva under tiden före beslut och genomförande av reformen. Revisorerna argumenterar 
för vad de kan hjälpa företagarna med, såväl gamla som nya och de har strategier för vilka 
säljargument som bör användas och vid vilka tillfällen. I detta är det viktigt med träffpunkter 
med företagare, kanske framför allt nyföretagare, som inte alltid har helhetsbilden över 
vilken hjälp som finns att få genom olika aktörer. En del är kostnadsfria såsom 
NyföretagarCentrum och de har rollen att lotsa nya företagare framåt i sin process när de 
startar upp företaget. Om entreprenören har ambitionen att växa kan det vara lämpligt att 
låta en revisor hjälpa till på vägen i det strategiska tänkandet och planerandet för framtida 
tillväxt. Exempel på detta kan vara vilka val som ska göras, vilka investeringar som är 
lämpliga och när i tiden detta bör ske. Lotsningen dit, som de arrangerade träffarna kan 
bidra till, är en viktig del i NyföretagarCentrums arbete. Om NyföretagarCentrum förmedlar 
lyckade kontakter och får respons från såväl nyföretagare som revisorer om hur bra träffarna 
är och att viktiga kontakter förmedlas dem emellan är det förståeligt att 
NyföretagarCentrum har en positiv inställning till revisorernas roll. 
 
Om nu genomslagskraften av reformen fortsätter i den takt som den har börjat, kommer det 
betyda ett stor intäktsbortfall för revisionsbyråerna. Detta bortfall tror vi kommer bli svårt 
att täcka med andra tjänster som exempelvis rådgivning, vilket leder oss in på tanken kring 
prispressade tjänster och kampanjer. ”Köp ett lagervärderingsintyg och få ett intyg på 
omsättningen på köpet”, är kanske något som erbjuds i framtiden? 
 
Under studiens gång har vi funderat kring hur relationen mellan revisorerna och konsulterna 
påverkats av lagändringen. En revisor har en lång utbildning bakom sig och många företag 
efterfrågar numera inte deras kunskap, kanske kan det bidra till en minskad status? 
Revisorerna måste numera belysa vikten av att deras revisionsberättelse är mer värdefull för 
företaget än konsulternas bokslutsrapport, vilket gör att det kan skapas en tydligare ”vi och 
dem”-känsla.  
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 7.1 Förslag till vidare forskning  
 
Vi har i denna studie enbart fokuserat på nystartade företag efter 1 nov 2010, då dessa är de 
enda företag som ännu kan använda sig av regeländringen. Därför vore det intressant att i 
framtiden göra samma studie, fast med fokus på både nystartade och befintliga företag. 
 
Under studien framkom från revisorerna att aktiekapitalets sänkning hade bidragit till ökat 
antal aktiebolag, mer än vad revisionspliktens avskaffande har gjort. Därför är det intressant 
att studera mer exakt vilka kriterier företagarna väljer emellan och vad som påverkar dem 
mest i sitt beslutsfattande. 
 
Någon som också väckt vårt intresse är hur relationen mellan revisorer och 
redovisningskonsulter har påverkats av denna lagändring. Bidrar detta till en ökad ”vi och 
dem”-känsla? 
 



 

Sida | 47  
 

 

Källförteckning 
 

Lagtext 
 
Aktiebolagslag (2005:551) 
Svensk Författningssamling. (2011) Aktiebolagslag, SFS 2005:551. 
 
Årsredovisningslag (1995:1554) 
Svensk författningssamling. (2011) Årsredovisningslag, SFS 1995:1554.  
 

Tryckta källor 
 
Björklund, M. & Paulsson, U., 2003. Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera, 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Bryman, A. & Bell, E., 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder, Malmö: Liber ekonomi. 
 
Brytting, T., 2005. Företagsetik, Malmö: Liber ekonomi. 
 
Collste, G., 1996. Inledning till etiken, Lund: Studentlitteratur. 
 
Deegan, C. & Unerman, J., 2006. Financial accounting theory, Maidenhead: Mc Graw-Hill 
Education. 
 
Diamant, A., 2004. Revisors oberoende: om den svenska oberoenderegleringens utveckling, 
dess funktion och konstruktion, Uppsala: Iustus.  
 
Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F., 2006. Att utreda, forska och rapportera, Malmö: Liber. 
 
FAR förlag, 2006. Revision: en praktisk beskrivning, Stockholm: FAR förlag. 
 
Gummesson, E., 2004. Fallstudiebaserad forskning. I Gustavsson, B., (red.) Kunskapande 
metoder inom samhällsvetenskapen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Gustavsson, B., 2004. Personligt kunskapande: intervjuer, samtal och dialoger. I Gustavsson, 
B. (red.) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Hemström, C., 2010. Bolagens rättsliga ställning: om enkla bolag, handelsbolag, 
kommanditbolag och aktiebolag, Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Jacobsen, D.I., 2002. Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Jönsson, S.A., 2004. Revisorrollens nedgång och fall, Göteborg: GRI  



 

Sida | 48  
 

Krugman, P. & Wells, R., 2008. Microeconomics, New York: Worth. 
 
Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L., 2009. Microeconomics, Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Education International. 
 
Sandström, T., 2010. Svensk aktiebolagsrätt, Stockholm: Norstedts juridik. 
 
Skärvad, P-H. & Olsson, J., 2007. Företagsekonomi 100. Faktabok, Malmö: Liber. 
 
Sverke, M., 2004. Design, urval och analys i kvantitativa undersökningar. I Gustavsson, B. 
(red.) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, Lund: Studentlitteratur. 
 
Wallerstedt, E., 2009. Revisorsbranschen i Sverige under hundra år, Stockholm: SNS förlag. 



 

Sida | 49  
 

 

Elektroniska källor 
 
Bolagsverket. (2011a) Om Bolagsverkets statistik. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/om/ 
[Hämtad 7 april, 2011]. 
 
Bolagsverket. (2011b) Statistik. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 
[Hämtad 5 maj, 2011]. 
 
Dagens Industri. (2011) Pressrelease; 73% av nyregistrerade aktiebolag avstod revision första 
kvartalet 2011. [elektronisk]. Tillgänglig från: 
http://di.se/Default.aspx?pid=251__NewsDeskPressReleasePageProvider&epslanguage=sv  
[Hämtad 4 maj, 2011]. 
 
Deegan, C., (2002) Introduction: The legitimising effect of social and environmental 
disclosures – a theoretical foundation. Accounting, Auditing & Accountability Journal. 
Volume 15, nr 3, 2002 [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-
3574&volume=15&issue=3&articleid=869830&show=html&PHPSESSID=agq1rbulbbq0993l1t
huiorhh6 
[Hämtad 12 april, 2011]. 
 
Ernst & Young. (2011a) Snabbfakta om Ernst & Young. [elektronisk] Tillgänglig från:  
http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/Facts-and-figures/Press-Fakta 
[Hämtad 5 maj, 2011]. 
 
Ernst & Young. (2011b) Vi hjälper ditt företag att nå sin fulla potential. [elektronisk] 
Tillgänglig från: http://www.ey.com/SE/sv/Services 
[Hämtad 9 maj, 2011] 
 
FAR. (2010) Ökad risk när revisionsplikten försvinner. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,387595&_dad=portal&_schema=PORTAL 
[Hämtad 19 maj, 2011] 
 
Förtroende i affärer. (2011)[elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.tabloid.se/projekt/Fortroende-i-affarer.pdf 
[Hämtad 27 april, 2011]. 
 
KPMG. (2011a) Vilka vi är. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.kpmg.com/SE/sv/vilka-vi-ar/Sidor/default.aspx 
[Hämtad 5 maj, 2011]. 
 
 
 

http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/om/
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp
http://di.se/Default.aspx?pid=251__NewsDeskPressReleasePageProvider&epslanguage=sv
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3574&volume=15&issue=3&articleid=869830&show=html&PHPSESSID=agq1rbulbbq0993l1thuiorhh6
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3574&volume=15&issue=3&articleid=869830&show=html&PHPSESSID=agq1rbulbbq0993l1thuiorhh6
http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=0951-3574&volume=15&issue=3&articleid=869830&show=html&PHPSESSID=agq1rbulbbq0993l1thuiorhh6
http://www.ey.com/SE/sv/Newsroom/Facts-and-figures/Press-Fakta
http://www.ey.com/SE/sv/Services
http://www.far.se/portal/page?_pageid=114,387595&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.tabloid.se/projekt/Fortroende-i-affarer.pdf
http://www.kpmg.com/SE/sv/vilka-vi-ar/Sidor/default.aspx


 

Sida | 50  
 

KPMG. (2011b) Vad vi gör [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.kpmg.com/SE/sv/vad-vi-gor/Sidor/default.aspx 
[hämtad 9 maj, 2011] 
 
NyföretagarCentrum. (2011) Om NyföretagarCentrum Sverige. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/Om_NyforetagarCentrum_Sverige/ 
[Hämtad 13 april, 2011]. 
 
PwC. (2011a) Om oss - Företagsfakta. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml 
[Hämtad 5 maj, 2011]. 
 
PwC. (2011b )Tack för alla utmärkelser! [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/enkel-visionsmatematik.jhtml 
[Hämtad 5 maj, 2011]. 
 
PwC. (2011c) Hur kan vi hjälpa dig? [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.pwc.com/se/sv/tjanster/index.jhtml 
[Hämtad 9 maj, 2011] 
 
PwC. (2011d) Revisionsberättelse eller bokslutsrapport – vad behöver du? [elektronisk] 
Tillgänglig från: 
http://www.pwc.com/se/sv/revision/revisionsberattelse-eller-bokslutsrapport.jhtml 
[Hämtad 6 maj, 2011] 
 
Regeringens proposition 2009/10:204. (2010) En frivillig revision. [elektronisk] Tillgänglig 
från: http://regeringen.se/content/1/c6/14/43/17/bd6f4a23.pdf 
[Hämtad 27 april, 2011]. 
 
Regeringskansliet. (2010) - En frivillig revision. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/26/81/d2aaf927.pdf 
[Hämtad 3 maj, 2011]. 
 
Revisornsnämnden. (2011) – Revisorsexamen. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html 
[Hämtad 3 maj, 2011]. 
 
Riksdagen. (2010) Beslut i korthet CU 28. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=28&utsk=CU&rm=2009/10  
[Hämtad 27 april, 2011]. 
 
Skatteverket. (2011) Nyheter i företagets deklaration 2011. [elektronisk] Tillgänglig från: 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration20
11/nyheterforforetagare.4.616b78ca12d1247a4b2800035429.html 
[Hämtad 27 april, 2011]. 
 

http://www.kpmg.com/SE/sv/vad-vi-gor/Sidor/default.aspx
http://www.nyforetagarcentrum.com/Startsida/Om_NyforetagarCentrum_Sverige/
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/foretagsfakta.jhtml
http://www.pwc.com/se/sv/om-oss/enkel-visionsmatematik.jhtml
http://www.pwc.com/se/sv/tjanster/index.jhtml
http://www.pwc.com/se/sv/revision/revisionsberattelse-eller-bokslutsrapport.jhtml
http://regeringen.se/content/1/c6/14/43/17/bd6f4a23.pdf
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/14/26/81/d2aaf927.pdf
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=7175&nr=28&utsk=CU&rm=2009/10
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration2011/nyheterforforetagare.4.616b78ca12d1247a4b2800035429.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/skatter/deklarera/inkomstdeklaration2011/nyheterforforetagare.4.616b78ca12d1247a4b2800035429.html


 

Sida | 51  
 

SOU 2008:32. (2008) Avskaffande av revisionsplikten för små företag. [elektronisk] Tillgänglig 
från: http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf  
[Hämtad 27 april, 2011]. 
 

Figurförteckning 
 

Figur 3.1 Nyregistrerade bolag i Sverige, bearbetad data från Bolagsverket 
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 
[Hämtad 5 maj, 2011] 
 

Figur 3.2 Nyregistrerade bolag i Östergötland, bearbetad data från 
Bolagsverket 
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp 
[Hämtad 5 maj, 2011] 

 
Figur 3.3 Vägen till revisorsyrket, modifierad modell 
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html  
[Hämtad 3 maj, 2011] 
 

Figur 3.4 Utbuds- och efterfrågekurva 
http://www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/ekonomisktkretslopp.html 
[Hämtad 11 april, 2011] 
 

Figur 3.5 Företagets intressenter 
Jakobsson, P, [1995], "Internet i marknadsföringen & marknadskommunikationen", 
Studentlitteratur, Lund. s 29 
 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/21/24/04afd0c4.pdf
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp
http://bolagsverket.se/om_bolagsverket/statistik/index.asp
http://www.revisorsnamnden.se/rn/utb_intro.html
http://www.jonasweb.nu/sidor/mediesamhallet/ekonomisktkretslopp.html


 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjuguide Revisionsbyråer 
 
 Beskriv kort er revisionsbyrå, vilken utbildning och befattning har Ni? 
 Vilka arbetsuppgifter har Ni? Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

 
Genomslagskraft och rådgivning 
 Vad tror Ni är största skälet till att det är så många nystartade företag i landet och 

varför är det störts andel AB tror Ni?  
 Vad anser Ni om lagförändringens gränsvärden? (3personer, 3milj i omsättning, 

1,5milj i balansomslutning) 
 Ungefär, hur stor andel av era kunder hamnar under gränsvärden som finns i 

lagförändringen? (3personer, 3 milj i omsättning, 1,5 milj i balansomslutning)  
 Ungefär, hur stor andel av era kunder hamnar under gränsvärden som föreslogs från 

början av utredningen?(50 personer, 83 milj i omsättning, 41,5 milj 
balansomslutning) 

 Hur stort bortfall räknar Ni med som en konsekvens av reformen? Hur hanterar Ni 
det? 

 Fick lagändringen de konsekvenser som Ni trodde och blev omfattningen som Ni 
trodde och på vilket sätt i så fall? 

 Hur ofta förs en dialog med företagare kring val av revision/inte revision?  
 Vilka kriterier tror Ni är avgörande för företagarens beslut? 
 Märker ni någon uppgång i företagande efter denna regelförenkling och i så fall på 

vilket sätt? 
 Kontaktar nystartade företag er för rådgivning gällande revision eller inte och vilka 

råd ger Ni då? 
 Om nu ett litet AB väljer att behålla revisionen, vad kostar det per år? 

 
Förberedelser 
 Förberedde Ni er inför lagförändringen på något särskilt sätt och hur i så fall? Nu med 

facit i hand, kunde Ni/skulle Ni gjort annorlunda idag?  
 Vad var attityden innan lagförändringen på er byrå? 

 
Revisorns nya roll 
 I lagförslaget tog regeringen upp tankar kring att er bransch måste komma med nya 

produkter, för att kunna behålla er plats på marknaden. Är det något Ni har funderat 
över och vilka tjänster skulle det kunna vara?  

 Hur ser du på revisorernas roll i framtiden? Hur kommer ert arbete att se ut? 
 
Fusk 
 Tror Ni att andelen fusk kommer att förändras efter lagförändringen, på vilket sätt?



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide NyföretagarCentrum 
 
 Beskriv kort er organisation, vilken befattning har Ni och vilka arbetsuppgifter? 
 Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? 

 
Genomslagskraft och rådgivning 
 Vad tror ni är största skälet till att det är så många nystartade företag i landet och 

varför är det störts andel AB tror Ni?  
 Hur många av de nya företagen kontaktar er? När sker den kontakten? 
 Kontaktar nya företag er för rådgivning, gällande revision eller ej och vilka råd ger ni 

då? Skiljer sig råden åt beroende på om företaget är befintligt eller ej? 
 Har ni märkt av att befintliga kunder önskat bort revisionen i någon utsträckning, på 

vilket sätt? 
 Vilka kriterier tror Ni är avgörande för företagarens beslut? 
 Märker ni någon förändring i företagande efter denna regelförenkling och i så fall på 

vilket sätt? 
 Vad anser ni om lagförändringens gränsvärden? (3personer, 3milj i omsättning, 

1,5milj i balansomslutning) 
 Märker ni av några problem för företag med finansieringen/möjlighet att få låna 

pengar om de väljer bort revision och på vilket sätt? 
 
Förberedelser 
 Hur har ni förberett er inför revisionspliktens avskaffande? 

 
Revisorns nya roll 
 Vilka tjänster kommer fortfarande efterfrågas tror Ni, kommer revisorns roll se 

annorlunda ut i framtiden? 
 
Fusk 
 Tror Ni att andelen fusk kommer att förändras efter lagförändringen, på vilket sätt? 
 

 



 

 

Bilaga 3 - Statistik Bolagsverket  

 

 
 

 

Nystartade företag i Sverige under perioden april till mars respektive år

Period Aktiebolag Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Totalt perioden

06/07 24640 26207 6570 1522 58939

07/08 28303 25736 6594 1359 61992

08/09 26461 23545 6155 1333 57494

09/10 24483 24280 5999 1256 56018

10/11 41882 22621 4947 1021 70471

Nystartade företag i Östergötland under perioden april till mars respektive år

Period Aktiebolag Enskild näringsidkare Handelsbolag Kommanditbolag Totalt perioden

06/07 813 937 193 36 1979

07/08 929 939 206 37 2111

08/09 982 807 195 43 2027

09/10 814 796 172 18 1800

10/11 1457 751 147 22 2377


