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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till människorna som medverkat i denna undersökning, utan 

dem hade studien inte varit möjlig att utföra. Vår handledares vägledning och råd har 

varit mycket värdefulla för oss under hela tiden som studien gjordes, därför vill vi 

även rikta ett stort tack till Bengt Bengtsson för allt han bidragit med. 

 

Arbetet med uppsatsen har varit mycket givande för oss och vi har haft en mycket lä-

rorik tid. Vi hoppas att ni som läser denna studie finner innehållet värdefullt och av 

intresse. 

 

 

 

Karlstad, 2013-05-26 

 

 

_________________________  _________________________ 

 Cecilia Mistander    Filip Saundersson 

 

  



 

 4 

Sammanfattning 
Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida avskaffandet av 

revisionsplikten fick de effekterna som önskades av EU samt 
Svenska regeringen, vilket var att minska de administrativa 
bördor och kostnader för mindre bolag. Det har nu gått en tid 
sen avskaffandet och det är nu möjligt att se vilka effekter som 
de berörda företagen har märkt av. 

 
Metod: Undersökningen ämnade utföras med en kvantitativ metod med 

hjälp av enkäter. Men på grund av få respondenter och stort 
bortfall används istället en kvalitativ metod. Uppsatsen har en 
induktiv metod. 

 
Slutsats: Studien visar att alla de företag som ingick i undersökningen 

upplever en minskning av kostnaderna efter att revisionsplikten 
avskaffades, samt att majoriteten av företagen även anser att 
den administrativa bördan minskat. En del av företagen har valt 
att ta hjälp av konsulttjänster efter att de valt bort revison. 

 
Nyckelord: Avskaffande, revisionsplikt, EU:s fjärde bolagsdirektiv, Sve-

rige. 
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Abstract 
Objective: The study aims to investigate whether the abolishment of man-

datory audit achieved the desired effects by the European Un-
ion and the Swedish government, the goals where to reduce 
administrative costs and bureaucracy for smaller companies. 
Some time has past since the abolishment and it is now possible 
to investigate which effects the companies have laid notice to. 

 
Methodology: The study aimed to follow a quantitative method using surveys. 

Because of the high number of correspondents who did not 
answer the surveys, the study follows a qvalitativ method 
instead. The study also follows an inductive method. 

 
Conclusion: We conclude that all companies who took part in the study ex-

perience a reduction in cost after the abolishment of mandatory 
audit, and that the majority of businesses also find that the ad-
ministrative burden has decreased. Some businesses have cho-
sen to take use consultancy services after they abolished audit.  

 
Keywords: Abolishment, mandatory audit, fourth council directive, Swe-

den.  
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1. Inledning 

Revisionspliktens historia berörs kortfattat följt av en problemdiskussion som leder 

fram till frågeställningen. Därefter definieras uppsatsens avgränsningar och avslut-

ningsvis förklaras uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Lagreglerad revision har en lång historia och börjar redan år 1895 då det stadgades att 

en revisor skulle finnas i aktiebolagen. På den tiden var kraven på revisionen inte lika 

hårt reglerade och revisorer var inte etablerade som en yrkeskår, men likväl var det 

startskottet för den lagreglerade revisionen. Lagförslaget avslutades med en förhopp-

ning om att revisionen skulle innebära en mer verksam kontroll än vad tidigare varit 

fallet (Sjöström 1994) . År 1944 började regleringen moderniseras och krav på aukto-

riserad revisor i vissa fall introducerades tillsammans med statlig tillsyn och auktori-

sation av revisorer, Kommerskollegium. Först år 1983 infördes revisionsplikten ge-

nom kravet på kvalificerad revision i alla aktiebolag, efter att man konstaterat att det 

fanns tillräckligt med revisorer att tillgå. Enligt förarbetena var de huvudsakliga ar-

gumenten att det skulle underlätta motverkandet av ekonomisk brottslighet, samt att 

det skulle gagna ägarna genom att underlätta för dem att upptäcka ekonomiska pro-

blem (Thorell & Norberg 2005) . 

 

År 1995 gick Sverige med i den Europeiska unionen och blev därmed skyldiga att an-

passa sin lagstiftning efter EU-rätten. Om lagstiftningen inte hade anpassats riskerade 

regeringen att få kritik av EU-kommissionen (EU-upplysningen Sveriges Riksdag 

2013a)	  . Det finns olika typer av lagar inom EU-rätten och det som rör revisionsplik-

ten behandlas i ett direktiv. Direktiv sätter upp mål som medlemsländerna skall 

uppnå, men det är upp till varje enskilt medlemsland att själv avgöra hur dessa mål 

ska uppnås (EU-upplysningen Sveriges Riksdag 2013b) . Enligt artikel 51 i EG:s 

fjärde bolagsdirektiv har alla medlemsländer rätt att undanta mindre företag, med bo-

lagsform motsvarande aktiebolag, från revisionsplikten. Sverige, de övriga nordiska 

länderna samt Malta var under en längre tid de enda länderna som inte undantog de 

mindre bolagen från revisionsplikten (Thorell & Norberg 2005) .  
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EU har under flera år arbetat med regelförenkling och år 2007 påpekade Europeiska 

rådet att EU och samtliga medlemsstater borde göra en gemensam satsning, för att få 

de europeiska företagen mer konkurrenskraftiga och därmed stimulera ekonomin 

inom unionen. Detta skulle ske genom att minska företagens administrativa bördor 

med 25 procent fram till år 2012. Det ansågs framförallt att det var de små och medel-

stora företagens kostnader för redovisning och revision som var särskilt betungande, 

och att det var dessa i första hand som skulle gagnas av en regelförenkling. Till följd 

av dessa påtryckningar så avskaffades revisionsplikten i Sverige år 2010 (SOU 

2008:32 ) .  

 

1.2 Problemdiskussion 

För att ett aktiebolag i Sverige ska ha möjlighet att avstå från revision krävs det att 

minst två av följande tre kriterier uppfylls: omsättning på högst 3 miljoner kronor, 

balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor och högst tre helårsanställda (Prop. 

2009/10:204 ) . Detta innebär att cirka 165 000 aktiva och 70 000 vilande aktiebolag 

själva får välja om de vill ha revision eller inte (SOU 2008:32 )	  . 

 

Undersökningar gjorda vid Umeå universitet samt Handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet har visat att kostnaden för revision i Sverige ökar med aktiebolagets stor-

lek. Kostnaden för revision bland aktiebolag som uppfyller kraven för frivillig revis-

ion uppskattas till 15 000 kronor. Förutom själva arvodet till revisorn tillkommer även 

kostnader för de administrativa bördorna som revisionen innebär, som till exempel att 

ta fram underlag till revisorn. Tanken med avskaffandet av revisionsplikten är att fö-

retagen själva ska få avgöra vilka tjänster företaget vill ha hjälp med och som är nöd-

vändiga för just deras verksamhet och därmed även välja hur mycket pengar de vill 

lägga på redovisningstjänster. Detta för att öka konkurrenskraften i företag (SOU 

2008:32 )	  . 

 

Drygt två år efter avskaffandet är det intressant att undersöka om de berörda företagen 

har lagt märke till några konsekvenser av avskaffandet. Det är också viktigt att under-

söka om de effekter som EU och regeringen strävade efter har uppnåtts. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utvärdera effekterna av lagändringen och undersöka 

om avskaffandet har fått de konsekvenser för företagen som regeringen och EU avsåg.  

För att undersöka detta utgår vi från följande frågeställningar: 

 

• Har kostnader och administrativa bördor minskat? 

• Har användandet av ekonomisk rådgivning och konsulttjänster ökat bland fö-

retagen som avstår från revision? 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till att undersöka svenska aktiebolag som har valt bort revis-

ion efter revisionspliktens avskaffande, för att på så sätt kunna studera företagens 

egen uppfattning av revisionens mervärde. Vi bortser alltså från företag bildade efter 

att revisionsplikten avskaffades år 2010 för att säkerställa att alla respondenter en 

gång haft revision och därmed kan se skillnaderna mellan att ha revisor och att inte ha 

revisor. Ytterligare en avgränsning görs inom landet till aktiebolag i Värmlands län. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens struktur är uppbyggd genom följande disposition: 

Kapitel 2 – Metod 

Diskussion och motivering till val av forskningsansats och undersök-

ningsmetod. 

  Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Här beskrivs de teorier som ligger till grund för analysen. De berör syftet 

med revision, intressentmodellen, agentteorin samt regelverk. 

Kapitel 4 – Empiri 

Studie som undersöker effekterna av att avstå från revision. 
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Kapitel 5 – Analys 

Det insamlade materialet, empirin, analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen. 

Kapitel 6 – Slutdiskussion 

Slutsatserna från analysen sammanfattas och diskuteras, följt av förslag till 

fortsatt forskning och en kritisk diskussion av det egna arbetet.  
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2. Metod 

I detta kapitel tas metodvalet för uppsatsen upp. 

 
”Läran om de instrument som kan användas för att samla informationer” 

       (Halvorsen 1997) Sida!! 

Citatet ovan är ett kort svar till vad metod är. Men metod är inte enbart undersök-

ningstekniker, det är ett hjälpmedel som vid korrekt användning leder till att uppfylla 

kontrollerbarhetsprincipen som genomsyrar samhällsforskningen idag (Halvorsen 

1997) . 

 

2.1 Kvalitativ ansats 

Undersökningen var först ämnad att utföras med en kvantitativ metod, men på grund 

av det stora bortfallet av respondenter kunde detta inte genomföras. De nio respon-

denternas svar analyseras istället djupare genom så kallade fallstudier  och undersök-

ningen blir därmed kvalitativ. Hade denna metod valts från början skulle enkätfrå-

gorna sett något annorlunda ut, trots detta kunde en relativt djupgående analys genom-

föras. En kvalitativ ansats är bättre lämpad vid få undersökningsenheter, till skillnad 

från en kvantitativ som kräver ett högre antal undersökningsenheter (Halvorsen 1997). 

Genom den kvalitativa metoden strävar studien efter att förstå om de nio undersök-

ningsenheterna upplever de önskade effekterna av revisionspliktens avskaffande. 

Uppsatsen genomförs med en induktiv metod och har som mål att nå slutsatser från 

empirisk erfarenhet (Backman 2008; Patel & Davidson 2011) . 

 

2.2 Undersökningsmetod – enkätundersökning 

Vi har valt att göra en enkätundersökning som är ett slags surveyundersökning. Detta 

innebär att en tvärsnittsundersökning görs med syftet att få information från många 

respondenter, med flera olika variabler vid ett tillfälle (Bryman 2002) .  Frågeformu-

läret består mestadels av fasta frågor, vilket innebär att svarsalternativ finns givna. 

Fördelar med detta är att det är enklare att analysera datan då de blir mer precisa, det 

ger större möjligheter att jämföra svar från respondenter samt att det hjälper respon-

denten att minnas. Negativa sidor med detta upplägg är att det tvingar in responden-
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terna i en viss form, vilket kan ge en skev bild av deras uppfattningar (Halvorsen 

1997) . Vi valde att ha fasta svarsalternativ för att göra det ”bekvämare” för respon-

denterna och försöka minska bortfallet så mycket som möjligt.  

 

2.3 Urval 

Den teoretiska populationen för undersökningen är alla aktiebolag som valt bort revis-

ion i Sverige och för att kunna säga något om denna har vi gjort ett urval. För att få 

tag på respondenter vände vi oss till Bolagsverket för att få en så kallad urvalslista (se 

Bilaga 3). För att de skulle kunna hjälpa oss och för att vi skulle få en rimlig mängd 

respondenter fick vi göra vissa avgränsningar, som tidigare nämnts. Vi bad att få en 

lista med 100 aktiva företag i Värmlands län som är bildade före år 2010 och som ta-

git in i bolagsordningen att de slopar revision. Tyvärr gick det inte att få ett slumpat 

urval bland de företag som föll in under dessa kriterier, så företagen på listan är sorte-

rade efter registreringsdatum och vi fick de 100 med äldst registreringsdatum. Detta 

gör att det inte kan klassas som ett sannolikhetsurval utan snarare som ett bekvämlig-

hetsurval. Följden av detta blir minskad generaliserbarheten av resultatet i undersök-

ningen och att den bara representerar de element som deltagit i undersökningen 

(Bryman 2002) . Av de 100 företagen vi kontaktade var det tjugo stycken som tackade 

ja till att delta i undersökningen. De resterande 80 företagen kunde av olika anled-

ningar inte delta, vissa fick plockas bort på grund av att de fortfarande hade revisorn 

kvar och några lyckades vi inte få kontakt med. Av dessa tjugo företag var det endast 

nio stycken som svarade.  

 

2.4 Primärdata och sekundärdata 

Bakgrunden, problemdiskussionen och den teoretiska referensramen är baserad på 

sekundärdata. Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig genom tidigare 

forskning som publicerats (Halvorsen 1997)	  . I den här uppsatsen består sekundärda-

tan av facklitteratur och vetenskapliga artiklar till stor del, men även av lagar, propo-

sitioner och statliga utredningar.  
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Utifrån undersökningens metod och frågeställning samlas nya data in. Det är detta 

som kallas primärdata och är uppsatsens viktigaste byggsten (Halvorsen 1997)	   . I 

denna studie samlas primärdatan in genom en enkätundersökning som skickats ut till 

100 företag i Värmlands län, varav nio stycken återkom med svar.   
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt berörs de teorier som är väsentliga för studien samt även direktivet och 

lagarna bakom avskaffandet av revisionsplikten. Här nämns även effekterna som 

önskades åstadkommas, vilket är syftet med studien. Detta är utgångspunkten för ana-

lysen senare i uppsatsen. 

 

3.1 Intressentmodellen 

Företag kan beskrivas som en samling krav från intressenter. Intressenter är aktörer 

som har ett intresse i företaget. Ägare, leverantörer, anställda, kunder, staten, kredit-

givare samt företagsledningen är alla intressenter. Deras intresse skapas i och med de 

insatser som lämnas in till företaget i form av t.ex. arbetskraft, kapital, varor etc. In-

tressenter lämnar dessa insatser frivilligt, men inte utan anledning. Företaget måste 

tillfredsställa sina intressenters behov genom belöningar i form av t.ex. varor, pengar, 

med mera. För att behålla intressenternas medverkan i företaget måste förhållandet 

mellan bidrag och belöningar nå en miniminivå. Kraven som ställs av företagets in-

tressenter baseras på vad som anses vara rimligt i samhället samt på vad som kan fås 

av andra företag, en alternativkostnad för sitt bidrag. Motstridigheter uppkommer 

mellan krav från olika intressenter. Ett exempel är anställdas krav på höjda löner 

gentemot ägarnas krav på utdelning. Men trots att dessa konflikter uppkommer emel-

lan de olika intressenterna är samverkan nödvändig för företagets existens. Bland fö-

retagsledningens uppgifter återfinns att formulera målen för företaget med alla intres-

senternas krav i åtanke och säkerställa att belöningar skapas. Företagsledningen 

kommer att utforma företagets politik och mål efter intressenterna, vilkas medverkan 

anses vara viktigast för företaget. Det finns tillfällen där företag klarar av att tillfreds-

ställa alla sina intressenters krav samtidigt men oftast är inte detta fallet. (Rhenman & 

Stymne 1973)  
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3.2 Agentteorin 

Agentteorin handlar om relationen mellan ägarna och cheferna. Ägarna kallas princi-

paler och cheferna för agenter. Relationen definieras av ett kontrakt mellan dessa par-

ter där principalen kontrakterar agenten att utföra tjänster å dennes vägnar, genom att 

bland annat delegera visst beslutsfattande till agenten. Om utgångspunkten är att båda 

parter i relationen är nyttomaximerande finns en påtaglig risk att agenten inte alltid 

kommer agera utefter vad som är bäst för principalen (Jensen & Meckling 1976) . Det 

är detta som kallas agentproblemet och teorin riktar in sig på olika sätt att skydda 

principalerna från agenternas personliga nyttomaximering. För att hantera detta pro-

blem upprättar man kontrakt som meddelar specifika åtgärder och belöningar, så att 

agentens intresse hamnar i linje med principalens. Sammanfattat kan man uttrycka det 

som Hatch (2002, s. 367) gör ”principalerna delegerar arbete till sina agenter för ett 

överenskommet pris”. Kontraktet upprättas eftersom principalen inte alltid kan vara 

närvarande och därmed skydda sina intressen. Denna frånvaro resulterar även i att 

principalen inte heller kan kontrollera att agenten följer det som avtalats i kontraktet. 

 

Principalernas sätt att kontrollera om agenterna fullföljer sina åtaganden är genom 

information. Vid fullständig information känner principalen till om agenten inte upp-

fyller sina åtaganden och vid ofullständig information kan de veta om det, men likväl 

kan agenten komma undan (Hatch 2002) . Det finns flera sätt för principalen att få 

fram information och kontrollera att agenten fullföljer sin del av avtalet, och gemen-

samt för dem alla är att inget sätt är gratis. Kostnaden för denna information kallar 

Jensen och Meckling (1976)  för agency costs.  

 

3.3 Revisionens syfte 

Alla professioner uppkommer på grund av samhällets efterfrågan. Företagen i vår tids 

samhälle har stor makt vilket leder till ett stort ansvar gentemot det. För att denna 

makt inte ska missbrukas kräver samhället en möjlighet att kontrollera informationen 

som lämnas ut av bolagen. Revision är samhällets gensvar för att skapa balans gente-

mot bolagen. Det ökar trovärdigheten till de finansiella rapporter som bolagsledning-

en skapar för de externa intressenterna (Porter et al. 2008) . Detta är vad som kallas 

extern revision. Förutom den externa revisionen finns intern revision, statlig och 
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kommunal revision, miljörevision samt taxeringsrevision. Då uppsatsen handlar om 

den externa revisionsplikten berörs inte de andra slagen närmare.  

 

Revisorns roll är att planera, granska, bedöma och uttala sig om redovisning och för-

valtning utifrån ett professionellt och skeptiskt perspektiv (FAR 2003) . Detta gör att 

revisorer blir samhällets agenter som kontrollerar bolagen. Med tanke på hur viktig 

denna tillsyn är, är det av yttersta vikt att den lyckas. Det finns många faktorer som 

kan äventyra en rättvisande revision. Saker som exempelvis revisorns oberoende, 

kompetens och noggrannhet kan göra att revisionen misslyckas med att uppfylla sitt 

ursprungliga syfte. För att revisionen ska ha ett värde måste dessa riskfaktorer uteslu-

tas och ett effektivt sätt att komma åt dessa faktorer är lagreglering. (Porter et al. 

2008)  

 

Det konkreta målet med revision är att revisorn ska lämna en revisionsberättelse där 

ett uttalande görs om årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

Revisionen av årsredovisning och bokföring har som syfte att kontrollera att lagar och 

god redovisningssed är uppfyllda. I förvaltningsrevisionen studeras om regler angå-

ende styrelse och VD följs men också om beslut, avtal och åtgärder genomförts i en-

lighet med gällande regler. Beroende på vad revisorn drar för slutsats resulterar detta i 

en ren eller oren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen blir ett kvitto på att årsre-

dovisningen är tillförlitlig (eller otillförlitlig) och tillsammans bildar de två ett be-

slutsunderlag för bolagets intressenter. (FAR 2003)  
 

3.4 Intressentmodellen och agentteorin i små företag 

I små företag förändras förutsättningarna för både intressentmodellen och agentteorin. 

Anledningen till förändringen i små bolag är att ägaren och företagsledningen kan 

vara samma person, vilket innebär att en av de viktigaste intressenterna försvinner. I 

sådana bolag försvinner även agentproblemet, eftersom ingen agentrelation uppstår. 

Ägaren behöver inte kontraktera någon att bevaka dennes intressen eftersom ägaren 

gör det själv och har därmed inget behov av att kontrollera att agenten gör det som 

avtalats. Då ägaren och företagsledningen blir samma person har ägaren full insikt i 
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den dagliga verksamheten och ingen informationsasymmetri skapas. Detta leder till 

att behovet av revision som kontrollverktyg för ägaren minskar. (Garrod et al. 2008)  

 

3.5 EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 

Till skillnad från en EU-förordning, som gäller direkt som svensk lag, gör ett EU-

direktiv att det är upp till medlemsländerna att anpassa sina lagar så att direktivets mål 

nås. Detta kan ske genom införandet av nya eller ändringar av tidigare lagar (EU-

upplysningen Sveriges Riksdag 2013c) . EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv vill 

minska bördan för mindre företag. Genom att minska byråkratin och förenkla be-

stämmelserna är förhoppningen att kunna uppnå stora besparingar för företag inom 

EU (Justitiedepartementet 2012) . De grundläggande bestämmelserna om skyldighet 

att upprätta årsredovisning återfinns i det fjärde bolagsrättsliga direktivet, som tilläm-

pas på aktiebolag samt vissa handelsbolag. Det svenska regelverket grundar sig till 

stor del på detta direktiv (Justitiedepartementet 2013) . Medlemsländerna ges enligt 

direktivet möjlighet att undanta små och medelstora bolag från revisionsplikten. De 

företag som kan undantas är företag som inte överskrider två av följande gränser 

(78/660/EEG ) : 

• Omsättning: 70 Mkr 

• Balansomslutning: 35 Mkr 

• Antal anställda: 50 st. 

 

3.6 Den svenska lagstiftningen 

Viktiga inslag i regeringens politik bakom avskaffandet av revisionsplikten var att 

stärka konkurrenskraften i företagen och att skapa förutsättningar för fler och växande 

företag. Detta för att få tillväxt i ekonomin och öka sysselsättningen. De ville även 

minska företagens kostnader, som uppkom på grund av lagstiftning, med 25 procent 

då företagen inte bör ha mer betungande skyldigheter än nödvändigt. Inskränkandet 

av revisionsplikten la över ansvaret på företaget självt att avgöra vilka tjänster som 

behövdes samt att finna det mest kostnadseffektiva sättet för det. Vikten av att göra en 

avvägning i beslutet mellan flexibilitet och intressenternas behov av kvalitetssäkrad 

information poängteras utförligt i propositionen (Prop. 2009/10:204 ) . 
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Revisionsplikten regleras i 9 kapitlet 1 § aktiebolagslagen. Innan avskaffandet fram-

gick att alla aktiebolag, oavsett storlek, måste ha en revisor (SFS 2005:551 ) . I Lag 

om ändring av aktiebolagslagen (SFS 2010:834 ) framgår ändringen av paragrafen:  

 

“1 § Ett aktiebolag ska ha minst en revisor, om inte annat följer av denna 

paragraf. 

I bolagsordningen för ett privat aktiebolag får det anges att bolaget inte 

ska ha någon revisor. 

Andra stycket gäller inte om bolaget uppfyller mer än ett av följande vill-

kor: 

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 3, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.” 
 

Här framgår att mindre privata aktiebolag får välja att inte ha någon revisor, med rek-

visiten att detta måste anges i bolagsordningen samt att det inte får uppfylla mer än ett 

av gränsvärdena (SFS 2010:834 ) .  
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen utifrån enkätens uppbyggnad. 

Först reds ägarförhållandena ut i de svarande företagen, därefter studeras situation-

en innan och efter att revisionen valdes bort.  

 

4.1 Ägarförhållanden 

För att reda ut om ägarförhållanden i de svarande företagen såg ut som förväntat frå-

gade vi hur många ägare som fanns i bolaget samt om de var delaktiga i företagets 

dagliga verksamhet. Resultatet av hur många ägare som fanns i bolaget visas i Figur 

1. Majoriteten av företagen har endast en ägare, endast en respondent uppgav att det 

fanns två ägare och detsamma gällde för tre ägare. Samtliga respondenter har svarat 

att ägarna är delaktiga i den dagliga verksamheten.  

 

 
Figur 1 

 

4.2 Hur såg det ut innan revisionen valdes bort? 

För att kunna undersöka om företagen gjorde besparingar på att inte ha revision ställ-

des frågan hur mycket företaget betalade för revisionen innan den valdes bort, vilket 

redovisas i Figur 2.  
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Figur 2 

 

Fyra stycken av företagen betalade mellan 12 001 kronor och 16 000 kronor och tre 

företag betalade mellan 4 001 kronor och 8 000 kronor. Ett företag kom undan med 

kostnader på upptill 4 000 kronor och ett företag hade kostnader mellan 8 001 och  

12 000 kronor. 

 

För att upptäcka så många samband som möjligt fick företagen svara på när de valde 

att avstå från revision. Resultatet visas i figur 3.  

 

 
Figur 3 

 

Ett företag valde att avstå från revision år 2010 och ett annat avstod i år (2013), majo-

riteten av företagen valde bort revisionen under år 2011 eller 2012. 
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4.3 Hur ser det ut efter att revisionen valts bort? 

För att studera hur den nuvarande situationen ser ut ställdes frågan om företagen har 

valt att ta in några ekonomiska konsulttjänster efter att revisionen valts bort. Fem 

stycken av företagen har inte tagit hjälp av någon form av konsulttjänster medan fyra 

stycken har gjort det, vilket visas i figur 4.  

 

 
Figur 4 

 

Av den andel som tagit hjälp av konsulttjänster valde hälften att köpa dem från 

samma revisionsbyrå som tidigare skötte revisionen. Kostnaden för dessa konsult-

tjänster redovisas i Figur 5.  

 

 
Figur 5 
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Hälften av företagen betalar upp till 3 000 kronor för konsulttjänsterna och de övriga 

betalar från 3 000 kronor upptill 9 000 kronor. 

 

Förutom besparingar var ett annat viktigt mål med avskaffandet att de administrativa 

bördorna skulle minska för de små företagen. Bland respondenterna upplevde sex av 

de nio svarande företagen att en minskning hade skett och de övriga tre respondenter-

na hade inte upplevt någon minskning.  

 

Avslutningsvis ställdes frågan om företaget upplevde en bestående besparing av att 

slopa revisionen. I detta fall var samtliga respondenter eniga om att så är fallet.   
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade datan som presenterades i empirin. 

5.1 Intressenterna och revision i små företag 

Ett antagande som gjordes var att företagen som undersöktes inte hade ett stort antal 

ägare. Detta visade sig stämma, alla företag utom två hade endast en ägare. De två 

med fler ägare hade två respektive tre ägare. I samtliga fall var ägarna delaktiga i den 

dagliga verksamheten inom företaget. Detta gör, som nämns i teorin, att i intressent-

modellen försvinner en part och inget agentproblem uppstår som följd. Behovet av 

revision som instrument för ägarna att kontrollera företagsledaren elimineras. En re-

spondent berättade att han betalade 15 000 kronor för sin revision, men för honom var 

revisionen endast en namnunderskrift han hade föga nytta av. Han hade inga anställda 

och etablerade kontakter med sina intressenter sedan tidigare. Detta styrker hypotesen 

att det inte finns ett lika stort behov av revision bland de mindre aktiebolagen, så var-

för ska lagstiftningen tvinga på dem kostnader och arbetsuppgifter som äga-

ren/företagsledaren endast känner är onödiga? Ett av regeringens och EU:s mål var att 

minska bördorna, som orsakades av lagstiftning, för de mindre företagen. Responden-

ten som nämndes ovan skulle antagligen skriva under på att nämnda bördor minskat 

betydligt.  

 

Fyra av de svarande företagen betalade mellan 12 000 kronor och 16 000 kronor för 

sin revision. Endast ett av dessa företag avstod från revision år 2011 och de resterande 

med samma kostnad avstod år 2012 eller 2013. Vi hade förväntat oss att de företag 

med högst kostnader skulle vara dem som avstod först, men så var alltså inte fallet. 

Detta gör dock inte att man kan argumentera för att kostnadsfrågan inte skulle vara en 

viktig faktor bakom beslutet att avstå från revision. Ett mer sannolikt scenario skulle 

kunna vara att de har kvar revisionen längre på grund av bindande avtal med revisorn. 

Andra tänkbara faktorer till att revisionen inte väljs bort omgående kan vara att in-

formationen om den nya lagstiftningen nådde dem senare eller att revisionen var en 

slags trygghetsfaktor och att det helt enkelt tar en liten stund innan man vågar 

anamma ett nytt, och för en själv, oprövat koncept.  
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Det är även viktigt att inte glömma bort de andra intressenterna i intressentmodellen. 

Även om revisionen inte behövs för den interna kontrollen så kan andra intressenter 

använda den för att få en inblick i verksamheten.  Kreditgivare och leverantörer bland 

andra har ett stort intresse av att veta hur det går för företaget. Revisionen ger dem 

möjlighet till den inblicken. Det är möjligt att företagen först valde att ha kvar revis-

ionen av hänsyn till dessa intressenter för att senare inse att det inte var nödvändigt. 

De mindre företagen har ofta färre men långvariga relationer vilket gör att ett förtro-

ende kan byggas upp. I slutändan är det möjligt att förtroendet blev ett viktigare verk-

tyg än revisionsberättelsen.  

 

5.2 Konsulttjänster och ekonomiskrådgivning 

Bland våra respondenter var det fyra stycken som valde att ta hjälp av ekonomisk 

rådgivning och konsulttjänster efter att de valt bort revisorn. Det verkar inte finnas 

något samband mellan när man valde att avstå och huruvida konsulttjänster och råd-

givning anlitats eller inte. Däremot skulle det kunna finnas ett samband mellan kost-

naden för den tidigare revisionen och valet att ta hjälp av konsulttjänster. Tre av de 

fyra företag som valde att ta hjälp av konsulttjänster och rådgivning hade revisions-

kostnader på mellan 8 000 kronor och 16 000 kronor. Som nämndes i problemdis-

kussionen så ökar kostnaden för revision med bolagets storlek, vilket tyder på att detta 

är lite större företag. Ju större företag desto mer omfattande redovisning, dels i form 

av hur mycket tid som läggs på redovisningen men även hur komplex den är. Det 

skulle alltså kunna vara så att de större företagen i högre utsträckning tar hjälp av 

konsulttjänster än de mindre. Dock tog även företag med mindre kostnader hjälp av 

konsulttjänster. Det krävs således en mer omfattande undersökning för att kunna klar-

göra ett eventuellt samband.  

 

Ett annat möjligt samband som studien skulle kunna peka på finns mellan upplevelsen 

av den administrativa bördan och valet att ta hjälp av konsulttjänster. Tre av de nio 

svarande företagen ansåg inte att den administrativa bördan minskat. Bland dessa har 

två tredjedelar valt att ta hjälp av konsulttjänster och ekonomisk rådgivning. Precis 

som revisorn behöver konsulten eller rådgivaren ta del av information om företaget 

för att kunna göra sitt jobb, vilket kan förklara varför dessa inte anser att den admi-
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nistrativa bördan minskat. En annan möjlig anledning till att dessa respondenter inte 

anser att det administrativa arbetet minskat kan vara att de lägger mer tid på sin redo-

visning. Detta för att vara säkra på att behålla sin trovärdighet när revisorn inte längre 

fungerar som samhällets agent för att kontrollera bolaget och sätta sin kvalitetsstäm-

pel på dess redovisning.  

 

5.3 Minskade kostnader 

Att företagen sparar pengar på att inte ha revision råder det ingen tvekan om. De fem 

företag som avstod från att anlita konsulttjänster sparar ju hela beloppet de tidigare 

betalade för revision, vilket i vår undersökning är upptill 16 000 kronor. De som anli-

tar konsulttjänster sparar olika mycket beroende på hur mycket de betalade för revis-

ionen innan och vad de nu betalar för konsulttjänsterna. De landar på en besparing 

mellan 1 000 kronor och 13 000 kronor. Detta stämmer ju väl överens med företagens 

egen uppfattning då samtliga respondenter upplevde en bestående besparing.  

 

Besparingen företagen gör öppnar flera olika dörrar. För att återgå till intressentmo-

dellen så är anställda en grupp som berörs av detta. Besparingen kan läggas på löne-

ökningar eller andra personalvårdande åtgärder. Om det är ett litet företag som inte 

har anställda så kan ägaren istället göra anspråk på en löneökning.  

 

5.4 Konkurrenskraften 

Både regeringen och EU hade målet att konkurrenskraften skulle bli större när revis-

ionsplikten avskaffades. Huruvida det har lyckats är svårt att avgöra. Minskade kost-

nader kan ju innebära ökad konkurrenskraft beroende på vad man lägger pengarna på. 

Nyanställning eller investeringar kan absolut öka konkurrenskraften. I företagen vi 

har studerat är den minskade kostnaden så pass liten att den inte räcker till så mycket. 

De företag som varit med i studien har i flera fall varit företag med ägaren som enda 

anställd. Nämnda företag har inte alltid som mål att växa och bli större, utan ofta är 

ägaren nöjd med att kunna försörja sig på verksamheten.  
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Mindre tid på administrativa arbetsuppgifter kan också vara ett sätt att öka konkur-

renskraften. Som ordspråket säger är tid också pengar, så besparingen blir även tids-

mässig. Tidsvinsten kan absolut ses som en konkurrenskraft om den till exempel läggs 

på att utveckla nya marknadsstrategier, produkter eller tjänster. Som tidigare nämndes 

verkar det som att den frivilliga revisionen i många fall berör enmansföretag som är 

intresserade av den egna försörjningen och inte nödvändigtvis av att erövra världs-

marknaden. De har ofta en stabil kundkrets och får nya kunder genom mun till mun 

metoden och behöver inte lägga några större resurser på marknadsföring för att bygga 

en kundkrets. Därför är det föga troligt att den extra tiden används till att utveckla nya 

strategier eller försöka hitta nya kunder. Troligare är nog att tidsvinsten ger möjlighet 

till mer ledig tid, vilket för en enmansföretagare antagligen är mycket värdefullt.  

 

Som tidigare nämnt så kan revisionen vara till nytta för andra intressenter än ägaren. 

Revisionsberättelsen tillsammans med årsredovisningen fungerar som beslutsunderlag 

för bolagets intressenter. Försvinner revisionsberättelsen innebär det att en del av be-

slutsunderlaget försvinner, den del av beslutsunderlaget som kvalitetssäkrar årsredo-

visningen. Detta skulle kunna bidra till en minskad konkurrenskraft om intressenterna 

känner minskat förtroende när revisionsberättelsen saknas. Risken att intressenterna 

känner ett mindre förtroende var antagligen störst de första åren efter att lagen trädde i 

kraft, innan det hade etablerat sig och blivit mer vanligt att inte ha revisionsberättelse. 

Det kan därför också vara en anledning till att företagen inte valde att slopa revisionen 

omgående efter att möjligheten gavs.  
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6. Slutdiskussion 

I detta avsnitt sammanfattas slutsatserna i studien tillsammans med en kort diskussion 

av dessa. Därefter ges förslag till fortsatt forskning inom området följt av en kritisk 

diskussion kring det egna arbetet med uppsatsen. 

 

6.1 Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om målen som regeringen och EU hade med 

lagändringen om slopad revisionsplikt i små aktiebolag har uppnåtts. Den första frå-

geställningen vi hade gällde om kostnader och de administrativa bördorna minskat för 

företagen. När det gäller kostnaderna så var alla respondenter eniga om att de upplev-

de en bestående besparing. Hur stor besparingen är skiljer sig från företag till företag. 

Då denna studie är mycket liten är det omöjligt att dra några generella slutsatser uti-

från den men det skulle inte förvåna om en större studie skulle ge ett liknande resultat. 

Slutsatsen som kan dras är att bland våra respondenter så har målet med minskade 

kostnader uppnåtts.  

 

Angående administrativa bördor rådde det delade meningar. Majoriteten ansåg att en 

minskning hade skett. Av de som ansåg motsatsen hade två tredjedelar anlitat konsul-

ter eller rådgivare efter beslutet att avstå revision, vilket kan förklara den fortsatta 

administrativa bördan. Samtidigt var det en respondent som inte valt konsulttjänster 

eller rådgivning som inte tyckte det administrativa arbetet minskat. I det fallet finns 

möjligheten att respondenten inte ansåg att lagkravet att ha revisor orsakade några 

extra administrativa uppgifter, och därför inte märker av skillnaden. Det är svårt att 

dra en rak slutsats i det här fallet, men vår studie tyder på att företagen upplever en 

minskad administrativ börda. 

 

Konkurrenskraft är svårt att mäta och därför svårt att undersöka. Som nämnt så visar 

studien att alla undersökta företag sparar pengar på att välja bort revisionen och de 

flesta även tid genom att det administrativa arbetet minskar. Även om det inte handlar 

om stora summor pengar och tid så finns det definitivt möjlighet för företagen att öka 

sin konkurrenskraft om de vill och disponerar pengarna och tiden väl. Frågan är väl 

snarare om företagen som berörs av lagändringen har ett intresse av att expandera sin 



 

 29 

verksamhet. Är målet att den svenska marknaden ska få en större konkurrenskraft in-

ternationellt är nog Sverige tvungna att följa andra EU-länders exempel och öka sina 

gränsvärden för att fånga upp fler företag än de allra minsta.  

 

Så många som 44 procent valde att ta hjälp av ekonomisk rådgivning och konsult-

tjänster när de avstod från revision, vilket i vår studie innebär en ökning. Är det här en 

trend som finns generellt över hela Sverige har revisionsbyråerna en hel del att hämta 

där. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Detta är, som tidigare nämnt, en mycket liten underökning, framförallt eftersom så få 

av de 100 företagen vi kontaktade hade möjlighet och ville ställa upp. Därför vore det 

lämpligt med en liknande undersökning i större skala för att kunna dra mer generella 

slutsatser. Det vore även intressant att undersöka vad de sparade pengarna används 

till, om de används för att öka konkurrenskraften eller går direkt ner i fickan på äga-

ren. En annan studie av intresse skulle vara att undersöka vilka faktorer som ligger 

bakom beslutet att avstå revision, för att förstå resonemanget i avvägningen mellan 

flexibilitet och att ge intressenterna kvalitetssäkrad information.  

 

En studie som revisionsbyråer bland annat skulle ha nytta av vore att undersöka mer 

specifikt vilka konsult- och rådgivningstjänster som efterfrågas. På så sätt skulle re-

visionsbyråer och konsultföretag kunna forma sitt utbud efter marknaden på ett bättre 

sätt.  

 

Finns intresse av att öka Sveriges konkurrenskraft internationellt finns det incitament 

för att undersöka eventuella effekter av höjda gränsvärden samt vad företagens olika 

intressenter skulle anse om fler och lite större företag utan revision.  

 

6.3 Kritik av eget arbete 

Hur undersökningens urval genomfördes kan kritiseras. Ett sannolikhetsurval hade 

definitivt varit positivt för undersökningen, framförallt då det ger möjlighet att dra 
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generella slutsatser på ett helt annat sätt. Att det i slutändan endast blev nio respon-

denter är också en belastning för undersökningen. Hade vi fått fler respondenter hade 

det gett en mer rättvisande bild. Det vi egentligen har gjort nu är nio fallstudier, vilket 

innebär att trender, samband och andelar som vi kommer fram till egentligen kan vara 

tillfälligheter och sammanträffanden. Det optimala för en studie som denna skulle 

vara ett sannolikhetsurval med stort stickprov där samtliga respondenter återkom med 

svar. Då skulle möjligheten till generalisering vara obegränsad och studien skulle vara 

mycket mer givande.  

 

Det var 20 respondenter som tackade ja till att delta i undersökningen, och möjlighet-

en finns att de elva som i slutändan aldrig återkom med svar kan ha en gemensam 

nämnare, som vi nu gick miste om. När vi kontaktade företagen fick de själva välja 

om de ville ta del av enkäten via brev eller e-post. I e-posten fanns en länk till enkäten 

på en webbsida (www.webbenkater.com) där de snabbt och enkelt kunde besvara den. 

Alla svar vi fick var via webbenkäten och inget via post. För att få ett bättre resultat 

borde vi möjligtvis ha använt oss av en annan kanal för att få svar på enkäten. Då en-

käten var relativt kort, den bestod av tolv frågor varav fem stycken hade svarsalterna-

tiven Ja, Nej samt Vet ej, hade det varit möjligt att helt enkelt göra en telefonintervju 

och själva fylla i formuläret åt dem. När vi ringde till företagen var det många som 

fick uppfattningen att det var just det vi skulle göra och till följd av detta verkade upp-

leva stress och tidsbrist, och istället blev lättade och mer positivt inställda när vi bad 

att få skicka enkäten till dem via post eller e-post. Vi tror därför inte att en undersök-

ning genom telefonintervjuer hade gett ett större antal respondenter. 

 

Urvalslistan vi fick från Bolagsverket innehöll de 100 aktiebolag i Värmlands län med 

äldst registreringsdatum som tagit in i sin bolagsordning att de valt att inte ha revisor. 

Många av de vi pratade med lät äldre och rutinerade och var gissningsvis nära pens-

ionsåldern. Ett flertal av de som tackade nej utan särskild anledning tillhörde just 

denna kategori. Det skulle kunna finnas ett samband mellan den gissningsvis höga 

åldern på ägarna samt att det var de 100 äldsta bolagen. I sådant fall hade vi möjligt-

vis fått ett bättre utfall om vi valt de mer nyregistrerade bolagen.  

 

Problemet som uppstod i valet mellan en lista sorterad efter äldsta registreringsdatum 

eller senaste registreringsdatum var att om vi valde det senare alternativet, var det inte 
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möjligt att sortera bort de som var registrerade efter år 2010. Dessa bolag var inte av 

intresse för studien då vi ville undersöka bolag som en gång haft revision men sedan 

valt bort det. Nybildade bolag som direkt väljer bort revision har inte samma möjlig-

het att jämföra situationen med och utan revisor, förutom att de skulle kunna göra en 

uppskattning av vad revision hade kostat dem. Hade vi valt listan med nyregistrerade 

aktiebolag är det möjligt att bortfallet av respondenter på grund av försent registre-

ringsdatum hade blivit större än bortfallet som nu uppstod. Å andra sidan är det möj-

ligt att trots att ett stort antal företag skulle elimineras ur undersökningen på grund av 

försent registreringsdatum hade kanske fler tackat ja och dessutom återkommit med 

svar om vi funnit respondenter där ägaren hade lägre ålder.  

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att studien och generaliserbarheten hade ökat i värde 

om vi fått ett sannolikhetsurval med fler respondenter.  

 

Alla sekundärkällor är studerade utifrån ett källkritiskt synsätt. De flesta sekundärkäl-

lor är skrivna av ekonomer för, i första hand, andra ekonomer. Dessutom studerar vi 

själva till ekonomer. Detta skulle kunna skapa ett tunnelseende, att allting ses ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Dock tror vi att det är ett problem som är svårt att komma 

ifrån, men väl värt att ha i åtanke när man läser uppsatsen.  

 

Under arbetet med uppsatsen har båda författarna samarbetat och gjort lika stor del av 

arbetet. Samtliga delar har vi studerat och analyserat tillsammans men vissa delar har 

efter att förkunskaper inhämtats delats upp skrivits av den ena eller andra författaren.  
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Bilaga 1 – Enkät 

1. Namn 

____________________________________ 

2. Företagets namn 
____________________________________ 

3. Antal ägare i företaget 
______ 

4. Är/var ägaren/ägarna delaktiga i företagets vardagliga verksamhet? 

 Ja   Nej	  

5. Om ja, hur många? 
______ 

6. Vilket år avstod ni från revision? 
__________  

7. Hur mycket betalade ni för revision innan? 

 1 – 4 000 kr  4 001 – 8 000 kr  8 001 – 12 000 kr 

 12 001 – 16 000 kr  16 001 – 20 000 kr  mer än 20 000 kr 

8. Använder ni er av några konsulttjänster istället för revision? 

 Ja   Nej 

9. Om ja, köper ni dessa inom samma revisionsbyrå som skötte revisionen 

innan? 

 Ja   Nej 

10. Hur mycket betalar ni för dessa konsulttjänster? 

	  1	  –	  3	  000	  kr	   	  3	  001	  –	  6	  000	  kr	   	  6	  001	  –	  9	  000	  kr	  

	  9	  001	  –	  12	  000	  kr	   	  12	  001	  –	  15	  000	  kr	   	  mer	  än	  15	  000	  kr	  

11. Har det administrativa arbetet minskat för företaget? 

 Ja   Nej   Vet	  ej	  

12. Upplever ni en bestående besparing av att inte ha revision? 

 Ja   Nej   Vet	  ej	  


