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How have accounting firms adapted themselves with the abolition 

of the audit requirement and how was their attitude? 

Have any preparations for law change given accounting firms any 

profit? And was the effect what they had in mind? 

Purpose: The purpose of this work is to investigate how accounting firms 

was impacted by the new law on the abolition of the audit 

requirement for small limited companies. 

Method: The work was of a qualitative character and was based on both 

primary and secondary data in terms of personal interviews 

respective literature and articles in the subject audit. 

Conclusion:  The audit is a quality and control for companies. 

The law on the abolition of the audit requirement has affected 

about 5-25 percent of the selected audit office’s total customers. 

Attitudes towards the abolition of the audit requirement have been 

positive in all accounting firms. 

A major effect has not become with the abolition of the audit 
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1. Inledning 

Under detta kapitel av uppsatsen kommer en introduktion av revisors framfart i Sverige samt 

en presentation av avskaffandet av revisionsplikten att presenteras i from av en bakgrund. 

Vidare kommer en problemformulering som bygger på bakgrunden för att sedan ta upp 

arbetets syfte och forskningsfrågan i denna uppstats. Kapitlet avslutas senare med en 

avgränsning av arbetet.   

1.1 Bakgrund 

Det var år 1912 som Stockholms handelskammare auktoriserade revisorer för första gången i 

Sverige och det rörde sig om sex stycken i antalet. Det var en av de stora händelserna inom 

revisionen för svenska revisorers historia.
1
 Detta ledde till att de första revisionsbyråerna 

växte fram i Sverige i form av verksamhet i egen ledning, det vill säga revisorn drev själv 

verksamheten med en vanlig lokal och normal kontorsutrustning. Det förekom även att två 

revisorer hade ett delat kontor.
2
 Sedan dess har revisionen vuxit fram och utvecklats genom 

ett antal händelser och nya lagar. En viktig historisk vändpunkt inom revisionen 

internationellt var när New York-börsen kraschade 1928, vilket ledde till att en mer samlad 

redovisning växte fram.
3
  

Revisionen växte ännu mer när lagen om revisionsplikt i samtliga svenska aktiebolag infördes 

1983. Målet var att bekämpa den ekonomiska brottsligheten men även att föra ut ekonomisk 

kompetens till bolagen, säger Björn Markland som var ordförande i FAR under 80-talet och 

som senare blev generalsekreterare.
4
  

År 1995 gick Sverige med i den europeiska unionen, detta ledde till ett antal förändringar 

inom bland annat revisionen eftersom Sverige måste följa EU direktiven som ska omarbetas 

till svensk lag.
5
 Ett viktigt direktiv inom EG-rätten är artikel 51, det fjärde bolagsdirektiven 

som innebär att bolagen obligatoriskt måste granska verksamhetens årsbokslut samt 

                                                           
1
 Wallerstedt (2009) s. 94 

2
 Ibid s. 99 

3
 Öqvist (2010) Input. 4 

4
 Balans (2005) nr. 4  

5
 EU Upplysning Sveriges Riksdag (2012) 



 
2 

förvaltningsberättelserna. Enligt artikeln finns det dock vissa undantag när det gäller små 

aktiebolagens plikt att granska redovisningen.
6
 

Den 7 september 2006 beslutade Regeringen att tillkalla en särskild utredare med ett uppdrag 

där reglerna om revision för små aktiebolag skulle granskas. Före detta justitierådet Bo 

Svensson valdes senare som den särskilda utredaren.
7
  

Utredningen resulterade att den 1 november 2010 tillträde en ny lag inom revisionen i kraft 

nämligen frivillig revision för små aktiebolag. Detta efter att Riksdagen beslutat den 21 juni 

2010 att revisionsplikten för små aktiebolagen avskaffas, vilket innebär att bolagen frivilligt 

väljer själva om de vill fortsätta använda revisionen.
8
  

För att ett aktiebolag ska räknas inom kretsen ”små bolag” skall två av dessa tre kriterier 

uppfyllas: 

 Tre anställda (I medeltal) 

 1,5 miljoner kronor i Balansomslutning  

 3 miljoner kronor i nettoomsättning  

Denna krets omfattar i Sverige 250 000 små aktiebolag som själv kommer välja en fortsatt 

revisor i bolaget eller inte. Medan samtliga publika aktiebolag skall fortsätta ha revisor.
9
 

Regeringens mål med denna lag var att på sikt helt avskaffa revisionsplikten, som det har 

skett i de flesta EU-länderna. Detta med förhoppningar till en ökning i utbudet av 

revisionstjänsterna som i sin tur leder till lägre tjänstekostnader. Den frivilliga revisionen för 

små aktiebolag kommer att medföra en del sparade revisionskostnader för bolaget vilket ger 

de en större möjlighet att konkurera med andra bolag i landet men även globalt.
10

 

1.2 Problembeskrivning 

Innan lagen om avskaffandet av revisionsplikten träde i kraft var alla aktiebolag skyldiga att 

ha en revisor som granskar bolagets årsbokslut. Idag kan aktiebolagen som uppfyller kritierna, 

själva besluta om de vill ha kvar revisorn eller på något sätt själva granska bokslutet och göra 

sig av med revisionsbyråer. Med andra ord har bolaget mer frihet sedan denna lag började 

                                                           
6
 Norberg & Thorell (2005) 

7
 SOU 2008:32 s. 69 

8
 Bolagverket (2010) 

9
 Regeringskansliet (2010) 

10
 Gianuzzi (2010) Input.  6 
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gälla. Vilket leder till att revisionsbranschen kommer att förändras genom att aktiebolagen 

och speciellt de små aktiebolagen, idag kan välja bort revisionen och därmed avsluta 

kontraktet med revisionsbyråerna och spara en del kostnader. Vilket kan leda till att 

revisionsbyråer tappar en del av sina kunder och därmed påverkas ekonomiskt. Vilket i sin tur 

gör att andra tjänster kan dyka upp i form av rådgivning eller konsult inom den branschen.
11

  

Konsekvenserna av lagen blir också att klienten själv bestämmer vilka konsulter bolaget 

behöver istället för att innan lagen träde i kraft tvingades ha revision och följa därmed lagen 

oavsett bolagets storlek. För att klienterna inte ska välja bort revisionen helt måste 

revisionsbyråerna erbjuda ett mervärde som gör att klienten tycker att det är värt att ha en 

revisor samt få den tryggheten som bolaget behöver.
12

  

Detta påverkar inte enbart de små aktiebolagen utan även andra myndigheter som bland annat 

skatteverket som nu har en större roll i att kontrollera bolagens räkenskaper men även banken 

i form av kreditbedömningar.
13

  

1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som författarna kommer att utgå ifrån i arbetet är följande: 

 Hur har lagen om avskaffandet av revisionsplikten påverkat revisionsbyråernas 

kundstock? Samt spelar byråns storlek någon roll? 

 Hur har revisionsbyråerna anpassat sig i och med avskaffandet av revisionsplikten och 

vilken inställning har byråerna till lagen?  

 Har revisionsbyråernas eventuella förberedelser inför lagändringen gett något resultat? 

Samt har effekten blivit som byråerna tänkt sig? 

1.4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur revisionsbyråernas kundstock påverkats av den 

nya lagen om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. 

                                                           
11

 Gianuzzi (2010) Input.  6 
12

 Ask, Justitieminister. Gianuzzi (2010) Input. 6  
13

 FAR FÖRLAG (2006) s. 20-21 
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1.5 Avgränsning 

Författarna av arbetet kommer att lägga fokus på både små och stora revisionsbyråer men tar 

endast hänsyn till de små aktiebolagen eftersom den nya lagen påverkar de mest och även ta 

del av skatteverkets uppgifter när det är nödvändigt. Med andra ord kommer författarna 

endast att se detta ur revisionsbyråernas synvinkel och hur införandet av lagändringen 

påverkat byråerna i Eskilstuna. Vidare kommer författarna inte lägga större vikt på bankernas 

ställning eller andra intressenter och inte heller göra jämförelse med andra nationer.   
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2. Metod 

I följande kapitel av uppsatsen kommer fokusen att ligga på vilka metodval författarna har 

utgått ifrån och hur författarna gått till väga för att nå fram till den nödvändiga 

informationen. Kapitlet avslutas genom en granskning av metoden i form av en metod- 

diskussion.  

2.1 Metodologi  
Metodens ändamål är att kunna lyfta fram studiens syfte genom att beskriva olika 

tillvägagångssätt av metodval och datainsamling som författarna har valt att utgå ifrån samt 

motivera varför dessa metoder valts. Informationssökningen börjande med att författarna 

granskade lagändringen för avskaffandet av revisionen för små aktiebolag för att sedan finna 

ett problematiskt ämne på grund av lagändringen. Ämnet var hur revisionsbyråer påverkas av 

den nya lagändringen. Med utgångspunkt av detta har författarna använt sig av en kvalitativ 

för att få fram resultatet av problematiken.  

2.1.1 Kvalitativ & kvantitativ metod  

Kvalitativ metod som går ut på att bearbeta textmaterial till exempel när författaren genomför 

intervjuer som den sedan bearbetar textmaterialet. Författaren kan även utgå ifrån böcker, 

litteratur, artiklar, observationer samt analysera ljudinspelningar och videoinspelningar. Med 

hjälp av detta kan författaren beskriva olika detaljerade nyanser för framtagningen av studien. 

Vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden som innebär att författaren genom stickprov 

via enkäter gör en undersökning för att besvara och bearbeta den information som behövs för 

utredningsarbetet.
14

  

2.1.2 Val av metod 

Författarna har valt att utgå ifrån en kvalitativ metod då uppsatsen bygger på personliga 

intervjuer med olika revisionsbyråer. Enligt kvalitativ metod krävs det ett visst antal intervjuer 

för genomförandet av studien och det i sig gör att det är mycket tids och arbetskrävande än 

enkätundersökningar.
15

 Författarna valde att intervjua fem revisionsbyråern som är olika när 

det gäller storleken för att få ut mer information av det fria samtalet med informanterna. 

                                                           
14

 Patel & Davisson (2003) s. 119 
15

 Ibid s. 119-121 
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Därför är en kvalitativ undersökning lönsam under denna studie samt att en kvalitativ 

undersökning ger ett djupare perspektiv på ämnet vilket skapar större förståelse.
16

  

2.2 Datainsamling 
Insamling av data kan ske på många olika sätt för att få bekräftelse på frågeställningen. Det 

kan vara allt från befintliga dokument, observationer till intervjuer och enkäter.
17

 

Dokument, det är data som skrivs upp eller kopieras. Det kan även vara som protokoll och 

litteratur men eftersom den tekniska utvecklingen har uppstått leder detta till att även andra 

sätt för att samla in data dyka upp som tillexempel filmer, banduppdatering och fotografier 

med mera. Övrig dokumentation är kortlivade som innebär att data inte finns kvar i långa 

perioder, t ex tidningar, broschyrer samt internet.
18

  

Intervjuer och enkäter, det är insamling av data som oftast utförs på två olika sätt nämligen 

genom enkäter eller intervjuer. Författaren kan antigen kombinera dessa två eller undersöka 

de var för sig. Enkäter är oftast billigare att utföra men när det gäller intervjuer får författaren 

mer utav det fria samtalet med informanterna. Vad som bör beaktas när författaren arbetar 

med intervjuer och enkäter är att diskutera frågeställningarna i en intervju eller enkät samt 

förhållandet till informanterna när det gäller anonymitet.
19

 

Observationer, det är en av det främsta vetenskapliga medel för att samla in information om 

omvärlden, olika behov och förväntningar. Med observationer studeras händelser och 

beteenden på plats när det inträffar. Informationen som uppstår av observationer ska vara 

noggrant planerade och dokumenterade. Det finns olika typer av observationer som kan 

genomföras som exempelvis möten med betydelsefulla personer, där författaren dokumenterar 

dessa möten.
20

 

2.2.1 Sekundärdata/primärdata 

Sekundärdata och primärdata är två viktiga faktorer för att kunna producera kunskap. Data 

som redan har samlats in eller som redan har framställs av någon annan kallas för 

sekundärdata. Medan data som samlas in av författaren själv kallas primärdata som 

exempelvis intervjuer. Varje källa är unik och den kan bli primär eller sekundärdata beroende 

                                                           
16

 Patel & Davisson (2003) s. 119-121 
17

 Patel & Davisson (2003) s. 42 
18

 Ibid s. 63-64 
19

 Ibid s. 69 
20

 Ibid s. 87-90  
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på hur den används. Både primär och sekundär data kan även utföras muntligt eller 

skriftligt.
21

 

2.2.2 Val av datainsamling 

Den datainsamling som författarna har utgått ifrån i arbetet är både primär och sekundärdata 

men mest sekundär för att det innefattar den största delen av datainsamlingen av form av 

litteratur och tidskrifter och vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar har författarna sökt i 

olika databaser genom en sökmotor kallad ”Discovery” som söker inom flera databaser 

samtidigt för att underlätta sökningen och även sökmotorn ”Google Scholar” har varit till en 

stor nytta. Även primärdata har använts i form av intervjuer med informanter, dock ligger 

sekundär data som grund till intervjuerna. Ostrukturerade observationer har författarna 

använts sig av ständigt tillexempel under möten med handledaren och andra viktiga tillfällen 

som hur man söker artiklar med bibliotekarien.
22

 Figur 1 nedan beskriver hur författarna har 

gått till väga när det gäller datainsamling från början till slut för att slutligen nå en slutsats.  

 

Figur 1: Tillvägagångssättet av datainsamling. Egen Bearbetning 

2.3 Informanter  
För att komplettera informationen valde författarna att även genomföra en typ av primärdata 

insamling i form av personliga intervjuer med revisorer i olika revisionsbyråer i Eskilstuna. 

Datainsamlingen av intervjuerna har skett i form av en strukturerad intervju med de utvalda 

revisionsbyråerna. Vilket innebär att författaren har ett frågeformulär att utgå ifrån när den 

intervjuar informanterna samt att informanterna inte bestämmer själva strukturen på 

intervjun.
23

 Därför valde författarna att utgå ifrån ett frågeformulär under intervjun för att 

själva bestämma frågorna och upplägget. 

 

                                                           
21

 Artsberg (2005) s. 45 
22

 Patel & Davisson (2003) s. 89 
23

 Gillham (2008) s. 73 & s. 115 

Datainsamling 
Granskning & 
Bearbettning 

Analys av 
Resultat  

Slutsats 
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2.3.1 Val av informanter 

Författarna har valt olika storlekar på revisionsbyråerna för att få en variation av studien och 

inte enbart koncentrera sig på en typ av revisionsbyrå. Samtliga informanter är revisorer som 

arbetar på olika revisionsbyråer, de flesta är godkända och auktoriserade revisorer dock är det 

enbart en som arbetar som revisorassistent. Författarna valde att intervjua godkända eller 

auktoriserade revisorer för att lagändringen påverkar de mest eftersom revisionsarbetet berörs. 

Vidare valde författarna att inte ta med anonyma informanter, eftersom detta skulle påverka 

trovärdigheten i arbetet.  

Frågeställningarna som författarna kommer att utgå ifrån under intervjuerna är bland annat 

informanternas position i revisionsbyrån och deras åsikter kring lagändringen. Men fokusen 

kommer att ligga på vad informanterna har att säga om revisionsplikten och dess påverkan på 

revisionsbyråerna.  

2.4 Litteraturstudie 
I detta arbete har författarna utgått ifrån datainsamling i form av intervjuer som efter varje 

intervjutillfälle har sammanställts och bearbetats för att det ska skapa en bättre överskådlighet 

av materialet. Samtliga intervjuer har spelats in för att sedan dokumenteras och föras in i 

arbetet. Författarna har även utgått ifrån vetenskapliga artiklar och böcker men även egna 

observationer i form av möten med bibliotekarien samt handledaren. 

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom detta ämne i form av kandidatuppsatser samt intervjuer med de stora 

revisionsbyråerna har gjorts, dock gällde det förberedelserna för avskaffandet av 

revisionsplikten. Samtidigt som det har gjorts en avhandling av Umeå Universitet som 

författarna kommer att använda sig av under teorin. Eftersom det inte var länge sedan denna 

lag infördes, finns det inte många undersökningar på lagens riktiga påverkan för 

revisionsbyråer. Författarna i arbetet kommer därför att jämföra med den tidigare forskningen 

om förberedelserna inför denna lag jämfört med den riktiga effekten.  

2.6 Studiens kvalité  

Kvalitén i kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessen och delas upp i två viktiga 

begrepp, validitet respektive reliabilitet. Begreppet validitet gäller hela forskningsprocessen 

och innebär autenticitet och förståelse i hela arbetet. Validitet är med andra ord hur forskaren 
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klarar av att tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. Medan 

reliabilitet är hur trovärdig informationssamlingen har varit vid undersökningstillfället.
24

 

Författarna använde sig av validitet genom att inte försvåra arbetet i form av svåra ord samt 

obegripliga frågor till informanterna som kan tolkas på olika sätt utan ställde intressanta 

frågor som kopplas till syftet med denna studie. Författarna har varit tydliga och pålitliga med 

dessa aspekter eftersom det höjer arbetets kvalité. Samtidigt som valet av informanterna varit 

personer med kompetens inom ämnet revision och revisionsbyråer. Vidare har författarna 

förenklat arbetet för externa läsare genom att förklara vad arbetets förkortningar står för. 

Författarna är även medvetna om att kvalitativ metod är tidskrävande och arbetskrävande, 

vilket har lett till att författarna har lagt stor fokus på intervjutillfällena och varit försiktiga 

med att tolka informationen från intervjupersonerna för att ge rätt information. Detta genom 

att ge en korrekt och rättvisande bild av informationen från intervjupersonerna samt andra 

källor ökar studiens reliabilitet och där med kvalitén.  

2.6.1 Källkritik 

En källa kan definieras på olika sätt, en definition är att den är en skrift som åberopas för en 

viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts auktoritet.
25

 Därför är det viktigt att 

vara kritisk till sina källor, det behöver nödvändigtvis inte vara hård kritik utan de måste 

prövas mot det författaren ska använda dem till. Författaren ska bedöma om källorna är 

tillräckligt bra och starka för att användas som ett inlägg.
26

  

Kvalitativa metoder avser att fånga karaktären hos enskilda ententen, vilket gör att 

informationen blir central och ligger nära vanliga och vardagliga samtal. 

Informationssamlingen blir anpassad efter informatörens egen situation, vilket gör att 

informationen blir mer trovärdig.
27

  Därför har författarna försökt att använda trovärdiga 

källor för att ge arbetet ett mer värde genom att prioritera primära källor framför sekundära 

och för att få rätt fakta. Författarna har försökt hålla sig bort från sekundära källor i form av 

vissa internet källor som författarna inte anser vara trovärdiga utan enbart används sig av 

vetenskapliga artiklar, utredningar och avhandlingar och intervjuer.  

 

                                                           
24

 Patel & Davisson (2003) s. 103 
25

 Holme & Solvang (1997) s. 125 
26

 Rienecker & Jorgensen (2008) s. 257 
27

 Holme & Solvang (1997) s. 82 
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Trots det har författarna stött på problem när det gäller en av intervjuerna och primära källan, 

där interjupersonen inte varit tillräckligt öppen med att ge ut rätt information för att personen 

undvek att besvara vissa frågor. Samtidigt som personen hade förbrett noggrant på vad han 

skulle säga under intervjuen eftersom han hade fått frågorna inann interjuen ägde rum.   

2.6.2 Metodkritik 

Författarna hade som mål att enbart intervjua godkända eller auktoriserade revisorer men en 

av informanterna var varken godkänd eller auktoriserad utan enbart revisorassistent. 

Författarna fick reda på detta under intervjuen när personen presenterade sig själv och hade 

tidigare fått information om att mötet skulle äga rum med en godkänd revisor. Det förklarar 

varför enbart en av informanterna var en revisorassistent.   
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3. Teoretisk Referensram 

Detta kapitel inleds med vad revision innebär och varför den är en viktig faktor för bolagen 

idag samt dess syfte. Under kapitlet kommer även ett stycke om revisorn att tas upp i form av 

vad yrket innebär och vilken plikt revisorn har i sitt arbete samt vilken nytta en revisor ger. 

Teorier som behandlas under kapitlet är ”Principal agent-teorin” och revisionens 

”intressentteori”, för att sedan avsluta med den nya lagändringen om revisionsplikten för 

små aktiebolag.  

3.1 Vad är revision? 
Revision är ”att med en professionellt skeptisk inställning planera, granska bedöma och uttala 

sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”. Det finns två olika typer av revision inom 

verksamheten nämligen intern respektive extern, men även statlig och kommunal revision.
28

 

Revisionen går ut på att först sätta sig in och begripa bolaget och dess verksamhet, för att 

sedan granska och rapportera om bolagets årsredovisning, bokföring och förvaltning. En 

viktig norm revisorn ska följa när den gör detta arbete är att ta hänsyn till god 

redovisningssed, med andra ord ge ett rättvisande bild som möjligt om bolaget, men även 

revisionssed som innefattar de yrkesetiska bestämmelserna som styr revisorns professionella 

ansvar.
29

  

I Sverige delas revisionen i två delar som hänger ihop och delvis kan genomföras samtidig, 

nämligen revision av årsredovisning och bokföring samt revision av VDs och styrelsens 

förvaltning. Den först nämna innebär att granska bolagets resultaträkning samt balansräkning 

för att sedan formulera en revisionsberättelse. Medan förvaltningsrevision syftar att granska 

förvaltning i bolaget genom att bedöma handlingar och vårdslöshet av styrelseledamot eller 

VD för att anmäla misstankar av brott i form av en förvaltningsberättelse.
30

 

3.1.1 Revisionens mål 

Det huvudsakliga målet med revisionen är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse. I 

revisionsberättelsen skall revisorn uttala sig om årsredovisning och bokföring samt 

förvaltningen för styrelsen och VD:n. Denna revisionsberättelse är i form av ett 

                                                           
28

 FAR FÖRLAG (2006) s. 19 
29 Ibid s. 27 
30

 Ibid s. 27-30 
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beslutunderlag för bolagets intressenter, som författarna tar mer upp under rubriken ”nyttan 

med revision och revisor”.
31

 Där även intressenter som ägarna och kreditgivare tas upp som 

några av de som behöver revisonen och får nytta av den i samhället.
32

 

3.2 Vad gör en revisor? 
En revisor är en person som har valts ut av ett bolag eller en förening för att syssla med 

revisions och redovisningsfrågor samt närliggande uppgifter.
33

 En revisor skall kvalitetssäkra 

information som styrelsen och VD:n har ansvar för, nämligen information om bolagets 

ekonomiska situation samt förvaltningen.
34

 I Sverige finns det olika typer av revisorer 

nämligen auktoriserade och godkända revisorer, internrevisorer, miljörevisorer samt 

lekmannarrevisorer.
35

    

3.2.1 Godkänd och Auktoriserad revisor  

För att bli en godkänd revisor krävs enligt revisorslagen att  

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet, 

2. vara bosatt i Sverige eller en annan stat inom EES, 

3. varken vara i konkurs eller ha näringsförbud, 

4. har kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning och 3 års erfarenhet,  

5. har avlagt revisorsexamen hos revisionsnämnden, och 

6. vara redbar och lämplig. 

För en auktoriserad revisor krävs punkterna 1-4 och 6 samt en högre revisorsexamen hos 

revisionsnämnden.
36

 Dock skall revisorn ha högre utbildning, antigen universitets- eller 

högskoleutbildning samt 5 års erfarenhet. Auktorisation och godkännande beviljas av 

Revisionsnämnden för fem år i taget och det är Revisionsnämnden som bevakar och 

kontrollerar revisorerna.
37
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 FAR FÖRLAG (2006) s. 26 
32

 SOU 2008:32 s. 245 
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 FAR FÖRLAG (2006) s. 11 
34

 Ibid s. 19 
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3.2.2 Revisor i ett aktiebolag 

En revisor utses genom bolagsstämman i ett aktiebolag och måste vara antigen auktoriserad 

eller godkänd revisor för att kunna väljas ut i ett aktiebolag. Andra krav på revisorn är att den 

ska ha insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden.
38

 

Enligt ABL kap 9 § 1 skall ett aktiebolag ha minst en revisor, som skall granska bolagets 

årsredovisningar och bokföring samt styrelsens och VDs förvaltning.
39

 Detta var innan 

införandet av den nya lagen om revisionsplikten som nu tillåter små aktiebolag att göra sig av 

med revisionen helt om bolagen uppfyller två av tre kriterierna.
40

   

3.3 Principal agent teori 
En viktig teori som har en amerikansk skepnad och som använder den absolut senaste 

ekonomiska modellen för att förklara de flesta företeelser inom redovisningsområdet är den så 

kallade ”Principal agent teorin”.  Teorin fokuserar framför allt på relationen mellan olika 

aktörerna på redovisningsområdet.
41

  

Utgångspunkten i denna teori är baserad på separationen av ägandet och förvaltningen, med 

andra ord mellan ägarna i bolaget (principalerna) och bolagsledningen eller VD:n (agenten). 

Ägaren i bolaget behöver därför inte alltid att vara den som ska styra verksamhetens 

förvaltning, utan ägaren (principal) kan anlita en agent i detta fall för att sköta förvaltningen i 

bolaget.
42

 

Detta kan skapa en del konflikter mellan de två grupperna eftersom båda har som mål att 

maximera sitt eget välstånd. Agenten (ledningen) kan göra detta genom att agera för sitt eget 

intresse och därmed på principalernas (ägarna) bekostnad, vilket leder till en skada för 

principalerna.
43

  

En lösning är om bolaget har gått bra, att belöna agenten (bolagsledningen) för att båda 

grupperna ska vara jämställda, dock kan agenten trots detta agera för sitt eget intresse och 

därmed skada bolaget. Vilket kan leda till osäkerheter mellan de båda grupperna och 

samtidigt en risk för principalerna som äger bolaget, men detta problem kan lösas om bolaget 

                                                           
38

 Sveriges Rikes Lag (2010) ABL kap. 9 
39

 Ibid 
40

 Regeringskansliet (2010) 
41

 Artsberg (2005) s. 83-84 
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anlitar en oberoende part. En granskare med andra ord, dock kommer det att skapa kostnader 

för bolaget (agency costs).
44

  

En granskare i detta fall kan vara en revisor eller en revisionsbyrå. Det är bästa alternativet för 

ett bolag i detta fall som har ett skild ägare och förvaltning, problemet skulle inte uppstå om 

ägaren och förvaltaren var samma person.
45

   

Sammanfattningsvis blir efterfrågan på revisor och ett reviderat bokslut högre när principal 

agent teorin gäller, det vill säga en tydlig separation av verksamheten då ägarna och 

förvaltningen inte är samma person eller grupp.
46

   

3.4 Intressentteorin 
De flesta bolag har ett antal relationer i sin omgivning i form intressenter, som har en 

utbytesrelation med bolaget. Detta ligger som grund för den så kallade intressentteorin, som 

lägger fokus på verksamhetens omgivning och intressenter. Dessa intressenter som det 

framgår i figur 2 nedan kan vara, kunder, anställda, leverantörer, ägarna, bolagsledning, stat 

och kommun och kreditgivare i form av banker.
47

 

 

Figur 2: Revisionens intressenter. Egen bearbetning av FAR FÖRLAG (2006) s. 27 
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Intressenterna kan delas upp i två grupper, nämligen primär respektive sekundära. De 

intressenter som hör till i den primära gruppen är sådana vars arbetsinsats är behövlig för 

bolagets överlevnad och dess utveckling. Dessa kan vara kreditgivare, anställda, kunder, 

leverantörer, bolagsledning samt ägarna (aktieägarna). Medan en intressent som staten, 

kommunen eller media hör till den sekundära gruppen för att det inte finns något avtal med 

bolaget, men kan ändå påverka bolaget eller bli själv påverkat av det.
48

 

Enligt Frooman kan en intressent styra bolaget på två olika sätt, antigen direkt eller indirekt 

styrning. Direkt styrning definieras helt enkelt, de intressenter som verkar direkt mot bolaget 

medan indirekt styrning innebär att intressenter som inte verkar direkt mot bolaget utan har 

enbart en kontakt med bolagets direkta intressenter.
49

 Det som avgör om intressenten verkat 

direkt eller indirekt, är hur beroende bolaget är av den intressenten, är bolag mycket 

oberoende av intressenten finns det en direkt styrning. Medan det motsatta är när bolaget inte 

är beroende av intressenten, vilket innebär en indirekt styrning.
50

  

3.4.1 Nytta med revision och revisor   

Alla dessa intressenter och främst de primära har en stor nytta av revisionen eftersom den ger 

en korrekt bild av bolagets ekonomiska läge jämfört med ett oreviderat bokslut. Allra 

viktigast är det för kreditgivare, tillexempel är en reviderad redovisningsinformation 

tillsammans med personliga intervjuer, de två viktigaste informationskällorna för bankens 

beslut om bolaget vill uppta ett lån.
51

 Vilket kan leda till att det lönar sig för även bolaget som 

har reviderat bokslut, eftersom enligt tidigare forskningar visar ett positivt samband mellan en 

reviderad redovisning och lägre ränta från kreditgivaren. Det finns med andra ord skillnad 

mellan ett reviderat och ett oreviderat bokslut.
52

  

Revisionen ger inte enbart extern nytta utan även internt i bolaget. Svanström skriver att 

revision ger nytta internt i form av minskad informationsasymmetri i verksamhetens interna 

rapporter samtidigt som den förbättrar effektiviteten i de interna processerna. Revisionen 

gynnar även bolagsledningen som ett bättre beslutunderlag av en reviderad 

                                                           
48
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redovisningsinformation, vilket i sin tur leder till nytta för ägarna och de anställda i form av 

en reviderad förvaltning.
53

 

Justitieminister Beatrice Ask menar att många bolag kommer trots avskaffandet av 

revisionsplikten, att fortsätta behålla revisionen medan andra bolag kommer att välja andra 

tjänster. De flesta bolagen kommer att behålla revisorn enligt henne eftersom det ger ett 

mervärde för bolagen utöver granskningen.
54

 

Även Hans Börsvik, VD:n på PwC tycker att nyttan av revisionen är stor och det inser de 

flesta företagare och intressenter. Revisionen skapar säkerhet att det inte försvinner pengar i 

rutiner och processer som inte fungerar, säger Börsvik. De bolag som kommer att fortsätta ha 

revision får enligt Börsvik en kvalitetsstämpel, ökat förtroende bland sina intressenter, 

ordning och reda i bokföringen, säkerhet i interna rutiner och processer samt lättare att 

rekrytera externa styrelseledamöter.
55

   

3.5 Revisionsplikten 
Den 7 september 2006 beslutade Regeringen att tillkalla en särskild utredare med ett uppdrag 

där reglerna om revision för små aktiebolagen skulle granskas. Före detta justitierådet Bo 

Svensson valdes senare som den särskilda utredaren.
56

 Detta för att Regeringen har som mål 

att förenkla det administrativa arbetet för små bolag. Argumentet bygger på att EU och 

medlemstaterna arbetar för att minska den administrativa belastningen för små bolag med 25 

procent och detta är en del av det projektet.
57

 

Resultatet blev att revisionen skulle bli frivillig för de små bolagen som inte överstiger två av 

dessa tre kriterier som Regeringen slog fast om: 

 En balansomslutning på 1,5 miljoner kronor, 

 En nettoomsättning på 3 miljoner kronor,  

 Antal anställda 3 stycken  
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Sett till dessa gränser kommer revisionsplikten att omfatta drygt en tredje del av de aktiva 

aktiebolagen i Sverige. Medan de två tredje delen av aktiebolagen som frivillig kan bestämma 

om en fortsatt revision eller inte.
58

  

Enligt studie gjort av Umeå Universitet kommer konsekvenserna av avskaffade revisionsplikt 

medföra olika effekter beroende på revisionsbyråns storlek. De mindre stora 

revisionsbyråerna förväntas drabbas mer än de stora så kallade ”Big Four”
59

 

revisionsbyråerna. Studien visar att 40 procent av bolagen som inte är dotterbolag och inte 

anlitar en av ”Big Four” revisionsbyråerna inte kommer fortsätta ha revision. Medan 14 

procent av bolag som anlitar en av ”Big Four” kommer att avskaffa revisionen. Detta kan 

även leda till att revisionen samlas hos de större revisionsbyråer medan andra tjänster i form 

av redovisningstjänster hamnar hos de mindre revisionsbyråerna.
60
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4. EMPIRI 

Kapitlet inleds med en kort presentation av de utvalda revisionsbyråerna som har intervjuats. 

Författarna kommer även att presentera en kort bakgrund om revisionsbyråerna i första hand 

för att sedan föra in datainsamlingen från intervjuerna.  

4.1 Presentation av informanter 
Författarna har haft kontakt med informanter från fem olika revisionsbyråer, kontakt-

personerna har varit antigen godkända och auktoriserade revisorer eller revisorassistenter i 

Eskilstuna. De revisionsbyråar som har valts är, Grant Thornton AB, Rådek KB, KPMG AB, 

Stromson KB och PwC AB. 

4.2 Grant Thornton 
Grant Thornton är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag för entreprenörer och 

entreprenörsföretag. Grant Thornton finns till för att hjälpa bolag med ekonomiska frågor för 

att skapa en lönsam utveckling i bolaget samt minimera risker i verksamheten. 

Revisionsbyrån har 24 lokalkontor över hela Sverige och över 30 000 medarbetare fördelade i 

fler än hundra länder. Deras vision är att erbjuda den högsta kundnöjdheten inom 

revisionsbranschen.
61

 

Intervjun med Grant Thornton ägde rum på Eskilstuna kontoret med en godkänd revisor, Alf 

Ekström som har jobbat i Grant Thornton i åtta år och har stor erfarenhet inom branschen. 

Ekström är revisionschef och ansvarar därmed för alla asistenter i byrån, som har 30 anställda. 

Enligt Ekström är det en trygghet att ha en revisor för bolagen och dess företagsledare. Ofta 

har bolagen inte koll på all papper då man fokuserar mest på utveckla bolaget och inte har tid 

att uppfylla alla lagkrav. Samtidigt som många bolag vill inte bli reviderade av skatteverket 

när de avskaffar revisionen eftersom riken är större vid ett oreviderat bokslut.
62

 

Revision ”är ett kontrollorgan för fungerande näringsliv”, därför väljer många bolag att inte 

avskaffa det helt utan fortsätter att utnyttja det eftersom bolaget uppskattar de råd och tips 

som bolaget får av en revisor och revisionsbyrå. Hittills har cirka hälften av de tio procent 

som Grant Thorntons totala kunder uppfyller de kriterierna för att avskaffa revisionen, valt att 

fortsätta trots att de kunnat avskaffa den helt. Dock har revisionsbyrån rekommenderat de 
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bolag som har ett kombinerat uppdrag det vill säga både revision och redovisning, att avskaffa 

revisionen eftersom det inte finns anledning för dessa bolag att fortsätta ha en kostnad som 

bolaget inte behöver. Detta menar Ekström att revisionsbyrån gör för att det är just Grant 

Thornton som har hand om de bolagens redovisning och bokföring och kan därifrån ha en bra 

kvalité på redovisningen. Ekström säger även att byrån förberett sig en hel del inför 

lagändringen i form av möten med bland annat FAR och varit en hel del hos kunder. 
63

  

Dock finns det bolag som inte har kontroll i verksamheten överhuvudtaget eller har tagit höga 

lån av banken och för de bolagen väljer att fortsätta ha revision för att deras läge innebär en 

risk för verksamheten därför är det nyttigt att ha en revisor. De mindre entreprenörer har inte 

mycket koll på revisionen därför är det bra att ha revisionen kvar som en ”bollplank” för 

bolag som vill växa.
64

 

Grant Thornton är positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten, kriterierna som ska 

uppfyllas för att avskaffa revisionen var inte stora som förväntat. Det ledde till att Grant 

Thornton tappade kunder men deras omsättning har inte drabbats av detta eftersom nya 

kunder har tillkommit. Gränserna i kriterierna kommer att höjas i framtiden vilket kommer att 

ge mer effekt på byrån.
65

 

4.3 Rådek 
Rådek är ett kunskapsföretag som arbetar med revision, redovisning och beskattningsfrågor. 

Rådek ingår i Baker Tilly AB, som är ett nätverk för fristående revisionsbyråer på 

internationell nivå och har möjlighet att hjälpa bolag att etablera sig även utanför Sveriges 

gränser. Revisionsbyrån har idag 40-tal arbetade inom bolagen som finns på fem olika orter i 

landet.
66

 

Intervju med Rådek ägde rum på Eskilstuna kontoret med en godkänd revisor samt VD i 

kunskapsföretaget, Johan Rudengren, som har 20 års erfarenhet inom revisionsbranschen. 

Rudengren styr över kontoret i Eskilstuna som har 13 personer anställda i kontoret. Med 

revisor får bolagen många råd samt hjälp att utveckla sin bransch på marknaden. Samtidigt 

som bolagen får en kvalitetskontroll på sin revision vilket ger en bra bild om verksamheten 

för externa intressenter som till exempel långivare.
67
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Bolag som handlar och gör en hel del affärer är beroende av revision, för att det ger en bättre 

bild av bolaget med en så kallad revisor-stämpel, därför väljer många att inte avskaffa det helt 

även om de har möjlighet till det. Nästan 85 procent av Rådeks aktiebolag som har kunnat 

avskaffa revision valt att fortsätta med revision ändå, av en kundkrets som innefattar 20 – 30 

procent av Rådeks totala kunder. Medan cirka 10 – 15 procent av samma krets, har valt bort 

revisionen helt dels för att det är en onödig kostnad men även för att Rådek inte ville ha kvar 

de i sin kundkrets eftersom de utgör fara med sina okorrekta räkenskaper.
68

  

Ett problem som ett aktiebolag har är att ägarna och förvaltningen inte är samma grupp utan 

de handlar för sitt eget intresse, därför ger en revisor ägarna något som den har granskat i 

form av förvaltningsrevision för både styrelsen och VD:n. Vilket ger ägarna en säkerhet i vad 

VD:n och styrelsen arbetat med.
69

  

Rudengren beskriver situationen efter anskaffandet av revisionsplikten som väldigt kritiskt 

från ett statsperspektiv eftersom det tidigare fanns kontroll på vem om startar ett aktiebolag, 

vilket inte finns idag. Dock ser han lagändringen som ett mer positivt ur hans perspektiv 

eftersom revisorer slipper de små oseriösa aktiebolag som har många felaktigheter i sin 

redovisning. Vidare hade inte byrån förbrett sig speciellt inför lagändringen men visste att 

lagen skulle ändras.
70

   

4.4 KPMG 
KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag och har som mål att skapa värde hos alla 

typer av bolag. KPMG är en av de stora revisionsbyråerna i världen och även i Sverige där 

byrån har 60 antal kontor och 1600 medarbetare runt om i landet. Revisionsbyråns vision är 

att vara ledande inom den bransch de verkar.
71

 

Intervjun med KPMG ägde rum med en revisor i kontoret i Eskilstuna, som har 18 anställda 

totalt. Christian Karlsson är revisorassistent i revisionsbyrån och har arbetat inom revision i 

tre år och planerar inom kommande år att bli godkänd revisor. En revisor är en 

kvalitetsstämpel för bolaget att bokföringen är korrekt och att revisorn har feedback med 

klienterna och uppdaterar de om nya lagar.
72
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Karlsson menar att många bolag forsätter att ha revision eftersom bolaget får mer värde med 

en revisor i och att bolagets intressenter får nytta av denna revision, vilket leder till ett mer 

kvalité inom bolagets säkerhet. Revisorn ser även till att förvaltningen i verksamheten sköter 

sitt arbete och inte överstiger sina behörigheter. Det är därför de flesta bolag väljer att inte 

avskaffa revisionen helt, cirka 60 procent av en tredje del som kunde tagit bort revisionen, har 

trots det valt att fortsätta med revisionen i Eskilstunas revisionsbyrå.
73

 

Enligt Karlsson är hela revisionsbyrån positivt inställd till avskaffandet av revisionsplikten för 

små bolag eftersom byrån inte kände någon oro att bli påverkad av lagändringen i och med att 

kundstocken innefattar till största del stora bolagen. Därför hade ingen förbreddelse skett inför 

lagändrigen. Dock har revisionsbyrån idag ett strategiskt plan att ta in mer 

redovisningsuppdrag eftersom denna lagändring leder till det. Lagändringen kan även leda till 

att revisorerna granskar verksamheten i detalj, tillexempel varulagret i ett bolag som har ett 

stort sådant lager.
74

 

4.5 Stromson 
Stromson är ett oberoende revisions- och konsultföretag, som har fokus på små men även 

medelstora bolag. Revisionsbyråns affärside är att vara som ett personlig partner för revision 

och rådgivning.
75

 Stromson är ett kommanditbolag där det ingår några revisionsbyråer och 

med har totalt 17 stycken anställda inom byrån fördelat på två orter, Eskilstuna respektive 

Stockholm, varav tre i Eskilstuna.
76

 

Intervjun med en godkänd revisor ägde rum i Stromsons konton i Eskilstuna med Joakim 

Larsson som har tio års erfarenhet inom revisionsbranschen och är godkänd revisor samt 

delägare i byrån. Revision är en kvalitativ säker resurs där en oberoende part kommer in och 

tittar på räkenskaperna samt att bolagets får en kvalitetsstämpel på att man har en försäkring 

och trygghet. Larsson säger även att många bolag vill slippa bli reviderade av skatteverket och 

risken blir mindre för det att hända om bolaget har en reviderad bokslut, dessutom andra 

intressenter som bland annat leverantörer och banker får mer förtroende av ett bolag med 

revision.
77
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Larsson menar att vårt arbete som revisorer kommer att bli trevligare eftersom vi kommer 

arbeta mer som konsulter i bolag där revisionen har valts bort. Larsson är ganska positiv ändå 

till införandet av denna lag dock menar han att målet att förenkla för bolagen inte uppfylls 

genom att avskaffa revisionen utan det är ingen stor kostnad för bolagen som samtidigt får en 

kvalitetssäkerhet. Ungefär 50 procent av Stromsons kundkrets kunde avskaffa revisionen, 

men hälften av dem valde trots det att inte avskaffa revisionen eftersom de bolagen vill ha en 

”bollplank” och ser revisionen som en kvalitetssäkerhet för räkenskaperna.
78

  

Stromson revisionsbyrå erbjuder inte någon form av redovisningstjänster utan det är enbart 

revision, därför har byrån inte förbrett eller anpassat sig för denna lagändring som de flesta 

revisionsbyråarna har gjort genom att anställa mer redovisningskonsulter. Stromson har inte 

som mål att syssla med bokföring samt redovisning och kommer inte heller att göra det i 

framtiden.
79

  

4.6 PwC 
PwC är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3800 

medarbetare och 130 kontor på olika orter runt om i landet, räknas de som störst i Sverige. 

Revisionsbyrån ingår i det globala nätverket PwC som är världens största nätverk inom 

revision och affärsrådgivning. Byråns vision är att bidra till ett väl fungerande privat, 

offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.
80

 

Intervju med PwC ägde rum i kontoret Eskilstuna med den auktoriserade revisorn Henrik 

Bergquist som har 17 års erfarenhet inom revisionsbranschen och arbetar med stora samt små 

bolag. Kontoret i Eskilstuna har 27 anställda och tillsammans med Grant Thornton är PwC 

störst i staden inom revisonsbyråer. Det som är bra med revisor är att den ger trygghet för som 

den som har bolag där en oberoende part tittar in på räkenskaperna som företagaren själv inte 

har tillräckligt bra koll på. Dessutom ger den säkerhet i den finansiella rapporteringen för 

bolagets externa intressenter. En annan fördel menar Bergquist är att bolagen slipper till 

största den att bli reviderade av skatteverket, eftersom bolagen numera kryssar i 

inkomstdeklarationen om de har revisor eller inte.
81

 

Bergquist och PwC är till grunden positivt inställda till införandet av den frivilliga revisionen 

i små bolag. Bergquist menar att nu får vi en diskussion om själva tjänsten revision och vad 
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den innebär eftersom det tidigare varit en plikt för de små bolagen att ha revision och det är 

inte många som vet vad det innebär eller får ut av det. Därför kommer detta att medföra mer 

förståelse kring tjänsten revision. Vidare beskriver Bergquist hur revisionsbyrån anpassat sig 

till denna lagändring eftersom byrån visste att det skulle införas för att utvecklingen har pågått 

i tio år, genom att satsa en hel del på redovisningstjänster som byrån visste skulle dyka upp.
82

 

PwC hela kundkretsen innefattar cirka nio av tio medelsmå bolag men nästan 77 procent av 

hela kundkretsen kunde välja bort revisionen och samma andel procent av Bergquists 

kundkrets men endast tio procent av dem har valt bort revisionen vid införandet av 

lagändringen. Det tyder på att revisionen är viktigt och används som en ”bollplank” för 

bolaget, dock menar Bergquist att denna process är lång och effekten av den har kanske inte 

slagit till ännu.
83

  

4.7 Sammanställning 
Sammanfattningsvis har effekten av avskaffandet av revisionsplikten inte varit tillräckligt stor 

eftersom kriterierna och gränserna för små aktiebolag inte varit stora och att revisionen ändå 

är viktigt för bolagen. Alla revisionsbyråer kommer överens om att revision är en 

kvalitetsstämpel och ”bollplank” för bolagen. Därför har byråernas kundstock inte påverkats 

dramatiskt utan visst kunde de flesta bolagen avskaffa revisionen dock är det en liten del som 

har valt att avskaffa det.  

Grant Thornton har tappat cirka fem procent av sin totala kundstock, medan en revisionsbyrå 

som har många små aktiebolag som PwC har tappat cirka åtta procent av sin totala kundstock. 

De som tappade mest kunder av de utvalda revisionsbyråerna var Stromson och det var cirka 

25 procent av sin totala kundstock jämfört med Rådek som också är kommanditbolag, tappade 

Rådek cirka fem procent av sina kunder. Medan en revisionsbyrå som KPMG har tappat cirka 

13 procent av sina kunder eftersom byrån har till största del stora bolag i sin kundstock.   
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5. Analys  

Under detta kapitel kommer författarna att analysera det empiriska materialet och den 

teoretiska referensramen och jämföra de med varandra för att kunna komma fram till 

eventuella skillnader och likheter.  

5.1 Avskaffandet av revisionsplikten 
Införandet av revisionsplikten är en del av ett projekt som innebär att förenkla den 

administrativa bördan och minska den med 25 procent för små aktiebolag. Konsekvenserna av 

denna lagändring gör att många aktiebolag nu kan välja bort revisionen helt om bolaget 

uppfyller två av de tre kriterierna som har angivits. Frågan blir då hur detta påverkar 

revisionsbyråers arbete samt ställning till avskaffandet av revisionen och varför ska bolagen 

ha revision egentligen.  

Enligt intressentteorin har de flesta bolagen relationer i sin omgivning i form av externa och 

interna intressenter. En viktig extern intressent är banken som kan med hjälp av ett reviderat 

bokslut bedöma hur bolagets situation är i realiteten och samtidigt få en korrekt bild av 

verksamheten. Detta påverkar bankens beslut när det gäller lån och räntor till kredittagaren, 

där banken har mer förtroende till bolag som har ett reviderat bokslut och kvalitetsstämpel 

jämfört med bolag som inte har det. Det menar även Larsson (Stromson) och Bergquist (PwC) 

att många bolag väljer att fortsätta med revisionen på grund av detta eftersom bolaget är 

beroende av externa intressenterna som banker och leverantörer. Detta trots att bolaget kan 

välja bort revisionen helt från verksamheten.  

Bergquist säger också att banken vid bedömningen av risken och fastställandet av låneräntan, 

tar hänsyn till om bolaget har en kvalitetsstämpel av en godkänd eller auktoriserad revisor. 

Detta gynnar naturligtvis bolaget som får en lägre ränta på sina upptagna lån. Enligt tidigare 

avhandling av Svanström framgår det att det finns ett positivt samband mellan ett reviderat 

bokslut och lägre ränta. 

Medan principal agent teori som innebär att det finns separation i verksamheten mellan ägarna 

och förvaltningen där de inte alltid kommer överens samtidigt som de agerar för sitt eget 

intresse. Detta leder till att efterfrågan på revisionen i sådana bolag blir aktuellt eftersom ett 

tredje oberoende part kan granska både verksamheten och dess förvaltning. Det säger även 

Rudengren i Rådek där han tar upp revision som en säkerhet på vad VD:n och styrelsen 
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arbetar med. Här kan även intressentteorin tillämpas i form av interna intressenter som 

anställda, ägarna samt styrelsen och bolagsledningen, som alla får nytta av revisionen. 

Detta gör att bolagen får förutom den externa nyttan av revisionen även en intern nytta när en 

tredje oberoende part väljs ut och granskar verksamheten och dess förvaltning, en revisor. För 

att ägarna i bolaget ska kunna titta in förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och veta hur 

förvaltningen sköter sitt arbete i bolaget.  

En jämförelse ur principal agent teorin är till exempel att skatteverket är ”principal” och små 

aktiebolag som väljer att avskaffa revisionen är ”agenter” och enligt teorin vill principal få en 

granskning agenten. På samma sätt vill skatteverket att en oberoende part, en revisor skall 

granska bolagens bokslut. Enligt informanterna Ekström (Grant Thornton) och Bergquist 

(PwC) väljer bolag på grund av detta, att fortsätta med revisionen eftersom bolagen inte vill 

bli reviderade av skatteverket. Detta för att skatteverkets granskning är mer detaljerad och 

bolagen vill undvika denna sorts granskning.  

5.2 Analys av resultat 
Under denna del av kapitlet kommer en presentation av resultatet i studien att redovisas i form 

av ett diagram för att jämföra Svanströms studie med detta arbete.  

 

Diagram 1: Revisionsavskaffandets påverkan på revisionsbyråerna. Egen bearbetning 
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Diagram 1 ovan visar hur revisionsbyråernas kundstock i Eskilstuna påverkats av lagen om 

avskaffandet av revisionsplikten. I diagramet har författarna tagit hänsyn till hela kundstocken 

i revisionsbyrån för både kategorierna, bolag som kunde avskaffa respektive bolag som har 

avskaffat revisionen.  Det ska även tilläggas att andelen inte är exakt utan är på en ungefärlig 

andel.  

Resultatet av arbetet visar att samtliga revisionsbyråernas kundstock inte påverkats dramatiskt 

av lagändringen. Revisionsbyrån som har tappat mest kunder hittills är Stromson följd av 

KPMG och PwC medan Grant Thornton respektive Rådek påverkats minst med endast fem 

procent av sina totala kunder.   

Enligt studien av Svanström i Umeås Universitet kommer konsekvenserna av avskaffandet av 

revisionsplikten drabba de mindre revisionsbyråerna mer än de stora. Studien visar att 14 

procent av aktiebolag som anlitar en av ”Big Four” kommer att avskaffa revisionen jämfört 

med denna studie som innefattar två av ”Big Four” byråerna ligger procenttalen ganska nära. 

Av KPMG:s kunder har cirka 13 procent avskaffat och av PwC:s kunder cirka åtta procent. 

Det som avviker från Svanströms studie är att bolag som inte anlitar en av ”Big Four” 

byråerna och avskaffar revisionen. Enligt denna studie låg procenttalen mellan 5 – 25 procent 

av byråernas totala bolag, vilket är mycket lägre än Svanströms studie, som visade hela 40 

procent.  

Anledningen till den stora differensen kan bero på att i denna studie har författarna avgränsat 

sig enbart i Eskilstuna och att val av revisionsbyråer varit en variation av små och stora 

byråer. Samt har varje revisionsbyrå annorlunda strategi i sin verksamhet och där med även 

olika kundstock.  
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6 Diskussion 

Diskussion om revisionsbyråns ställning och påverkan av avskaffandet av revisionsplikten för 

små aktiebolag, kommer att tas upp för att jämföra byråerna med varandra samt diskutera 

hur avskaffandet har påverkat deras kundstock.  

6.1 Ställningstagande  
Samtliga revisionsbyråerna är till grund positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten 

eftersom kunderna är nu mer medvetna om vad revisionen innebär och vad bolaget får ut av 

det menar Bergquist i PwC. Medan Larsson på Stromson anser att revisors arbete kommer att 

bli trevligare i och med att revisorn kommer utföra mer konsultuppdrag. Dock beskriver 

Rudengren i Rådek situationen som väldigt kritiskt från ett statsperspektiv eftersom det inte 

finns kontroll vem som startar aktiebolag nu efter lagändringen. Det positiva tycker han är att 

göra sig av med de oseriösa aktiebolagen där räkenskaperna inte är av rättvisande bild 

samtidigt som det inte finns kontroll i bolaget.  

Även Ekström på Grant Thornton ser avskaffandet av revisionen för små aktiebolag som en 

positiv ändring eftersom bolag som inte är i behov av revisionen behöver inte betala onödiga 

kostnader för något överflödig. Sådana bolag kan vara bolag som inte upptar några lån från 

banken och inte var speciellt beroende av sina leverantörer samt att ägaren och VD:n är 

samma person. Grant Thornton förberedde sig dock en hel del inför denna lagändring i form 

av att byrån var med i FAR:s möten innan lagändringen fastställdes. Ekström menar att byrån 

nu måste gå ut mer hos sina kunder, ett mer konsultarbete med andra ord. En viktig faktor 

som i Grant Thornton skiljer sig från de andra revisionsbyråerna är att byrån innan 

lagändringen fastställdes, arbetade som konsult redan och det har gynnat byrån idag dock 

måste byrån arbeta på detta sätt ännu mer idag menar Ekström. 

Till skillnad ifrån Grant Thornton hade KPMG inte förbrett sig inför lagändringen och inte 

heller kände någon oro för att bli påverkade eftersom byråns kunder innefattar till största del 

stora bolag, som står för största delen av omsättningen. Dock menar Karlsson på KPMG att 

byrån har strategi idag att erbjuda mer redovisningstjänster. En strategi som PwC använder 

sig mycket av idag för att i byrån såg att lagändringen skulle medföra mer 

redovisningskonsulter menar Bergquist. En annan anledning kan vara att PwC har till skillnad 

ifrån KPMG flera medelstora bolag och i och med detta flera bolag som kunde avskaffa 

revisionen, det visas även i Diagram 1 ovan.  
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Samtliga revisionsbyråer var medvetna om att lagändringen skulle träda fram för eller senare, 

eftersom förslaget behandlades under tio års period dock visste inte byråerna hur gränserna 

för kriterierna skulle se ut. Trots detta var den enbart två av de fem utvalda revisionsbyråerna 

i studien som lade mycket vikt på att förberedde sig, nämligen Grant Thornton respektive 

PwC. Anledningen var att en revisionsbyrå som Grant Thornton håller på och utvecklas och 

byrån ville vara tillgänglig för sina kunder genom att satsa på redovisningstjänster. Medan 

PwC som har till största del kunder som uppfyllde kriterierna för att avskaffa revisionen, 

satsade även på att anlita fler redovisningskonsulter. Vilket gav positivt resultat eftersom 

enbart tio procent av hela 77 procent avskaffande revision av den totala kundstocken, som 

diagram 1 visar ovan. 

6.2 Påverkan 
Ekström på Grant Thornton menar att gränserna inte var höga som förväntad, därför har 

avskaffandet av revisionen inte påverkat byrån speciellt mycket utan visst tappade Grant 

Thornton kunder men deras omsättning har inte påverkats negativt utan snarare positivt. Grant 

Thornton som tillsammans med PwC är störst i Eskilstuna sett till antal anställda, 30 

respektive 27, har inte påverkats dramatiskt av lagen. Byrån har tappat cirka fem procent av 

sin totala kundstock jämför med PwC som tappat cirka åtta procent, det ska dock tas hänsyn 

till att PwC hade betydligt mer bolag som kunde avskaffa revisionen. Anledningen är att PwC 

till största del har små aktiebolag, närmare 77 procent av sin totala kundstock.  

Revisionsbyrån som drabbats mest i undersökningen är Stromson, med cirka 25 procent av sin 

totala kundstock. En förklarning till detta är att Stromson är kommanditbolag som endast 

erbjuder revisionstjänster till skillnad ifrån de andra fyra revisionsbyråerna i undersökningen, 

som även erbjuder redovisningstjänster. De flesta revisionsbyråer har så kallad kombiuppdrag 

som innebär att kunden köper både revision och redovisning, vilket ledde till att kunden i de 

flesta fallen behöll minst en av tjänster och därmed tappade inte revisionsbyrån kunden. I 

Stromsons fall var detta omöjligt eftersom byrån endast erbjuder revision till sina kunder. En 

annan skillnad är att revisionsbyrån har tre stycken anställda på kontoret i Eskilstuna och det 

jämfört med de andra revisionsbyråerna som hade mellan 13 och 30 anställda. Här finns ett 

negativt samband mellan revisionsbyråns storlek och lagens påverkan på kundstocken, med 

andra ord ju mindre revisionsbyrån är desto mer påverkas den.  
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Sambandet gäller även Grant Thornton som är störst i Eskilstuna sett till antalet anställda, då 

byråns kundstock påverkats minst av samtliga revisionsbyråer i undersökningen. Det samma 

gäller även PwC som är näst störst och påverkats ganska lite.  

Medan en revisionsbyrå med 18 anställda som KPMG tappat cirka 13 procent av sin totala 

kundstock, vilket är mer än revisionsbyrån Rådek som tappat endast fem procent även om 

byrån har mindre antal anställda jämfört med KPMG. En förklaring till detta är att KPMG inte 

oroade sig speciellt mycket inför lagändringen eftersom byrån till största del innefattar stora 

bolag som inte uppfyller kraven i kriterierna för att vara små. Vilket ledde till att 

revisionsbyrån inte satsade på redovisningskonsulter som exempelvis PwC gjorde och vilket 

ledde i sin tur att många kunder försvann.  
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7. Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur revisionsbyråernas kundstock påverkats av lagen 

om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag. Samt vilken inställning byråerna har 

och har eventuella förberedelser gett något resultat. Med hjälp av information av de 

intervjuade revisionsbyråerna och teorier kom författarna fram till följande slutsatser. 

1. Revisionen är en kvalitetsstämpel samt kontrollorgan för bolagen. Nyttan med revisionen är 

inte enbart internt utan även externt. 

2. Lagen om avskaffandet av revisionsplikten har påverkat cirka 5-25 procent av de utvalda 

revisionsbyråernas totala kunder, där storleken på revisionsbyrån spelar en viktig roll dock 

med vissa undantag.   

3. Inställningen till avskaffandet av plikten har varit positiv hos alla revisionsbyråerna, 

eftersom omsättningen inte påverkats av denna lag. Revisionsarbetet blir trevligare då 

revisorn arbetar mer som en konsult i bolaget.  

4. En stor effekt har det inte blivit i och med avskaffandet av revisionsplikten hittills eftersom 

det har gått kort tid sedan lagen träde i kraft. Effekten av lagen har dock gjort att mer 

redovisningstjänster har dykt upp i form av redovisningskonsulter, vilket lett till att vissa 

revisionsbyråer anpassat sig till denna strategi, nämligen att erbjuda mer redovisningstjänster.   

5. Det har skett några förberedelser inför lagändringen hos vissa revisionsbyråer och de flesta 

trodde att gränserna i kriterierna skulle vara högre än de fastställda kriterierna idag.  

7.1 Förslag till vidare forskning 
En studie om hur revisionsbyråerna kommer att påverkas under kommande år då längre tid 

har passerat sedan avskaffandet av plikten? 

En studie om hur revisionsbyråerna skall göra för att fånga upp nystartade aktiebolag, som 

inte behöver ha revision under två år i rad, även om de uppfyller kriterierna för ett stort 

aktiebolag? 

En annan studie som också skulle vara intressant är att undersöka detta ur aktiebolagens 

perspektiv på avskaffandet av revisionsplikten. En jämförelse mellan bolag som har avskaffat 

och bolag som inte har avskaffat revisionen för att få en bild på hur bolagen tänker.  
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7.2 Författarnas åsikter 
Författarna ser lagen om avskaffandet av revisionen för små aktiebolag som något positivt för 

de små aktiebolagen, eftersom det blir nu lättare för nystartade bolag samtidigt som bolaget 

sparar en del kostnader. Vilket är viktigt för en nystartade aktiebolag att få ett skjuts på vägen 

för att sedan kunna expandera och bli ett större bolag.  

Införandet av lagändringen har även gjort att innebörden av revisionen blir mer tydlig för 

allmänheten men framförallt för företagare och bolagets intressenter. Konsekvenserna av 

lagen blir att bolagen nu vet vad revision står för och varför man ska utnyttja det jämfört med 

tidigare då bolag hade som krav att ha revision. Revisor som yrke kommer att bli mer trevlig 

eftersom man som revisor kommer att utföra mer konsultuppdrag hos kunden jämfört med 

tidigare.  

Förberedelserna inför lagändringen har inte varit aktuella hos vissa revisionsbyråer och det 

anser författarna är illa eftersom byråerna inte lade mycket vikt på denna lag. Nu har 

byråernas omsättning inte drabbats alls men gränserna på kriterierna kunde varit högre än vad 

det blev och kommer förmodligen bli högre under kommande åren. Författarna anser att 

revisionsbyråer bör följa upp propositionen för att gynna framtiden.  

Avslutningsvis tycker författarna att det säger en del när många bolag inte avskaffar 

revisionen helt utan har det kvar som en kvalitetsstämpel på sina räkenskaper. Det tyder på 

hur viktig revisionen är för dessa bolag men även för deras externa intressenter som 

exempelvis banken men även interna som ägarna och styrelsen. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågorna som författarna utgick ifrån vid intervjuen: 

 Vad har du för roll i byrån?  

 Hur länge har du arbetat inom revisionsbranschen? 

 Hur många anställda har byrån? 

 Vad är det som är bra med att ha en revisor?  

 Vad är dina åsikter angående lagändringen? Positivt samt negativit. 

 Hur stor andel av bolagen har valt bort revision i samband med revisionsplikten? 

 Samt Hur stor andel som innefattar ”små bolag” valde att fortsätta revision? 

 Varför tror du många bolag inte väljer att ta bort revisionen även om de kan? 

 Har ni förbrett er på lagändringen av revisionsplikten? Hur i sådana fall? 

 Har ni utvecklat er bransch efter lagändringen? Erbjuder ni andra tjänster? 

 Har effekten av revisionsplikten gjort sitt?  

 Hur ser framtida utbud ut på revisorer?  

 


