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Sammanfattning 

I november 2010 gjordes en lagändring i Sverige. Revisionsplikten för mindre 

företag avskaffades. Den främsta anledningen till avskaffandet är att minska 

kostnaderna för mindre företag. Det här ska leda till ökad konkurrenskraft i 

EU. Studien behandlar revisorns roll i avskaffandet och hur rollen har 

förändrats och kommer att fortsätta förändas.  

För att ta reda på vad som har hänt hos de olika revisionsbyråerna har vi 

intervjuat några av de som har kontor i Karlstad. Undersökningen har främst 

handlat om förändrade arbetsuppgifter efter att avskaffandet trädde ikraft.  

Sverige är ett av de sista länderna i EU som väljer att avskaffa revisionsplikten.  

De flesta länder har valt att sätta betydligt högre gränsvärden än vad Sverige 

har gjort. EU har satt ett maxbelopp som gränsvärdena får uppgå till och det 

har t.ex. Storbritannien använt sig av. Det har också fått ett ganska stort 

genomslag i många av de andra länderna. Flera företag har valt att ta bort 

revisorn.  

I studien har det visat sig att avskaffandet inte har fått någon direkt 

genomslagskraft ännu. Trots att lagen är relativt ny är det ändå några som har 

valt bort revisorn. Revisorerna som har varit med i undersökningen tycker sig 

se en trend att de nystartade företagen har en tendens att välja bort revisorn, 

medan de existerande företagen väljer istället att ha kvar revisorn. Det finns 

självklart ett fåtal företag som väljer att ta bort revisorn trots att de har haft en 

tidigare. Revisorernas arbetsuppgifter har inte förändrats något speciellt efter 

avskaffandet men däremot har vissa kunder fallit bort. I framtiden tror 

revisorerna att deras uppdrag kommer att vara mer riktat mot 

rådgivningshållet. Att revisorn kommer bli mer en affärspartner istället för en 

revisor. 

  



 

 

Abstract 

November 2010 the Swedish government changed the law concerning 

mandatory auditing. The mandatory audit was abolished for smaller 

companies. The reason for the exemption is to reduce costs for smaller 

companies which in turn are meant to increase competition within the EU. 

This essay discusses the auditor´s part in the exemption, how the part has 

changed and will continue changing. Also how the auditor´s work tasks has 

changed after the abolishment of the mandatory audit and what that change 

looks like.  

In order to find out how the exemption affected the firms, interviews were 

made with a few firms located in Karlstad. The surveys main purpose was to 

find out if and how the work tasks have changed after the exemption. 

Sweden is one of the last countries within the EU to perform the change in 

law concerning the mandatory audit. Other countries in the EU have 

considerably higher limits for which companies are included in the exemption. 

EU has decided on a maximum limit but Sweden’s limits are significantly 

lower. One country that has adopted the maximum limits is Great Britain. 

There has been quite a big impact in a lot of the countries. A lot of companies 

have chosen to refrain from having an auditor. 

This survey has showed that the change has not had a big impact yet but 

despite the law being relatively new there are a few companies who have 

chosen to resign from having an auditor. The auditors that were interviewed 

experience a small trend in which new companies have a tendency to refrain 

from having an auditor while existing companies choose to keep the one they 

already have. There are of course existing companies who choose to refrain 

from having an auditor even though they had one before. Their work tasks 

have not changed that much but a few clients have dropped off. In the future 

the auditors believe their work is going to consist more of consulting and 

guidance. The auditor’s role is going to become more of a business advisor 

than auditor. 

  



 

 

Förord 

Vi har tillsammans under våren skrivit den här uppsatsen och vill tacka vår 

handledare Bengt Bengtsson för ett bra stöd och vägledning under 

uppsatsskrivandet. Vi vill också tacka våra respondenter i undersökningen för 

deras deltagande. Utan dessa hade uppsatsen inte varit möjlig att utföra.  

 

 

Anna Thor     Lisa Johansson 
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1. Inledning 

Här beskrivs bakgrunden till undersökningen samt problemformulering, frågeställningar och 

syfte. 

1.1. Bakgrund 

I november 2010 genomfördes en lagändring som innebar att små aktiebolag 

som uppfyllde vissa krav, inte behövde ha en revisor. Tanken bakom 

lagändringen var att minska kostnaderna för mindre företag där redovisningen 

stod för en stor del av kostnaderna. Lagen blev aktuell för ca 250 000 företag 

vilket motsvarade mer än 70 % av Sveriges företag (Skatteverket 2010). 

EU ville genomföra en lagändring för att stimulera Europas ekonomi och öka 

konkurrenskraften. Ett förslag på hur detta ska gå till var att minska de 

administrativa kostnaderna med 25 % fram till år 2012. För små företag är 

revision och redovisningskostnaderna en väldigt stor del och att befrias från 

revisionsplikten skulle gynna de här företagen. 

Sverige är inte först ut att införa den här ändringen, länder som Storbritannien, 

Danmark och Finland har redan genomfört lagändringen. Kraven för att 

befrias från revisionsplikten varierar dock lite mellan länderna. Danmark och 

Finland har valt liknande gränser som Sverige. Storbritannien däremot har valt 

betydligt högre gränser (SOU 2008:32). 

För att få utnyttja rätten att avstå från revisionsplikten i Sverige måste 

företaget uppfylla minst två av dessa tre krav: 

 Högst 3 anställda 

 Högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

 Högst 3 miljoner kronor i nettoomsättning 

(SFS 2005:551) 

Innan införandet av lagändringen fanns det många åsikter om vad ändringen 

skulle medföra för svensk ekonomi. Kreditgivarna ansåg att de inte längre 

skulle kunna göra lika säkra bedömningar (Aggestam Pontoppidan 2007). 

Regeringen förutspådde ökat skattefusk. För revisorerna förväntades 

revisionsuppdragen minska, detta skulle medföra att revisionsbyråerna 

behövde utveckla alternativa tjänster (Lennartsson 2010). 
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1.2. Problemformulering 

Lagförslaget innebär att många små aktiebolag samt handelsbolag kan välja att 

avstå revision. För att revision är en stor utgift och genom avskaffandet ska 

konkurrenskraften för dessa företag öka. Det innebär dock att 

revisionsbyråerna kan komma att förlora kunder. Det har gått ett och ett halvt 

år sedan lagändringen genomfördes vilket kanske inte är tillräckligt lång tid för 

att se tydliga effekter. Andra nordiska länder har redan infört samma 

förändring. Danmark till exempel genomförde förändringen för sex år sedan. 

Där har nästan 23 procent valt att inte använda sig av revision. 

För att undvika arbetsbortfall behöver revisorerna hitta nya sätt att behålla 

samt rekrytera nya kunder. De behöver erbjuda tjänster utöver revision. 

1.3. Frågeställningar 

 Hur har revisorernas arbetsuppgifter förändrats efter avskaffandet av 
revisionsplikten? 

 Hur tror revisorerna att deras arbetsuppgifter kommer att utvecklas? 

1.4. Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på om revisorernas arbetsuppgifter förändrats 

efter avskaffandet av revisionsplikten och hur den eventuella förändringen ser 

ut.  
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2. Metod 

I det här kapitlet beskriver vi vilken metod vi använt i studien och varför.  

För att besvara vår frågeställning har vi valt att intervjua ett antal revisorer. De 

jobbar på olika stora och små revisionsbyråer i Karlstad. Vi är intresserade av 

att veta hur deras arbetsuppgifter har förändrats efter revisionspliktens 

avskaffande i november 2010. Vi ville veta deras inställning och uppfattning 

till avskaffandet och tyckte därför att enskilda intervjuer passade bäst. Vi hade 

förberett ett tiotal frågor inför intervjuerna för att de skulle få en viss struktur. 

Vi kontaktade ett flertal revisionsbyråer i Karlstad men få hade tid att träffa 

oss. Anledningen till det skulle kunna vara att många revisionsbyråer är väldigt 

upptagna den här perioden på året. Vi fick trots det svar från tre revisorer som 

vi bokade en personlig intervju med. Orsaken till att vi endast valde företag i 

Karlstad var att tidsramen inte räckte till för att besöka andra städer. 

Den kvalitativa metoden försöker hitta kvalitén och andemeningen i det som 

undersöks. Den bygger på empiri som samlats in genom till exempel 

djupintervjuer eller fallstudier. Genom att samla in empiri med de här 

metoderna skapas en djupare förståelse för anledningar som ligger bakom 

händelsen som studerats. Kvalitativa metoden generaliserar inte utan fördjupar 

sig istället i enskilda fallstudier. Den kvalitativa metoden karakteriseras av 

närheten till undersökningsobjektet. Detta sker till exempel vid en 

djupintervju. När en kvalitativ metod används försöker forskaren undersöka 

fenomenet inifrån. Att sätta sig in i undersökningsobjektets situation för att 

verkligen förstå. Genom att sätta sig in i någon annans situation skapas en 

starkare och mer total förståelse av det som studeras.  

En stor skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ metod är analysen av 

informationen. Vid en kvantitativ undersökning är informationen sorterad och 

organiserad redan i förväg med hjälp av enkäten och analysarbetet kan börja 

direkt. Vid en kvalitativ metod måste informationen vara helt insamlad innan 

arbetet med att strukturera och organisera kan börja, först därefter kan 

analysarbetet genomföras. Därför kan det vara svårt att överblicka all 

information i en kvalitativ studie (Holme & Solvang 1997).  

Det finns några nackdelar med intervju som datainsamlingsmetod. Personliga 

intervjuer är tidskrävande, möte ska bokas, frågor ska föreberedas och 

intervjun ska genomföras. Ska många intervjuer utföras kan det ta väldigt lång 

tid. De ger även mycket information i form av anteckningar och 



4 

 

bandupptagningar som sen ska sammanställas. Det finns även något som 

kallas mättnadspunkt, det är när det genomförts tillräckligt många intervjuer 

att det inte längre kommer fram något nytt. Det kallas även lagen om gradvis 

avtagande information. Ett annat problem med insamlingsmetoden är att som 

intervjuare kommer du nära den som blir intervjuad och kan på så sätt lätt 

påverkas av dennes åsikter, det blir då svårare att vara objektiv (Jacobsen 

2002).  

Validitet betyder giltighet, det talar om hur bra ett mått mäter det som ska 

mätas. Det är viktigt att i planeringsfasen ställa sig frågan om det finns några 

systematiska eller slumpmässiga fel och skevheter i frågeställningen eller om de 

uppkommit några vid informationsinsamlingen. En noggrann samt 

fortlöpande analyserande prövning är viktig för att åstadkomma en 

betryggande grad av reliabilitet och validitet. Till det här finns det hjälpmedel 

men de är ingen säkerhet för att resultatet blir välgrundat. En beskrivning på 

begreppen reliabilitet och validitet ges nedan (Holme & Solvang 1997). 

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och 

om detta är utklarat i frågeställningen”(Holme & Solvang 1997, s.163). 

Vi har samlat in information genom tre stycken djupintervjuer. Antalet 

intervjuer kan påverka reliabiliteten på grund av att de är så få. Vi har 

intervjuat ett litet och två stora revisionsbolag då de kan ha olika kundgrupper 

och alltså drabbas olika av avskaffandet. Med fler intervjuer hade vi erhållit 

starkare stöd för vårt resultat. Vi försökte boka fler intervjuer men många 

företag var upptagna då våren är en hektisk period för många revisorer. 

Intervjuerna har spelats in för att sammanställningen ska bli så korrekt som 

möjligt. Vad vi undersöker är hur revisorernas arbetsuppgifter ändrats efter en 

lagändring. Vi ansåg att det bästa sättet att få korrekt information var att fråga 

revisorer på olika revisionsbyråer.   

Vi har dragit slutsatser om hur arbetsuppgifterna för revisorer förändrats 

baserade på intervjuinformationen vi samlat in. Däremot är vi medvetna om 

att intervjuunderlaget inte är tillräckligt stort för att kunna dra generella 

slutsatser. Eftersom det var svårt att boka fler möten har vi fått dra våra 

slutsatser utifrån det materialet vi erhållit. Som stöd för våra slutsatser har vi 

använt vetenskapliga artiklar som behandlar utvecklingen av revisorernas 

arbete i andra länder. 

 



5 

 

3. Teori 

Kapitlet innehåller fakta för att ge läsaren en bättre förståelse för ämnet.  

3.1. Begrepp 

Godkänd revisor: För att vara en godkänd revisor krävs det att du har en 

godkänd Ekonomi kandidatexamen på 180 poäng och har haft en treårig 

praktik samt en revisorsexamen hos revisorsnämnden. 

Auktoriserad revisor: För att bli en auktoriserad revisor krävs det att du har en 

Ekonomi magisterexamen på 240 poäng. Det krävs också att du har haft en 

praktik på fem år som har innefattat revisioner av större företag och att du har 

en högre revisorsexamen hos revisorsnämnden. (FAR) 

3.2. Skillnaden mellan revision och redovisning 

Revision är att med kritiskt öga granska, bedöma och uttala sig om ett företags 

årsredovisning, bokföring och förvaltning. Revision används för att 

intressenterna ska kunna lita på den information som företaget lämnar om den 

ekonomiska situationen. Revision handlar alltså om att kvalitetssäkra 

informationen som företaget ger ut. Revisionen ger en ökad trovärdighet till 

den finansiella informationen som företaget har (FAR 2005).  Det brukar sägas 

att revision är en oberoende granskning. Alltså att se till att företagets 

händelser under året har blivit rätt redovisade och om de olika uppgifterna ger 

en riktig bild av företaget. En revisor granskar alltså om företaget har gjort rätt 

i efterhand (FAR 1994).  

Redovisning är en helt annan sak även om dessa två ofta blandas ihop. Många 

säger att de har en revisor när de egentligen har en redovisningskonsult. 

Redovisning innebär att en redovisningskonsult registrerar företagets 

affärshändelser. Redovisning är ett tämligen vitt begrepp som innefattar mer 

än bara löpande bokföring. Det innebär också bokslut, deklarationer, analyser 

och rapportering med mera (Green 2010). 

En redovisningskonsult kan också vara auktoriserad precis som en revisor 

men titlarna har lite olika innebörd. När en redovisningskonsult är 

auktoriserad visar det att han eller hon genomgått vissa utbildningar, det är 

mer en sorts kvalitetsstämpel att vara auktoriserad. Det spelar ingen roll för 

behörigheten att vara auktoriserad och själva auktorisationen utförs av 

branschorganisationerna SRF och FAR-SRS men är inte lagreglerat (Sjöblom). 
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3.3. Revisionens historia 

Internationellt fanns revisionen mycket tidigt i t.ex. Kina, detta var redan år 

2000 f. Kr. I Sverige började däremot revisionen under 1700-talet. Redan då 

behövdes revisorer för att granska redovisningen och förvaltningen (FAR 

1994). I slutet av 1700-talet började de kalla revisionsuppdragen för 

räkenskaper och förvaltning (Sillén 1993)  

Tittar vi tillbaka på 1800-talet och dess förvaltningsberättelser går det att se en 

skillnad mellan räkenskapsrevisorerna och förvaltningsrevisorerna. Under 

1800-talet blev det också mer förekommande att använda sig av en revisor i de 

nya aktiebolagen som grundades.  

1985 utarbetades en aktiebolagslag. Den kommitté som utarbetade den här 

lagen uttryckte en förhoppning som led följande:  

Då revisionsstrukturen på detta sätt får karaktären av ett oavbrutet fungerande, 

ansvarigt uppsiktsråd, torde man äga grundad anledning till den förhoppning, att 

revisionen skall för framtiden komma att innebära en mer verksam kontroll än hittills 

ofta nog varit fallet. (FAR 1994, s. 97) 

Vad revision egentligen var framgick däremot inte i lagen eller i den 

nästkommande uppdateringen av lagen som kom år 1910 (FAR 1994). Det var 

också här under 1900-talet som det blev en yrkesmässig revisionsverksamhet. 

Några år tidigare grundades Svenska Revisor Samfundet. Personer som var 

betrodda att sitta här vad kamrerare, direktörer och statstjänstemän.  

En ny bokföringslag trädde ikraft 1929 även om kommittén tillsattes redan 

1912 för att för att göra ett nytt förslag till en bokföringslag(Sillén 1993). 

Under 1940-talet fick revisionen en större betydelse. Här kan det sägas att 

revisionen blev lagstadgad på ett helt annat sätt än tidigare.  

I 1975 års aktiebolagslag ökade kraven på redovisningen samt revisionen i 

koncerner.  

Sverige fick sina första auktoriserade revisorer 1912. För att kunna bli revisor 

var du tvungen att ha en examen från en handelshögskola och en praktik hos 

en auktoriserad revisor krävdes också. Det här beslutades av en revisorsnämnd 

som tillsattes av handelskamrarna. FAR startade 1923 och då fanns det 27 

auktoriserade revisorer i Sverige (FAR 1994). 
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3.4. Revision 

Det finns olika teorier om vad revision är, de främsta teorierna som beskrivs är 

Nationalekonomi och Sociologi. 

Den Nationalekonomiska teorin är den vanligaste och innebär att hushålla 

med knappa resurser. Begreppet rationalitet anses som viktigt eftersom det 

beskriver hur aktörerna agerar eller borde ha agerat i olika situationer för att 

ett utbyte ska vara så effektivt som möjligt.  

Det sociologiska perspektivet är något som har framarbetats på senare tid. 

Sociologi förklaras som det sociala beteendet som en människa har och dess 

relation med samhället. Här ses inte rationalitet och effektivitet som några 

betydande ord utan det handlar istället mycket om maktfrågor, t.ex. relationer 

mellan revisorer och dess samspel med organisationer och samhället 

(Carrington 2010) 

Revision är alltså att planera, granska, bedöma och uttala sig om 

årsredovisning, bokföring samt förvaltning och allt detta med en professionell 

skeptisk inställning. Revision ger en ökad tillförlitlighet för företagets 

finansiella information. Det är vanligt att företag med relativt hög 

balansomslutning och/eller delat ägarskap i större utsträckning väljer frivillig 

revision för att det stärker tillförlitligheten i den finansiella informationen 

(Tauringana & Clarke 2000). De företag som behöver ha revision är de företag 

där ägarnas ansvar är begränsat (undantaget är mindre företag som kan avstå 

revision). Det finns många intressenter som har nytta av revisionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Intressentmodellen (FAR 2005 s.15) 

Stat & Kommun Ägare Kreditgivare 

REVISION 
 

Leverantörer Styrelse, 

företagsledning 
Anställda Kunder 
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Stat och kommun behöver veta att företagets finansiella information är 

tillförlitlig då den ligger till grund för skatter och avgifter och ibland även till 

företagsstöd som stat och kommun ansvarar för. Ägare i större företag sitter 

sällan i styrelsen och får på så sätt svårt att ha bra insyn i företaget, de måste då 

förlita sig på informationen som företagsledningen ger. Därför är det 

betydelsefullt att rapporterna är rättvisande. Kreditgivare vill veta att företaget 

kan betala tillbaka sina lån och att upplysningarna de grundat sin bedömning 

på stämmer. Det underlättar då att en opartisk och självständig revisor 

granskat informationen. Många företag har kredit hos sina leverantörer, för att 

leverantörerna ska försäkra sig om att företaget har bra ekonomi gör de ofta 

kreditupplysningar. Där får de oftast information i form av namn på 

revisorerna och uppgifter om revisionsberättelsen innehållit några 

anmärkningar. Kunderna vill veta om företagets ekonomi är i ordning och att 

de kommer sköta sina leveranser. Anställda är mer beroende på ett personligt 

plan av att företaget mår bra och att ekonomin sköts på ett riktigt sätt så att de 

får ut lön. Revisorn kan fungera som en rådgivare för företagsledningen och 

hjälpa till att ge perspektiv på olika händelser i företaget (FAR 2005). 

3.5. The Big Four 

De fyra största revisionsbyråerna är Ernst&Young, Deloitte, PWC och KPMG 

dessa kallas för the big four. De är världsledande inom branschen och finns i 

många länder världen över. Tre av de här dominerar den svenska marknaden, 

E&Y, PWC samt KPMG (Wallerstedt 2001). Från början kallades de för The 

Big Five och inkluderade då även Arthur Andersen (Wallerstedt 2001). Den 

revisionsbyrån var dock inblandad i Enronskandalen och sen även Worldcom i 

USA och upplöstes kort därefter (Canales & López 2011). Olika 

sammanslagningar genom åren har resulterat i de här företagen. Ernst&Young 

och Deloitte är de äldsta av revisionsbyråerna, de startade redan på 1850-talet 

(Ernst & Young)(Deloitte). PWC och KPMG följde sen i början på 1900-talet 

(KPMG)(PWC).  

På Ernst revisionsbyrå, långt innan de slogs samman med Young, satsades det 

på kvalité och personal. De var tidiga med att satsa på bra medarbetare samt 

internutbildning och tidig rekrytering. Young utmärkte sig istället som 

rådgivare och var mycket eftertraktad på det området (Ernst & Young).  

Deloitte grundades av William Welch Deloitte, han var mycket framgångsrik 

som revisor inom järnvägsbranschen och utvecklade även ett 

bokföringssystem för hotell (Deloitte). Lars Ture Bohlin var med och 
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grundade den svenska delen av vad som idag är KPMG. Hans drivkraft var att 

det skulle vara en multidisciplinär verksamhet. Han menade också på att det 

inte bara var viktigt med revisionsarbete utan även utredningsarbete (KPMG).  

3.6. Agentteorin 

I agentteorin ses organisationens kontroll och styrningsproblem utifrån 

investerarnas, ägarnas och de externa intressenternas perspektiv. Ägarna kallas 

i den här modellen för principaler och cheferna kallas för agenter. I den här 

teorin står agenterna och principalernas relation till varandra i fokus. Varför 

cheferna kallas för agenter är för att de ska agera utifrån principalernas 

intressen när de fattar beslut åt principalen. Ett problem som ofta uppstår är 

att agenten gärna tjänar sina egna intressen istället för principalens och då 

uppstår det som kallas för agentproblemet. För att behandla problemet 

använder sig teorin av ett kontrakt som ska till att agenternas intresse blir 

detsamma som principalerna. Kontraktet är utformat på ett sådant sätt att 

agenterna får belöningar och på det viset får de liknande mål. De utlovar alltså 

en belöning som motiverar agenten och för att få belöningen måste han 

uppfylla principalens önskningar. Principalerna använder sig av den här 

metoden när de inte kan eller vill närvara och anlitar då istället agenten att 

träda i dess ställe.  

Det bör inte glömmas bort att principalerna tar en viss risk genom att anlita en 

agent eftersom det alltid finns risk för t.ex. smitningar. Det är inte heller alltid 

lätt att veta om agenten har smitit eller ej, det beror oftast på hur mycket 

information som principalen har tillgång till. Det finns olika sätt att kontrollera 

om agenterna uppfyller kraven i kontraktet. Vid fullständig information vet 

principalerna om agenterna uppfyllt kraven eller inte. Vid en direkt 

observation ger det en fullständig information men det krävs däremot en 

ständig kontroll och det tar lång tid, därför kunde principalen lika gärna ha 

gjort allt själv från början. När agenterna lämnar ofullständig information är 

det mest troligt att de smiter iväg eftersom chansen finns att de kan komma 

undan utan att bli upptäckta(Hatch 2002). 
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3.7. Vad gör en revisor? 

Vad en revisor gör för något kan variera men det finns en revisionsprocess 

som beskrivs i Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Revisionsprocessen (Carrington 2010 s.41) 

Processen startar med företagsledningens uttalanden, som revisorn sen ska 

bestyrka och för att göra det har revisorn något som kallas för 

bestyrkandeåtgärder. Bestyrkandeåtgärder handlar om revisorns granskning, 

alltså vad revisorn gör för att känna sig bekväm med att bestyrka det aktuella 

påståendet. För att göra bestyrkningsåtgärderna använder de sig av olika 

tekniker som kallas granskningsåtgärder. Det finns flera olika 

granskningsåtgärder. Några exempel på de som används är: inspektion, 

observation, beräkning och analytisk granskning.  

Inspektion innebär att revisorn granskar materiella tillgångar, dokument eller 

olika bokföringsposter. En observation är istället när revisorn granskar någon 

annans arbete. Beräkning är när revisorn själv utför och kontrollerar 

beräkningar som är underlaget för redovisningen. Den analytiska granskningen 

handlar om att analysera nyckeltal och trender för att se hur rimliga beloppen 

som ingår i redovisningen är.  

Oavsett vilken metod de har använt sig av måste åtgärderna dokumenteras. 

Det är inte bara redovisningen som dokumenteras, en revisor har oftast även 

grundläggande information om företaget t.ex. vilken bransch de arbetar inom 

och vad det kan innebära för risker att vara i den här branschen. Även risker 

som de upplever med det specifika företaget. En dokumentation görs för att 

det är omöjligt att komma ihåg alla detaljer för en enskild person och när 

någon annan ska ta över kan den personen se hur det såg ut innan och det är 

lättare att fortsätta utifrån detta.  

Företagsledningens påståenden 

Bestyrkandeåtgärder 

Dokumentation 

Rapportering 
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Revisorns slutsatser måste samlas någonstans och då använder de sig av 

rapporteringen för att göra detta. Det ses också som en slags kommunikation 

och det görs ofta via årsredovisningar. En annan arbetsuppgift som revisorn 

har är rådgivning (Carrington 2010). I samband med avskaffandet har deras 

roll som rådgivare blivit allt vanligare. Det är framförallt företag med delat 

ägarskap samt när ägarna inte deltar i den dagliga driften som vill rådgivning 

(Seow 2001).  Extern rådgivning har enligt en undersökning i Storbritannien 

ökat med närmare tio procent mellan åren 1991 och 1999 (Bennett & Robson 

1999).  

3.8. Storbritannien 

Storbritannien avskaffade revisionsplikten redan 1994. Det fanns emellertid 

möjlighet för aktieägare som hade minst tio procent av alla röster i bolaget att 

kräva revision. Storbritanniens ekonomi består av många små företag som 

omfattas av denna regel. Mellan åren 1980 och 2005 ökade små och 

medelstora företag med 80 %. Landet har flera gånger höjt gränsvärdena för 

vilka företag som undantas revision (SOU 2008:32). En tid efter att de första 

gränserna sattes gjordes en undersökning på 385 företag i Storbritannien som 

under den tiden ansågs vara ett ”litet” företag. Undersökningen granskade om 

gränsvärdena för balansomslutning, nettoomsättning och antal anställda var 

rimliga gränser. Resultatet av den här undersökningen slutade med att 63 

procent av företagen fortfarande ville bli granskade av en revisor, de ansåg att 

fördelarna övervägde kostnaderna (Collis et al. 2004). Numera har de samma 

gränsvärden som EU:s fjärde direktiv tillåter. År 2008 omfattades cirka 

900 000 bolag av regeln, av de bolagen är det cirka 60-70 procent som 

utnyttjar möjligheten att avstå revision. 

Det som ligger till grund för avskaffandet är en cost-benefit analys. Den 

innebär att om inte nyttan av en regel som är tvingande överstiger kostnaden 

som den medför skall den avskaffas.  

Eftersom Storbritannien tidigt införde avskaffandet finns det flera studier om 

revisionens avskaffande. En av dessa är gjord av Jill Collis, ”Directors´views on 

exemption from the statutory audit” som hon gjorde på uppdrag av 

handelsdepartementet i Storbritannien år 2003. Den handlar om nyttan med 

revision och hur företagsledningen ser på möjligheten att kunna avstå revision. 

Collis slutsatser av undersökningen blev följande, vissa företag föredrog att 

fortsätta med revision trots att de inte behövde. De företag som ville ha kvar 

revisionen hade vissa saker gemensamt. De hade alla en större omsättning. De 
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ansåg att revisionen ökade kvaliteten på den finansiella informationen vilket är 

positivt för företagets kreditvärdighet och det ger även en kontroll över 

redovisning och ekonomistyrning. Dessa företag är inte helt familjeägda och 

saknar aktieägare som har tillgång till internredovisning, dess företagsledning 

lämnar även en kopia av årsredovisningen till banker och andra finansiärer. 

En annan studie som genomfördes 2006 är ”Review of How Accountants Support 

the Needs of Small and Medium-sized Companies and their Stakeholders” som är gjord 

av Financial Reporting Council. I den studien framgår det att ungefär 20 % av 

de aktiva bolagen reviderades år 2005. Det är omkring 180 000 bolag som inte 

utnyttjar rätten att avstå från revision, de använder sig av frivillig revision. 

Dessa företag ansåg att det var av värde för externa intressenter. I många 

bolag där en revisor anlitades var inte företagsledningen medveten om att 

företaget inte var föremål för revision (SOU 2008:32). 

3.9. Danmark 

Danmark var först ut av de nordiska länderna med att avskaffa 

revisionsplikten. År 2006 genomfördes lagändringen. Gränsvärdena liknar de 

svenska men skiljer sig på kravet om antalet anställda som är 12 stycken 

jämfört med Sveriges 3 stycken (Lennartsson 2010).  

De danska företagen beräknas ha sparat mellan 155-160 miljoner danska 

kronor efter lagändringen. Siffrorna har räknats fram genom att beräkna 

genomsnittskostnaden för revision för olika stora företag och sen multiplicera 

med antalet företag inom respektive storlekskategori som valt att avstå från 

revision. Totalt är det 74 761 företag som omfattats av lagändringen, av dessa 

har 17 104 valt att utnyttja rätten att avstå från revision vilket motsvarar 22,8 

procent. Dock har stickprovsundersökningar visat att en tredjedel av dessa 

ändå fortsatt ha kontakt med revisionsbyrån men istället efterfrågat andra 

saker än revision. Dessa tjänster kan till exempel vara redovisning samt review.  

En liten ökning av fel i årsredovisning uppkom för de företag som avstod 

revision men höjningen ansågs inte vara väsentlig. Felen bestod oftast av 

formalia och påverkade inte redovisningen (Balans 2010). 

3.10. Finland 

Nästa land i norden att avskaffa revisionsplikten var Finland, i juli 2007 

genomfördes den förändringen. Finlands gränsvärden är lägre än Sveriges, 

något de förklarar med att Sverige är en större ekonomi. Det har inte iakttagits 
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någon större skillnad efter avskaffandet men det kan bero på att gränsvärdena 

är låga att de inte påverkar marknaden nämnvärt samt att Finland genomför 

nu en förändring för revisorer. Den förändringen innebär att de fasar ut 

lekmannarevisorer till fördel för yrkesrevisorer. Det betyder att 

yrkesrevisorerna inte märkt någon minskning i arbetsuppgifter då det fått tagit 

över arbete som tidigare utförts av lekmannarevisorerna. 

 

Tabell 1: Gränsvärdena i olika länder (Lennartsson 2010 s.22) 

Land Medelantalet 

anställda under 

räkenskapsåret 

(st) 

Balansomslutning Nettoomsättning 

Sverige 3 1 500 000 SEK 3 000 000 SEK 

Norge 10 20 000 000 SEK 5 000 000 SEK 

Finland 3 100 000 euro 200 000 euro 

Danmark 12 1 500 000 dkr. 3 000 000 dkr. 

Storbritannien 50 3 260 000 GBP 6 500 000 GBP 

EU 50 4 400 000 euro 8 800 000 euro 

 

3.11. EU:s direktiv 

Det finns ett bolagsdirektiv om lagstadgad revision. I Sverige gällde detta alla 

aktiebolag och vissa handelsbolag innan de avskaffade revisionsplikten för de 

mindre bolagen. Det finns bestämmelser om att årsboksluten ska granskas av 

en eller flera personer som är godkända revisorer. Revisorernas uppgift är även 

att se om förvaltningsberättelsen överensstämmer med årsbokslutet för det 

aktuella året. Det bör också noteras att lekmannarevisorer inte får göra detta 

utan det måste vara utfört av en kvalificerad revisor. EU:s medlemsstater får 

däremot befria vissa bolag från revision och då behöver de inte ha någon 

revisor. EU har gränsvärden som de anser är en bra riktlinje för de olika 

länderna. För att inte ha en revisor får de inte överstiga två utav följande: 

 Balansomslutning: 4 400 000 euro  

 Nettoomsättning: 8 800 000 euro 

 Anställda: 50st 
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Det bör också tilläggas att för de länder som inte har euro ska de omvandla 

valutan till deras egen valuta enligt växelkursen som EU gjorde offentligt i 

deras officiella tidning för den dagen de införde direktivet. Detta gjordes år 

2003 och då var en euro 9,1785 svenska kronor, men efter detta har gränserna 

ändrats igen vilket gör att de nuvarande gränserna i Sverige är drygt 41 

miljoner i balansomslutning och drygt 82 miljoner i nettoomsättning även om 

Sverige har valt att inte utnyttja dessa fullt ut (SOU 2008:32). 

3.12. Nystartade och befintliga företag 

Efter avskaffandet av revisionen har det visat sig att 85 % av bolagen väljer att 

ha kvar revisorn. Avskaffandet tros också ha påverkat att det förra året blev ett 

rekordår i nystartade företag i Sverige (Danielsson 2012). Det går att se att 75 

% av de nystartade företagen väljer att inte ha en revisor. Det har också visat 

sig att det är främst bolag som använder kalenderåret som räkenskapsår som 

har valt att inte ha en revisor. Även om 75 % av de nystartade företagen har 

valt att inte ha en revisor vet de inte vad som kommer att hända på lång sikt 

menar Ulf Karnell, Informationschef på bolagsverket (Danielsson 2011a).  

3.13. Remissyttrande från Revisorsnämnden 

Revisorsnämnden (RN) har yttrat sig om förslaget att avskaffa revisionsplikten 

(SOU 2008:32). RN tyckte att det är ett bra förslag och hade inget att invända 

mot huvudidén. När detta yttrande gjordes låg gränserna mycket högre än vad 

de tillslut blev. Alltså skulle de flesta företagen i Sverige kunna ta bort revisorn 

om de hade önskat. Däremot ville de gärna att lagen skulle utformas på ett 

sådant sätt att det fanns regler för de bolag där revisionsplikten kvarstod och 

att den revisionen var av hög kvalitet. De ansåg också att genom förslaget tas 

en del av insynen i företaget bort från både allmänheten och intressenterna. 

De tyckte också att det kunde bli något snedvriden konkurrens då vissa var 

tvungna att ha revision medan andra inte.  

Generellt sett ansåg RN att beslutet skulle innebära stora förändringar vilket 

betyder att det krävs mer ingående övervägningar än som har varit möjligt i 

detta fall.  

Det som RN har anmärkt på är bland annat att vissa skyldigheter som då fanns 

hos revisorerna, t.ex. anmärkning på att bokföringen släpar efter kanske inte 

kommer att följas eftersom det nu inte kommer att finnas någon som 

kontrollerar detta (Revisorsnämnden 2008). 
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3.14. Revisorns mandatperiod 

I en proposition från regeringen till riksdagen angående frivillig revision 

behandlas frågan om revisorns mandatperiod. Förslaget är att minska den fasta 

mandatperioden från fyra år till ett år. Anledningen som angavs vid införandet 

av den fyraåriga mandatperioden var att revisorn skulle kunna inta en 

självständig och oberoende ställning till företaget. Det är dock oklart om den 

fyraåriga mandatperioden gjort revisorns ställning mer säker. Bolagsstämman 

kan nämligen byta ut revisorn även under en löpande mandatperiod. 

Huvudskälet till förslaget att minska mandatperioden är lagändringen om 

frivillig revision. Företag kan i större utsträckning välja att avstå från revision 

eftersom de som utser en revisor binder upp sig under flera år. En kortare 

mandatperiod skulle innebära en större flexibilitet för företagen 

(Justitiedepartementet 2010). 
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4. Empiri 

Kapitlet är en sammanställning av intervjuer med revisorer. Revisorerna uttryckte önskemål 

om att vara anonyma och benämns därför 1, 2 och 3.  

4.1. Intervju med Revisionsbyrå 1 

Vi har intervjuat en man på vad vi väljer att kalla revisionsbyrå 1 angående 

avskaffandet av revisionsplikten. Han har länge jobbat med ekonomi och är 

auktoriserad revisor sedan 2001.  

Han anser att det mestadels är positivt att revisionsplikten är avskaffad för de 

mindre företagen eftersom de ofta inte är i behov av revisionstjänsten. De är 

istället ute efter en samtalspartner. De flesta mindre företagen har frågor om 

hur de ska driva sitt företag och är mer ute efter en rådgivare än en person 

som bokför åt dem. Däremot tycker han att det kan vara lite negativt för de 

flesta revisionsbolagen eftersom att företagarna tidigare var tvungna att ta 

kontakt med revisorerna. Idag måste istället revisionsbolagen marknadsföra sig 

mycket mer för att få kunder. De själva har inte gjort några större satsningar 

för att skaffa fler kunder eftersom de för tillfället har mer att göra än vad de 

kanske klarar av, de har alltså ingen brist på arbete och ligger lite lågt med att 

marknadsföra sig. Däremot anser Respondenten att revisorer rent generellt är 

väldigt dåliga på att marknadsföra sig själva och att det är något som de måste 

göra mer nu än vad de har gjort tidigare för att både behålla och skaffa nya 

kunder. 

Revisionsbyrå 1 är en ganska nystartad byrå och de har därför inte kunnat se 

några stora förändringar i deras arbetsuppgifter ännu. De har fortfarande 

mycket revisionsjobb kvar även om kunderna vet om att de inte behöver ha en 

revisor längre. Respondenten anser ändå att rådgivningen har ökat och att 

detta har inneburit att revisorerna känner sig mer fria. De har tidigare haft en 

ram att hålla sig till men nu pratar de mer om framtidsplaner med företagarna 

och vad de vill få ut med sitt företagande.  

Byrån har i förberedande syfte inför avskaffandet av revisionsplikten knutit 

närmare kontakt med företagarna och försökt anpassa sina tjänster efter deras 

behov. Detta eftersom de egentligen erbjuder alla sorters tjänster som 

innefattar ekonomi. Den främsta uppgiften de har är fortfarande att bokföra 

och göra bokslut samt upprätta deklarationer.  
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Han anser att det är viktigt att binda en bra kontakt med företagarna. För att 

göra detta krävs det stor kunskap, både om det aktuella företagets ekonomi 

och den privata ekonomin.  Han tror även att kontakten kommer att vara en 

viktig pelare för framtiden för att skapa ett mervärde för företagarna att ha 

kvar en revisor i bolaget. Utöver detta tror respondenten att framtiden 

kommer att bestå av något mindre revision för revisionsbolagen men i det 

stora hela kommer det inte att bli så stor skillnad mot vad arbetsuppgifterna 

består av idag. 

4.2. Intervju med Revisionsbyrå 2 

Vi har också intervjuat en kvinna som har jobbat som revisor i 25 år och är 

auktoriserad revisor sedan 21år tillbaka. Hon anser att det är positivt att 

revisionsplikten försvinner för de mindre företagen i Sverige eftersom de ofta 

inte är i stort behov av en revisor. Framförallt är det många mindre företag 

som har en redovisningskonsult och de är därför inte i behov av en revisor. 

Respondenten tycker också att det inte är något som är negativt nu när 

gränserna är så pass låga som de är idag. 

Hon säger också att det finns en tendens att de mindre företagen väljer bort 

revisorn men att de istället har en redovisningskonsult som hjälper 

företagarna. Detta leder till att de får numera in mer jobb som 

redovisningskonsulter än vad de får in revisionsuppdrag. Däremot om det ett 

företag har två delägare är det vanligare att ha en revisor för att det inte ska 

finnas några tveksamheter mellan de två ägarna. 

Innan avskaffandet började revisionsbolaget marknadsföra sina produkter lite 

tydligare än vad de har gjort tidigare. Detta för att det skulle vara lite tydligare 

för kunden vilka andra tjänster de erbjuder förutom revision. 

På det här revisionsbolaget erbjuder de redovisning, årsbokslut, lönehantering, 

fakturahantering och de har även skattespecialister som hjälper till med det 

mesta inom skatter. I de större städerna erbjuder de även fler tjänster. 

Respondenten tror inte att arbetsuppgifterna kommer att förändra sig så 

mycket i framtiden. Men däremot tror hon att de aktuella gränsvärdena 

kommer att höjas inom sinom tid. Men hur höga de kan komma att bli vet 

hon inte riktigt men hon anser att gränserna idag är för låga. Hon tror att de 

framtida arbetsuppgifterna kommer bli mer inriktade på enskilda uppdrag t.ex. 

när banken ska låna ut pengar vill de ha en garanti över att varulagret stämmer. 

Revisorerna skriver då enskilda intyg gällande en viss fråga.  
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Trovärdigheten mot intressenterna tror hon kommer vara en viktig del och att 

det kommer bli uppdrag där det är viktigt att en revisor har gått igenom 

materialet. Hon tror att både skatteverket och bankerna kommer att kräva en 

viss revision för att kunna hjälpa företagarna. 

4.3. Intervju med Revisionsbyrå 3 

Vi har intervjuat en man på vad vi väljer att kalla revisionsbyrå 3. Han har 

jobbat som revisor i 12år och innan det har han även jobbat på bank i fyra år. 

Han är lite kluven om avskaffandet av revisionsplikten, han tycker att det är 

bra att det finns en valfrihet och framförallt för de mindre företagen som 

egentligen inte behöver en revisor. Däremot är det revisorns uppgift att 

granska årsredovisningen. Det gör att många förlitar sig på den t.ex. när 

företaget ska låna pengar eller när de ska göra affärer med andra företag. Han 

tycker att nu när revisionsplikten är avskaffad kommer de inte längre kunna 

lita på årsredovisningen. Banken måste skaffa ett annat sätt att hantera det här 

på. Han anser att i grund och botten är det bra att det är valfritt men att det 

finns vissa problem med avskaffandet som de måste lära sig att hantera.  

Respondenten tycker inte att arbetet har förändrats något sedan avskaffandet 

utan de jobbar på som de har gjort tidigare. Det som har förändrats är att vissa 

företag som de tidigare har haft är inte längre kvar som kunder nu när de har 

haft möjlighet att ta bort revisorn. Han tycker sig också se att det är framförallt 

nya företag som väljer att inte ha en revisor. De kunder som revisionsbyråerna 

har haft innan avskaffandet och som de har en bra relation med finns kvar 

som kunder. De kunder som valt att säga upp revisionstjänsten är i större 

utsträckning kunder där kontakten skötts genom en redovisningsbyrå. Han 

tror att det beror på att de inte har en personlig kontakt med den slutliga 

kunden och att kunden då inte ser vilket arbete revisorn egentligen gör. De 

hade då endast kontakt med revisionsbyrån när något fel uppstod och han 

menar då på att kunden inte ser vilket jobb revisorn gör.  

Han tror att anledningen till att de nya företagen inte väljer att ha en revisor 

beror på att de i början försöker spara in så mycket pengar som möjligt. Det är 

svårt att få ekonomin att gå ihop i början då det blir många inköp och kanske 

inte en stor kundkrets. Därför försöker företagen att skära ner på alla 

kostnader som går och där är revisorn en av dessa. Har de inte heller haft en 

revisor innan vet de inte riktigt vad de missar och det är då lättare att välja bort 

revisorn. 
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De flesta företag väljer numera rådgivning i första hand och revisionen har 

mer varit något som de har varit tvungna att ha. Inför avskaffandet 2010 

gjorde revisionsbyrån inga speciella kampanjer eller liknande. De tittade över 

sina tjänster och hur de var paketerade men det jobbet sker konstant och det 

berodde inte på avskaffandet av revisionsplikten. Däremot har FAR varit och 

berättat om hur de bör marknadsföra sig i den nya miljön.  

De tjänster som erbjuds försöker de vinkla mer ur företagarnas synvinkel. Det 

är inte alltid redovisning de jobbar mest med utan de arbetar mycket med 

beslutsunderlag för att företagarna ska kunna ta de mest lönsamma besluten. 

Revisionsbyrån fungerar ofta som en affärsrådgivare eller som en slags 

ekonomichef för de företag som inte har en egen ekonomiavdelning. 

I framtiden tror respondenten att arbetsuppgifterna kommer fortsätta 

utvecklas mot rådgivningshållet. Det har i stort sett alltid gått åt det hållet, det 

finns en väldigt tydlig trend att företagare oftare efterfrågar rådgivning. Det 

här tror han beror på att det blir svårare för företagen att klara sig själva. Det 

blir en hård konkurrens eftersom det blir många områden som de måste klara 

av och detta är numera nästintill omöjligt. De flesta företag behöver någon 

slags extern kompetens på några områden. 
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5. Analys 

Här diskuteras empiridelen med stöd av teorikapitlet. 

I intervjuerna med revisorer som har jobbat länge inom branschen fick vi lite 

blandade svar på våra frågor. Vi hade en revisionsbyrå som var lite mindre än 

de andra (Revisionsbyrå 1) och som bara agerar lokalt medan de andra två 

byråerna är större och verkar i hela landet och delar av världen (Revisionsbyrå 

2 och 3). Vi iakttog efter våra intervjuer att den mindre revisionsbyrån inte 

hade observerat lika stor förändring som de två större hade gjort. Detta kan 

bero på olika saker. Den lilla revisionsbyrån är relativt nystartad. De som 

jobbar där har dock arbetat länge på andra revisionsbyråer. De tog med sig 

många kunder till nya företaget och har inte märkt av någon minskning i 

arbetsuppgifter. Än så länge har det alltså inte blivit någon påtaglig skillnad i 

arbetsuppgifter heller. Det är fortfarande en hel del revisioner men även 

mycket rådgivning.  

De två större revisionsbyråerna har dock fått se en liten minskning i 

revisionsuppdrag. Det här är intressant, varför just de större byråerna känt av 

en minskning? Kanske blir relationen till revisorn mer personlig med en 

mindre revisionsbyrå. Revisionsbyrå 3 hade observerat att i situationer där de 

inte haft direkt kontakt med kunden utan den har skötts genom en 

redovisningsbyrå har många valt att välja bort revisorn. Det kan indikera att 

det är lättare att välja bort något som kunden inte har någon personlig 

koppling till. Detta är dock inte vår frågeställning så vi ska inte fördjupa oss i 

det men det är något som skulle kunna undersökas närmare. 

Enligt den mindre revisionsbyrån går arbetsuppgifterna allt mer mot 

rådgivning. Kunderna vill ha en samtalspartner mer än en revisor. Detta gör 

att revisorns arbetsuppgifter nu börjar bli mer fria än vad de tidigare varit. 

Revisorerna har tidigare haft väldigt tydliga gränser för sina arbetsuppgifter. 

Detta verkar upplevas som en positiv utveckling då revisorn nu får 

möjligheten att vara med mer i att utveckla kundföretagen. Det blir mer 

stimulerande arbetsuppgifter. Revisorerna har länge fungerat som rådgivare, 

redan i början på 1900-talet var en av grundarna till Ernst & Young en 

eftertraktad rådgivare. Nu verkar det emellertid som att det kommer bli en 

större del av revisorns arbetsuppgifter än vad det tidigare varit. I de fallen 

revisionsföretagen märkt av en minskning har de samtidigt fått in fler uppdrag 

som redovisningskonsulter. De mindre kundföretagen som faller inom ramen 

för de som inte behöver revision verkar istället anlita en redovisningskonsult. 
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Alltså verkar de tappade uppdragen ersättas av nya uppdrag. Revisorernas 

arbetsuppgifter har ändrats lite för de större företagen. För att få dessa nya 

uppdrag har de marknadsfört sig tydligare än vanligt, de har även gjort 

paketlösningar samt informerat om vilka andra tjänster de erbjuder. De har en 

pågående marknadsföring och försöker alltid rekrytera nya kunder, det här är 

inget som har ändrats i samband med avskaffandet. Den mindre 

revisionsbyrån har inte marknadsfört sig men har jobbat på att informera och 

försöka knyta till sig kunderna. Respondenten på den mindre byrån tror 

däremot att revisorer över lag kommer att behöva förbättra sig på 

marknadsföring. Innan avskaffandet fick de i stort sett kunderna utan 

ansträngning eftersom de var tvungna att ha en revisor. Nu är läget 

annorlunda och det kommer att kräva marknadsföring för att attrahera nya 

kunder.  

Revisorerna behöver även övertyga de små företagen som faller inom 

avskaffandet om de fördelar som ändå finns med att anlita en revisionsbyrå. 

Revisionen har fungerat som en kvalitetstämpel och visat att innehållet i 

årsredovisningen är tillförlitligt. För kundföretagens intressenter är det vikigt 

att veta att de kan lita på den finansiella informationen. Många beslut tas med 

den informationen som grund och det är viktigt att den är tillförlitlig. När 

revisionen nu tagits bort behövs nya alternativ för att intressenterna ska kunna 

veta att informationen är tillförlitlig.  

I andra länder har det fått en större genomslagskraft med avskaffandet än vad 

Sverige har fått. Vad det här kan beror på är svårt att säga men i Sverige och 

nu även i övriga Norden har vi väldigt låga gränser i förhållande till de flesta 

andra länder som har tillämpat den här regeln. Vågar då företagen verkligen 

genomföra den här förändringen att ta bort revisorn? Eftersom de flesta 

verkar behålla revisorn kan de på så sätt visa att de inte döljer något. De flesta 

vill nog visa att det inte föregår något dåligt i företaget. Det kan lätt bli att de 

företag som väljer bort revisorn kan lättare dölja saker och även om det inte är 

fallet blir ryktet inte bra. Det är även lätt att omedvetna misstag görs. De går 

även miste om viktiga tips som kan spara pengar eller gynna företaget på andra 

sätt. Att ha en revisor visar på att du sköter dina papper på rätt sätt.  

I Storbritannien har det blivit vanligt att företagen inte längre har någon 

revisor och de ser inte det här som något konstigt. Sedan är det relativt nytt i 

Sverige fortfarande och alla kanske inte riktigt vågar ta det här steget ännu 

utan avvaktar lite och ser vad som händer. Storbritannien ligger några år före i 

utvecklingen, de avskaffade revisionsplikten för nästan tjugo år sedan medan 
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det i höst gått två år i Sverige. Eftersom vi har relativt låga gränser fortfarande 

i jämförelse med många andra länder utanför Norden är det inte heller lika 

många som har ”möjligheten” att avskaffa revisorn.  

En av de större revisionsbyråerna som vi intervjuade upplevde att det ofta är 

nystartade företag som väljer att avstå från revision. De befintliga företag som 

nu berörs av regeln väljer ofta att ha kvar sin revisor. Detta kan bero på att de 

befintliga företagen känner en trygghet och ett förtroende för sin revisor. Ett 

nystartat företag har inte en existerande relation som måste väljas bort utan där 

är det lättare att avstå. Då de inte har haft någon revisor har de heller ingen 

erfarenhet och ingenting att jämföra med. Många små företag är så små att de 

inte har något behov av revision och det är alla revisorerna vi har intervjuat 

överens om. De är också eniga om att avskaffandet är positivt. Framförallt av 

anledningen att det inte behövs i små företag och det blir en stor kostnad för 

dem, vilket är huvudanledningen till att EU införde avskaffandet. Genom att 

slippa kostnaderna för revision ökar konkurrenskraften för de mindre 

företagen. 

I agentteorin behandlas relationen mellan agent (revisor) och principal 

(företag). Den här relationen är viktig både enligt agentteorin och våra 

respondenter. Har inte agenten och principalen en bra relation är det lättare 

för agenten att ”smita” undan och i första hand tjäna sina egna intressen 

istället för företagets. Vi kan konstatera att relationen mellan revisor och 

företag är oerhört viktig.  

En annan anledning till att många företag fortfarande har kvar revisorn kan 

vara att de har ett kontrakt som ännu inte löpt ut. Siffrorna på antalet som valt 

att behålla alternativt avskaffa revision påverkas av att det finns företag som 

bundit upp sig genom ett flerårigt avtal med revisorn. I en proposition från 

regeringen ges det förslag på att minska mandatperioden för revisorer från fyra 

till ett år av den här anledningen. Det kan alltså antas att siffrorna kan komma 

att ändras och ge en mer korrekt bild inom några år. 

Att titta på de arbetsuppgifter som en revisor ”ska ha” enligt litteraturen så är 

det kanske mer vad en revisor gjorde innan det blev mer inriktat mot 

rådgivning. Genom att titta på de modeller som är upptagna i vår studie visar 

de inte alls mycket om rådgivningen och vid intervjuerna pratar revisorerna 

väldigt mycket om just rådgivning. Det känns som att revisorerna har fått gå 

mer åt det hållet medan teoridelen kanske inte riktigt har hängt med i 

förändringen. 
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6. Slutsats 

I slutsatsen besvaras våra frågeställningar med hjälp av teorin, empirin och analysen. 

Frågeställningar: 

 Hur har revisorernas arbetsuppgifter förändrats efter avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 Hur tror revisorerna att deras arbetsuppgifter kommer att utvecklas? 

Intervjuer med tre stycken auktoriserade revisorer har varit underlaget för att 

besvara frågeställningen. Metoden med personlig intervju ansågs passa bäst då 

det är få intervjuer. Skillnaden på respondenterna var storleken på 

revisionsbyrån där de arbetar. 

Det var lite varierat hur mycket de hade upplevt någon effekt av avskaffandet. 

Den mindre revisionsbyrån hade inte märkt av någon förändring medan de två 

större observerat att de tappat revisionskunder.  

En förändring för revisorerna har varit något minskad efterfråga på 

revisionsuppdrag men samtidigt en liten ökad efterfråga på rådgivning och 

redovisning. Det här upplevdes som positivt bland revisorerna, deras 

arbetsuppgifter utvecklas till att likna en ekonomichefs arbete. Ett arbete som 

är friare och mer stimulerande. De får vara med och utveckla företaget och 

deras ekonomi. De anser därför att avskaffandet är positivt. 

De tre revisorerna är alla överens om att arbetsuppgifterna utvecklas mer mot 

rådgivning. De har även försökt att knyta till sig befintliga kunder inför 

avskaffandet genom att erbjuda och informera om andra tjänster.  

En anledning till att avskaffandet inte fått stor effekt är att gränsvärdena är 

relativt låga. En av respondenterna tror att gränsvärdena kan komma att höjas 

i framtiden vilket borde generera större effekt. En annan anledning till den lilla 

effekten kan vara att lagändringen är relativt ny. Det har inte hunnit hända 

mycket än, stora förändringar tar tid.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

1. Hur lång arbetslivserfarenhet har du som revisor? 

2. Finns det något positivt alternativt negativt med avskaffandet av 

revisionsplikten? 

3. Har arbetet förändrats efter avskaffandet och i så fall hur? 

4. Hur har det påverkat dina/era dagliga arbetsrutiner? 

5. Har andra tjänster utöver revision efterfrågats efter avskaffandet? 

6. Förberedde ni er på något sätt inför avskaffandet, marknadsförde andra 

tjänster till kunder etc.? 

7. Vad erbjuder ni för tjänster utöver revision? 

8. Hur tror du att arbetsuppgifterna för en revisor kommer att utvecklas i 

framtiden, kommer det att vara lika mycket revisionsuppdrag eller kommer 

det att förändras? 

9. Vad kommer i så fall att förändras? 

10. Hur tror du att mindre företag ser på revisorn? (de företag som inte måste ha 

en revisor) Har ni tex många nya företag som är nystartade eller har dessa 

minskat? 

11. Finns det något mervärde för företag som inte är revisionspliktiga att anlita er? 

12. Gör ni något för att värva de företag som håller på och växer och som idag 

inte behöver revisor, men som kan komma att behöva det i framtiden? 



 

 


