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FÖRORD 

 

Efter en tids skrivande har vi nu nått slutet med denna uppsats. Under skrivandets gång har 

vi mött många människor som har hjälpt oss. Dessa personer skulle vi vilja tacka för deras 

engagemang och insats.  

Det största tacket vill vi tillägna respondenterna från PwC och KPMG samt den personen 

som valde att vara anonym för att de avvarade tid och ställde upp på intervjuer. Utan er 

hade inte uppsatsen varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår seminarieledare   

Magnus Linderström samt kurskamrater för värdefull kritik under skrivandets gång.    
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Titel: Revisionsplikten – Förändringen av revisorernas yrkesutövning 

sedan revisionsplikten avskaffades 

Handledare:   Magnus Linderström 
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Frågeställning: Hur har revisorernas yrkesutövning på större byråer förändrats 

sedan revisionsplikten avskaffades? 

Syfte:  Uppsatsens syfte är att undersöka dagens situation för reviso-

rerna efter att revisionsplikten tagits bort 

Metod:  Uppsatsen är uppbyggd på en kvalitativ studie. Vi har gjort kva-

litativa intervjuer som analyserats i form av textanalys. Textana-

lysen är en helhetsanalys av informationen som inkommit un-

der intervjutillfällena 

Slutsats:  Följande slutsatser har vi kommit fram till: 

- Revisorerna har endast tappat några få kunder  

- Revisorernas dagliga arbete har inte förändras nämnvärt 

- Den fulla effekten går ännu inte att se 
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the audit requirement was abolished 
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Question:  How have the auditors profession changed at larges firms since 

the audit requirement was abolished? 

Purpose: The purpose of this study is to examine the current situation for 

the auditors since the audit requirement has been removed 

Method: This paper is based on a qualitative study. We have made quali-

tative interviews and analyzed them in the form of text analysis. 

Text analysis is a comprehensive analysis of the information 

during the interview sessions 

Conclusion  We have come to the following conclusions: 

- The auditors have only lost a few customers 

- The auditor's daily work did not change significantly 

- The full impact is yet to see 
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1 INLEDNING 

 

 detta kapitel får läsaren en introduktion samt en redogörelse av ämnet ur ett historiskt 

perspektiv. Läsaren bjuds på en problemdiskussion som leder till frågeställningarna som 

senare ska besvaras i uppsatsen. Syftet med uppsatsen följer frågeställningarna, sedan avslu-

tas kapitlet med avgränsningarna.         

 

1.1 HISTORIK 

Den första svenska Aktiebolagslagen tillkom år 1848 men innehöll då inga paragrafer angå-

ende revision av bolagen (FAR, 2013) (Prop. 2004/05:85, 2005, s.197). Revisionsplikten 

tillkom först i senare upplagor av Aktiebolagslagen. Den första gången som revisionsplikten 

fanns med är idag 118 år sedan. I Aktiebolagslagen från 1895 uppgavs att revision av aktie-

bolag krävdes (FAR, 2013). Enligt lagen skulle revisionen av bolagets räkenskaper utföras 

av en lämplig person, utsedd av respektive aktiebolag (Frivision, 2013). Det menades dock 

att vem som helst inte borde få vara revisor, det skickades en motion till riksdagen angåen-

de auktorisation av revisorer. Trycket på att införa Auktoriserade revisorer ökade och år 

1908 presenterades en utredning från näringslivet som gav ytterligare stöd för denna öns-

kan (FAR, 2013). 

År 1912 fick Sverige för första gången Auktoriserade revisorer (FAR, 2013) (Lennartsson, 

2012 ss. 18-20) (Östman, 2012 s. 20). I den första examinerade kullen ingick sex civileko-

nomer som tagit examen vid Handelshögskolan i Stockholm. Handelshögskolan grundades 

tre år tidigare. De andra länderna i Skandinavien låg några år före gällande auktorisation av 

revisorer (FAR, 2013). Rätten att auktorisera revisorer spreds över Sverige då även andra 

handelskammare blev behöriga till detta. Personer som hade revision som bisyssla fick år 

1930 en egen titel, Godkänd granskningsman. Med tiden skärptes kravet på auktorisation 

och år 1944 infördes kravet på att vissa aktiebolag var tvungna att ha en Auktoriserad revi-

sor. Detta gällde dock inte alla aktiebolag, bara de större med ett aktiekapital på minst 2 

miljoner kronor eller de som var registrerade på en fondbörs (Frivision, 2013). 

På 70-talet ersattes titeln Godkänd granskningsman med Godkänd revisor och Kommers-

kollegium fick överta rollen som ansvariga för auktoriseringen av revisorer (Frivision, 

I  
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2013). Lagen från 1944 gällande krav på Auktoriserad revisor ändrades år 1975 och kraven 

sänktes då till ett aktiekapital på 1 miljon kronor. Kravet på att ha en revisor för de minsta 

bolagen togs också bort enligt vissa krav, uppställda i 10:12 ABL. Detta varade dock inte 

länge. Den ekonomiska brottsligheten var på frammarsch och ett led i att stävja detta var 

återinförandet av revisorer i aktiebolagen, detta beskriver Skough (2008 s.13) i en artikel. 

År 1978 lade sig BRÅ i diskussionen och hade en önskan om att återinföra revisionsplikten 

med en kvalificerad revisor i alla aktiebolag. Efter några år fastslogs en ny lag i denna in-

riktning. De nya bestämmelserna skulle införas i två steg med början år 1983 (Frivision, 

2013). Alla nybildade aktiebolag från 1983 och framåt hade krav på sig om att ha en revisor. 

Efter ytterligare fem år var även alla andra aktiebolag tvingade att ha en Auktoriserad eller 

Godkänd revisor (FAR, 2013).   

År 2006 inleddes en utredning efter påtryckningar från EU angående avskaffningen av revi-

sionsplikten. Fyra år senare, år 2010 beslutades att revisionsplikten för mindre aktiebolag 

skulle tas bort. (FAR, 2013) 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Revisionspliktens avskaffning är ett mycket omdiskuterat ämne. Både innan och efter av-

skaffningen genomfördes år 2010 har det skrivits oändligt mycket inom området. Vi har 

under studiens gång bl. a. läst andra kandidatuppsatser inom ämnet som har givit oss vär-

defulla uppslag och inspiration inför studien. Dessa är till övervägande del hämtade ifrån 

databasen DiVA. Sökorden som främst användes var revisionspliktens avskaffning. 

Eftersom revisionsplikten för mindre aktiebolag är avskaffad är det många företag som idag 

har valt att avstå från att ha en revisor. Valet måste givetvis påverkat revisorerna och deras 

arbete. Behöver de marknadsföra och sälja sina tjänster i större utsträckning nu än tidigare? 

När antalet företag som önskar att ha en revisor minskar så minskar tillgången på revi-

sionsobjekt. Revisorerna får då mindre att göra och marknaden hårdnar vilket bör synas på 

marknaden.   

Det är antagligen många företag som nu valt bort att ha revisor som tidigare haft en och de 

har i så fall valt att gå ifrån den kvalitetssäkring som revisorn står för. De företag som bildas 

idag har säkert inte samma tankegång som äldre företag. Hur går nybildade företags tankar 

kring revisor eller ej?   

Hur blir egentligen den ekonomiska effekten hos alla de företag som idag har valt att inte ha 

en revisor. Givetvis spar de kortsiktigt revisorns arvode men hur ser det ut framöver? Kan 

verkligen små aktiebolag hålla koll på alla papper och lämna in en korrekt årsredovisning i 
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tid? Genom att välja bort revisionstjänsten förlorar de inte bara revisorns granskning utan 

mister även dennes goda rådgivning. Det ligger nära till hands att anta att olika branscher 

har olika inställning till valet om revisor eller ej. Det kan vara intressant om så är fallet.  

Slår den uteblivna revisionsplikten hårdare mot revisorer på mindre byråer eller påverkas 

alla revisorer lika mycket? De revisorer med övervägande del små kunder borde ha tappat 

flest kunder och detta kan även ha en geografisk koppling.  

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med detta arbete är att undersöka dagens situation för revisorerna efter att revi-

sionsplikten tagits bort.  

Baserad på litteratur blir frågeställning: ”Hur har revisorernas yrkesutövning på större by-

råer förändrats sedan revisionsplikten avskaffades?” 

För att svara på denna frågeställning har tre revisorer intervjuas. Dessa är Henrik Bergquist, 

som arbetar på PwC (PricewaterhouseCoopers), Lars Kjellström från KPMG och en anonym 

som vi har valt att kalla Sven Svensson.   

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Av olika anledningar måste arbetet begränsas något. Hur och var gränserna ska dras är en 

svår fråga och olika typer av problem som uppstår kräver olika typer av begränsningar. Av 

geografiska skäl har vi valt att endast inrikta vår studie mot revisorer som arbetar på större 

byråer i Södermanland och Västmanland. Då vi har begränsat med tid kan studien inte inne-

fatta hur mycket information som helst, utan måste begränsas för att informationen ska 

kunna behandlas och värderas på rätt sätt. Eftersom avskaffningen endast berör mindre 

aktiebolag kommer studien endast beröra dem.  
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2 TEORI & BEGREPP 

 

  yftet med teori- och begreppskapitlet är att förklara de centrala begrepp och grunderna 

i revision som har en koppling till avskaffningen. Denna grund är viktig för att kunna följa 

med i vår vidare studie i ämnet redovisning och revision. Resonemangen som vi senare i studi-

en kommer att föra har sin grund i detta kapitel och därför beskrivs bakgrunden till avskaff-

ningen av revisionsplikten och viktiga begrepp förklaras.  

 

2.1.1 AKTIEBOLAGSLAGEN 

I ABL 2005:551 finns det 32 olika kapitel med gällande lagar som formar de Svenska Aktie-

bolagen. Den nu rådande ABL ändrades senast genom SFS 2013:143 som trädde i kraft den 

1:a maj 2013 (Regeringskansliets Rättsdatabaser, 2013). ABL är den i särklass mest omfat-

tande Associationsrättsliga svenska lagen som finns. 

Ett Aktiebolag ska ha minst en revisor enligt 9:1 st. 1 ABL. Det finns dock regler som gör 

gällande att ett mindre aktiebolag slipper detta. Dessa regler återfinns i 9:1 st. 2 och 3 ABL. 

Kraven som ställs är att bolaget får överskrida högst ett av följande kriterier: 

 ”Medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskaps-

åren uppgått till mer än 3, 

 Bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räken-

skapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor, 

 Bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räken-

skapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.” (FAR Akademi, 2013, ss. 53-54) 

2.1.2 FAR 

FAR är en branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare. Som FAR 

ser ut idag så består det utav en sammanslagning av Svenska Revisorsamfundet och Före-

ningen Auktoriserade Revisorer år 2006. Inledningsvis hette de ”FAR SRS – branschorgani-

sationen för revisorer och rådgivare”. Under några år bytte de namn för att slutligen år 

2013 heta ”FAR – branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgiva-

re”. (FAR, 2013)  

S 



Teori och begrepp 

 
5 

 

FAR är mycket aktiva när det kommer till rekommendationer och utformning av praxis och 

ger varje år ut Samlingsvolymer med rekommendationer från både Bokföringsnämnden, 

Rådet för finansiell rapportering och FARs egna rekommendationer. Böckerna ges ut både i 

redovisning och revision. (FAR Akademi, 2013) 

2.1.3 GOD REDOVISNINGSSED 

God redovisningssed är det sätt som bolagen ska sköta sin redovisning på. Detta innebär 

inte bara att de måste följa gällande lagar utan även att de måste följa praxis. Vad som är 

praxis i olika branscher och olika bolagstyper varierar och detta blir därför ett vagt begrepp. 

Att de ibland måste gå ifrån allmänna råd och rekommendationer till förmån för praxis hör 

till god redovisningssed. God redovisningssed hänger ihop med rättvisande bild. 

(Thomasson, 2011, s. 20) 

Ett försök till definition av begreppet ”God redovisningssed” som är populärt återfinns i 

förarbetena till den svenska Bokföringslagen (Bokföringslagen 1999:1078, 1999). Definitio-

nen lyder; "en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokfö-

ringsskyldiga". (Prop. 1975:104, 1975, s. 31) 

2.1.4 GOD REVISIONSSED 

När en revisor granskar ett företag ska granskningen vara så ingående och omfattande som 

god revisionssed kräver. Normer och praxis för detta utvecklas av revisorsorganisationerna 

även om domstolarna har det slutgiltiga avgörandet om det skulle gå så långt (FAR Akademi 

AB, 2013, ss. 7-8). Det handlar alltså om att en revisor ska uppträda opartiskt, har tystnads-

plikt och ska vara självständig. 

2.1.5 GOD REVISORSSED 

En revisor ska iaktta god revisorssed i sitt arbete. Det är inte fastslaget i lag vilken den exak-

ta betydelsen för detta är utan det åligger på revisorsorganisationerna att utveckla och 

främja. I det enskilda fallet kommer det dock vara upp till en domstol att avgöra vad som är 

god revisorssed. (FAR Akademi AB, 2013, ss. 7-8) I grund och botten handlar det om att en 

revisor ska uppträda professionellt (Artsberg, 2003, s. 114). 

2.1.6 ISA 

ISA är det regelverk som revisorer följer när de utför revision. ISA utformas av IAASB som 

är en fristående internationell organisation (IAFC, 2013). FAR har i sin regi gjort en över-

sättning utav det internationella ISA-regelverket, till skillnad från tidigare år då RS varit en 

svenskanpassning utav ISA. Internationellt utförs ingen förvaltningsrevision vilket medför 

att den svenska översättningen utav ISA dock ändå på den delen har fått anpassas något. ISA 



Teori och begrepp 

 
6 

 

är utformat som en numrerad punktlista och indelad i grupper. (FAR Akademi AB, 2013, ss. 

7, 51) 

2.1.7 REVISOR 

Revisor är den personen som har i uppgift att verifiera och granska ett företags ekonomiska 

ställning. RN ansvarar för examinationer utav Godkända och Auktoriserade revisorer. Från 

och med 1 juni 2013 tas möjligheten att examineras som Godkänd revisor bort och de som 

tidigare blivit Godkända revisorer genom examination blir Auktoriserade revisorer. En revi-

sor ska utföra sitt yrke i enlighet med god revisorssed. (Revisorsnämnden, 2013) 

Enligt 9:8 ABL fastslås att revisorn ska väljas av bolagsstämman. Revisorn ska granska bola-

gets årsredovisning och bokföring. De ska även granska styrelsen och den verkställande 

direktörens förvaltning av bolaget enligt 9:3 ABL.  

2.1.8 REVISION 

Revision är en oberoende granskning av ett företags ekonomiska ställning. Revisionen ut-

förs av en revisor. Bolaget får på egen hand välja en revisor som är lämplig för uppdraget. 

Revisorn måste enligt aktiebolagslagen utföra revisionen så ingående och omfattande som 

god redovisningssed kräver enligt 9:3 ABL. Revisionen har tre viktiga grundpelare som dess 

arbete lutar sig mot (E-conomic, 2013). Den första viktiga grundpelaren och en förutsätt-

ning för att revisionen ska kunna genomföras är oberoende. Revisorn som utför revisionen 

får inte vara jävig och måste på så vis vara en oberoende utomstående person enligt 9:17 

ABL. Den andra grundpelaren är tystnadsplikt. Revisorn får inte lämna information om revi-

sionen till någon enskild aktieägare eller någon utomstående som revisorn får kännedom 

om genom sitt uppdrag, om det kan skada bolaget enligt 9:41 ABL. Den tredje grundpelaren 

är kompetens. Enligt 9:11 ABL ska den person som blir utvald till revisor ha den ekonomis-

ka insikt och erfarenhet som uppdraget och dess art fordrar för att kunna fullgöra revisio-

nen.  

2.1.9 ÅRSREDOVISNING 

Alla aktiebolag oavsett om de är aktiva eller inte ska skicka in sin årsredovisning till bolags-

verket. Detta sker varje år. I årsredovisningen finns bolagets förvaltningsberättelse, resul-

taträkning och balansräkning, noter samt även i större bolag även en finansieringsanalys. 

(Bolagsverket, 2013) 

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning (Danielsson, 

2013, s. 10). Generellt ska de aktiebolag som har en revisor även skicka in sin revisionsbe-
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rättelse. Revisionsberättelsen är revisorns uttalande om årsredovisningen (Bolagsverket, 

2013). 

2.2 FÖRÄNDRINGSPROCESSEN AV REVISIONSPLIKTEN 

Den 1 november år 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige. Detta 

beslut grundades av påtryckningar från EU. I september år 2006 tillsatte regeringen en ut-

redning gällande revisorer och revision.  Utredningen skulle bland annat innefatta: 

 ”kravet på revisionsutskott i företag av allmänt intresse, 

 revisorns oberoende i förhållande till revisionsklienten, 

 införandet av en enhetlig revisionsstandard för hela EU, och 

 samverkan mellan Revisorsnämnden och tillsynsorgan i andra medlemsstater.” 

(Dir. 2006:96, 2006, s. 1) 

 

För att säkerställa EU anpassningen av revisionsplikten, vilket innebär att revisionsplikten 

avskaffas för mindre bolag lades följande till: 

”Utredaren skall vidare bl.a. utvärdera behovet av revision av små företag. Han eller hon skall särskilt 

analysera vilka konsekvenser en eventuell förändring av reglerna om revisionsplikt kan få för det all-

männa, för näringslivet och för andra intressenter.” (Dir. 2006:96, 2006, s. 1). 

Detta direktiv kompletterades under samma år med ett tilläggsdirektiv, vari följande kunde 

läsas:  

 ”föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de  

små företagen, 

 ta ställning till vilka företag som skall omfattas av förändringen, 

 överväga om en inskränkning av revisionsplikt behöver kombineras med andra åt-

gärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så 

fall föreslå de åtgärder som behövs, 

 utarbeta nödvändiga författningsförslag, 

 allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen, och 

 särskilt uppmärksamma situationen i de övriga nordiska länderna.” (Dir. 2006:128, 

2006, s. 1) 

Tilläggsdirektivet lades till för att styra utredaren så att denne tydligare ska kunna se vilka 

ändringar som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen. 

År 2008 överlämnades utredningens delbetänkande ”Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag” (SOU 2008:32) till regeringen. Förslaget innehöll ändringar på flera punkter. 
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Det huvudsakliga var att revisionsplikten skulle avskaffas för omkring 96 % av alla svenska 

aktiebolag. Detta skulle leda till den situation för aktiebolagen som fanns efter 1975 års 

Aktiebolagslag. Vidare ville utredningen plocka bort förvaltningsrevision och skattekontrol-

len som revisorn har. De ville också att Bolagsordningen inte längre skulle ha något med 

revisionen att göra, detta skulle lämnas helt till Bolagsstämman. Förslaget på införandet av 

denna nya lag skulle träda i kraft 1 juli 2010. (SOU 2008:32) 

Den proposition som riksdagen tog emot i april 2010 från regeringen innebar en något mil-

dare förändring men ändock en avskaffning av revisionsplikten till viss grad. De har närmat 

sig övriga Europa gällande revisionsplikten. Nu fastslogs kraven enligt 9:1 ABL. 

Den nya lagändringen trädde i kraft 1 november 2010 (FAR, 2013). Lagändringen innebar i 

praktiken att drygt 70 % av aktiebolagen inte längre är tvingade att ha en revisor 

(Carrington, 2010, s. 7).   

Intresset för revision har ökat efter revisionspliktens begränsning. Revisorer har nu fått 

söka sig till nya marknader för att hitta nya arbetsområden. Detta leder till att intresset för 

revision sprids. Revisionstänket finns nu inte bara som finansiell granskning utan även som 

bland annat granskning av kvalitet och effektivitet. (Carrington, 2010, ss. 223-224)  

2.3 BOLAG UTAN REVISOR 

Bolag som inte har en revisor tappar en viktig rådgivare (Strandh, 2008, s. 12). I aktiebolag 

som idag har valt bort sin revisor blir kreditrisken högre och kreditvärdigheten sämre en-

ligt färsk statisk från UC. Även kvalitén på de årsredovisningar som lämnas in av bolag som 

varken har en revisor eller en Auktoriserad redovisningskonsult är sämre. Denna försäm-

ring gäller främst den rättvisande bild som årsredovisningen ska ge av företagets ekono-

miska ställning. Av de nya aktiebolagen som bildas efter avskaffningen av revisionsplikten 

är det endast 25 % som väljer att ha en revisor. Det finns några få branscher som sticker ut 

extra i valet om revisor eller ej. Dessa är främst byggindustrin, information och kommunika-

tion samt detaljhandel. (Danielsson, 2013, s. 10)  

I Danmark togs revisionsplikten för mindre bolag bort år 2006. Studier som gjordes år 2007 

visar att endast 6,5 % av revisionskunderna då valt bort revisionen. Detta berodde till störs-

ta del på att besparingen var för låg. (Halling, 2007, ss. 26-27) 

En anledning till att bolag väljer att ha kvar sin revisor kan vara att deras redovisningskon-

sulter råder dem till att ha kvar revisorn. Enligt en studie från år 2008 svarade majoriteten 
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av redovisningskonsulterna att de kommer att rekommendera sina klienter att behålla sin 

revisor även efter avskaffningen av revisionsplikten har trätt i kraft. (Skough 2008 s. 9)    

  



Metod & Forskningsdesign 

 

 
10 

 

3 METOD & FORSKNINGSDESIGN 
 

apitlet beskriver vilka metodtekniker som är använda i uppsatsen och datainsamlings-

metoden beskrivs övergripligt. Vi berättar även hur respondenterna är utvalda och 

presenterar dem kort. Avslutningsvis redogörs vilka frågor som har ställts till respondenterna 

och varför. 

 

3.1 ÄMNESVAL 

Anledningen till fördjupningen om avskaffningen av revisionsplikten är att vi anser att det 

är viktigt med en god kontroll över företagens ekonomi. En revision granskar just företagets 

ekonomiska ställning och därmed är det intressant att se hur den avskaffade plikten har 

påverkat revisorernas arbete.     

3.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD 

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika metodval som kan användas för att ge en för-

djupning och bättre förståelse av dagens samhälle. Metoderna kan hjälpa oss att förstå hur 

olika segment, enskilda personer eller företag agerar och hur de påverkar varandra. (Holme 

& Solvang, 1997 ss. 13-14) (Svensson, 1987, s. 65) 

Kvalitativ metod används då syftet är att få en djupare och mer ingående förståelse för ett 

fåtal aktörer (Holme & Solvang, 1997, ss. 75-78) (Svensson, 1987, s. 65).  Det mest primära 

med kvalitativ metod är ett förstående syfte och närheten till aktörerna i undersökningen. 

Kvantitativ metod används när undersökningens syfte är att få en mer övergriplig förståelse 

för ett flertal aktörer. Metoden är mer formaliserad och strukturerad och följer tydligare 

ramar än den kvalitativa metoden. (Holme & Solvang, 1997, ss. 75-78) 

Uppsatsens syfte är att beskriva dagens situation för revisorerna efter det att revisionsplik-

ten togs bort år 2010. För att ta reda på detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod, då den ger en djupare förståelse i hur revisorerna har påverkats och hur deras situa-

tion ser ut idag än vad en kvantitativ studie ger.  

 

K  
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3.3 KVALITATIV INTERVJU 

En kvalitativ intervju är en intervju som inte sker med strikt standardiserade frågeformulär, 

utan forskaren har en manual eller en handledning som denne lutar sig mot vid intervjutill-

fället. På så vis har inte intervjuaren för stor styrning under intervjun utan respondenten 

har även möjlighet att styra intervjun. (Holme & Solvang, 1997, ss. 99-108) Det leder till att 

respondentens egna uppfattningar lyfts fram bättre och missförstånd kan korrigeras direkt 

(Svensson, 1987, s. 76). Manualen eller handledningen som används kan justeras under 

intervjuns gång och ordningsföljden är flexibel. På så vis är metoden anpassningsbar till 

olika respondenter. Det viktigaste med metoden är att intervjun täcker det aktuella ämnes-

området och att intervjun leder till svar på de frågor som ska besvaras. (Holme & Solvang, 

1997, ss. 99-108) 

Som tidigare nämnts har en kvalitativ metod valts för vår undersökning då detta ansågs 

vara det lämpligaste sättet för att få en mer djupgående information från revisorerna. Det 

ledde till att kvalitativa intervjuer gjordes och det kändes som ett bra sätt att få en bra dia-

log med respondenterna, utan att frågan styrs för mycket av oss. På så vis valdes en semi-

strukturerad intervjuform, vilket innebär att intervjufrågorna är öppna och ger stort ut-

rymme för respondenterna att forma sina egna svar. För att få ett så bra underlag som möj-

ligt från respondenterna valdes att på förhand skicka viss information om vår uppsats. Vi 

gav en kort presentation om hur vi ville att intervjun skulle genomföras samt skickade med 

vår intervjumall. I den mallen fanns sex övergripande diskussionsämnen som vi ville disku-

tera för att kunna svara på uppsatsens syfte. Två av respondenterna träffades för en person-

lig intervju och den tredje intervjun genomfördes över telefon.  Alla tre intervjuerna spela-

des in för att sedan kunna skriva ner rådatan och säkerställa att inget blir missat. På detta 

sätt upptäcktes att båda författarna blev mer delaktiga i intervjuerna och det blev ett natur-

ligt samtal vid alla tillfällena. Vi fick utförliga svar på alla frågor och våra frågeställningar 

besvarades. Alla intervjuerna varade i ca 30 minuter vardera och gav oss en heltäckande 

bild av ämnet. 

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 

Eftersom vi snart har studerat ekonomi med inriktning mot redovisning och revision i tre år 

har vi under denna period stött på mycket kurslitteratur. Denna litteratur och den kunskap 

som den har gett oss har legat till grund när data till uppsatsen samlats in. För att bredda 

vår kunskap inom ämnet har även ytterligare information samlats in. För att hitta mer in-

formation om ämnet har de två biblioteken i Eskilstuna används, Stadsbiblioteket och Mä-

lardalens högskolas bibliotek. Väl där har böcker lånats och vi har använt oss av deras arkiv 
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för att läsa olika artiklar om ämnet i tidsskriften Balans. Vi har dessutom sökt i högskolans 

databaser för att hitta tidigare artiklar om ämnet för att få en djupare förståelse samt un-

dersökt vilka källor tidigare uppsatsskrivare har använt sig av för att hitta ny information. 

Bakom borttagningen av revisionsplikten ligger en lagändring av Aktiebolagslagen och där-

för har även FARs samlingsvolym – Redovisning 2013, samt tidigare utredningar haft en 

stor betydelse i den data som använts. De nyckelord som använts när vi sökt information är: 

revisionsplikt, Aktiebolagslag samt avskaffning. 

3.5  VAL AV RESPONDENTER 

För att kunna svara på vår frågeställning ansåg vi att det var viktigt att träffa olika revisorer 

på olika företag för att se hur de har påverkats av redovisningspliktens avskaffning. Vi kon-

taktade tre revisorer med förfrågan om intervju och alla tre tackade ja. Intervjuerna genom-

fördes med Henrik Bergquist PwC, Lars Kjellström, KPMG och Sven Svensson.  Vår studie 

har en geografisk avgränsning till Södermanland och Västmanland och därför ville vi ha en 

geografisk spridning inom detta område därför representerar de tre revisorerna Eskilstuna, 

Västerås samt en annan stad i regionen. De tre revisorerna som vi träffade har alla olika 

många års erfarenhet av branschen med ett spann ifrån sju år till 38 år. 

Nedan följer en kort presentation av våra tre respondenter i form av en matris: 

Namn Henrik Bergquist Lars Kjellström Sven Svensson 

Titel Auktoriserad Revisor Auktoriserad Revisor Revisor 

Företag PwC KPMG Anonymt 

Erfarenhet Ca 18 år Ca 38 år Ca 7 år 

Typ av  

intervju 
Personlig Personlig Telefon 

Plats för 

intervju 
PwC, Eskilstuna KPMG, Västerås 

Mälardalens högskola, 

Eskilstuna 

Datum för 

intervju 
2013.04.26 2013.05.02 2013.04.28 

Tid för     

intervju 
Ca 35 min Ca 30 min Ca 25 min 

 
3.5 figur 1, egen samanställning 
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3.6 VAL AV ANALYSMETOD 
Efter genomförandet av våra tre kvalitativa intervjuer har vi analyserat det materialet som 

inkommit. Att analysera kvalitativa intervjuer är en omfattande process och betydligt svåra-

re än att analysera kvantitativt material (Holme & Solvang, 1997, s. 139). Holme och Solvang 

(1997) beskriver även vikten med att strukturera och organisera det insamlade materialet 

eftersom informationen sällan har någon genomgående struktur vid en kvalitativ intervju. 

Detta är viktigt för att kunna använda materialet på bästa sätt.  

Det insamlade materialet har vi analyserat genom en textanalys. Det finns två olika sätt att 

analysera med textanalys och vi valde att använda oss av en helhetsanalys. En helhetsanalys 

av en kvalitativ intervju innebär att helheten redovisas och störst vikt läggs vid det centrala 

vid intervjutillfällena (Holme & Solvang, 1997, ss. 141-146).   

Vi kommer även i empirikapitlet att redovisa en matris som tydliggör de viktigaste svaren 

från intervjuerna. Detta för att läsaren lättare ska kunna jämföra de tre revisorernas svar på 

ett övergripande sätt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.7 OPERATIONALISERING 

Det som vi ville ha ut av intervjuerna var ett bra underlag för att kunna besvara vårt syfte. 

Att ställa problemformuleringen rakt ut skulle innebära att respondenten uppmanas att 

besvara syftet. Den problematiken tvingar fram andra frågor för att få svar på huvudfrågan. 

De frågor som valdes för att få svar på hur revisionspliktens borttagande har påverkat revi-

sorerna är: 

- Vilken typ av företag utför du revision hos idag? 

Med denna fråga förväntade vi oss att öppna upp samtalet kring respondentens 

arbete. Vi ville få en bild av hur dennes klienter ser ut för att få en förståelse för 

varför de kommande svaren ser ut som de gör. Vi ville även få en bild av hur re-

spondentens klienter ser ut idag för att ha något att jämföra med. 

 

- Hur har ditt arbete förändrats efter avskaffningen? 

Här sökte vi svar på om respondenten har förlorat kunder sedan borttagandet 

och hoppades även få en diskussion om varför i så fall. 

 

- Hur påverkas de kunder som valde bort revisorn? 

Intressant är att se hur det har gått för de företag som har valt bort sin revisor 

om nu respondenten har någon uppfattning i frågan. Har respondentens förhål-

lande till revisionsklienten förändrats och i så fall hur? 
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- Anser du att små företag bör ha en revisor? 

Hur ser respondenten på förändringen av ABL gällande revision. Finns det för-

ståelse för att små företag inte vill ha revisorer? Vilka gränser drar responden-

ten i frågan? 

 

 

- Har redovisningskonsulter fått mer jobb sedan revisionsplikten avskaffades? 

Med denna fråga så ville vi se hur respondenten ser på om redovisningskonsul-

terna vinner fördelar sedan revisionsplikten togs bort. Väljer företag i större ut-

sträckning redovisningskonsulter istället för revisorer? 

  

- Har revisorer på mindre byråer påverkats annorlunda mot på större byråer? 

Har revisionspliktens avskaffning påverkat revisorer på stora och små revi-

sionsbyråer på olika sätt? Finns det någon geografisk koppling?  

Genomgående i alla frågor höll vi dörren öppen för branschdiskussion för att se om olika 

branscher har påverkats på olika sätt. 

Det insamlade materialet redovisas i uppsatsen i form utav en textanalys. Vi anser att läsa-

ren får ut mest utav en kvalitativ intervju på detta sätt. Rådatan kommer inte att presente-

ras i uppsatsen men intervjumallen som skickades i förväg till respondenterna finns med 

som en bilaga. 

3.8 VALIDITET OCH RELIABILITET 

När en studie utförts är det viktigt att utreda frågan huruvida den insamlade informationen 

är relevant eller ej. Har undersökningen besvarat de frågor som är aktuella för frågeställ-

ningen och har rätt frågor ställts? (Holme & Solvang, 1997, s. 167) (Svensson, 1987, s. 66) 

Vi anser att den information som vi har inhämtat från våra respondenter vid intervjutillfäl-

lena är valid. Vi baserar vår synpunkt på att frågorna som ställdes tillsammans besvarade 

vår frågeställning.  

Begreppet reliabilitet betyder pålitlighet. Har undersökningens alla respondenter givit 

samma eller likvärdiga svar och har dessa respondenter varit oberoende av varandra? 

(Holme & Solvang, 1997, s. 163) 
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Alla respondenter har över lag givit oss en liknande bild av revisorernas situation, detta 

trots att de är oberoende av varandra. Svaren är dock inte exakt likadana men vi kan utan 

tvekan påstå att informationen vi har fått in är reliabel.  Vi anser därför att vi i begränsad 

utsträckning kan dra generella slutsatser för revisorer på stora byråer med hjälp av respon-

denternas svar. 

3.9 KÄLLKRITIK 

I denna studie har vi inhämtat information på flera olika sätt. Både primär och sekundärda-

ta har används. Primärdata har vi fått från våra intervjuer och från lagtext. Sekundärdata är 

hämtad från webbsidor, böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har i åtanke att all information 

måste ses med viss skepsis. Primärdata i form av intervjusvaren kan vara färgad av respon-

denternas egen vilja att framhäva sig själv, sitt företag och sin bransch. Lagtexterna är där-

emot helt pålitliga då de inte är omarbetade. Sekundärdata i arbetet är vald med omsorg och 

vi har fått samstämmiga uppgifter från flera håll vilket gör den i våra ögon trovärdig.   
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4 EMPIRI 

 

 etta kapitel återger vad respondenterna har svarat under våra intervjutillfällen. Här 

presenteras först de tre respondenternas svar var för sig för att i slutet av kapitlet 

sammanställas i en matris.  

 

4.1 INTERVJU MED HENRIK BERGQUIST, PWC 

Bergquist utför revision hos allt ifrån det lilla till det stora bolaget, främst familjeföretag 

med ägaranknytning. Bolagen finns på båda sidor om revisionspliktens gräns. Bergquist är 

en branschspeciallist inom åkeribranschen men reviderar bolag i alla typer av branscher, 

det är allt ifrån rockmusiker till stora industriföretag. (Bergquist, 2013) 

Idag ser Bergquist två olika kategorier av bolag, de som fanns innan revisionsplikten avskaf-

fades och de som bildats efter. De som bildas efter avskaffningen kommer inte naturligt till 

revisorn idag, eftersom det inte längre finns några lagkrav på det.  Han tror att benägenhe-

ten för de nystartade bolagen att välja en revisor är mindre eftersom de inte vet vad de in-

nebär att ha en revisor. De vet på så sätt inte vad de går miste om. (Bergquist, 2013) 

Bergquist tror att det är skillnad på hur revisionen har påverkats av avskaffningen beroen-

de på storleken på revisionsbyråerna och om de finns i större eller mindre städer i Sverige. 

Mindre revisionsbyråer finns oftast i mindre städer och har troligen mindre kunder och på 

så sätt borde de ha drabbats hårdare än de större byråerna. (Bergquist, 2013) 

Arbetet som revisor har inte förändrats speciellt mycket efter att revisionsplikten avskaffa-

des enligt Bergquist. Nu när ISA har införts och ersatt RS krävs det mer av revisionen och 

det skapar mer arbete för revisionerna. Detta leder till att revisionspriserna antagligen 

kommer att stiga med den ökade granskningen. Priset är idag en anledning till att de små 

bolagen väljer bort revisorn och om priset kommer att stiga så kommer förmodligen ännu 

fler välja bort sin revisor. (Bergquist, 2013) 

Om ett företag planerar att välja bort sin revisor öppnas ofta en diskussion där revisorns 

roll tydliggörs. När ägaren förstår innebörden med revisionen väljer han ofta trots sin inle-

dande ståndpunkt att behålla revisorn. Bergquist välkomnar denna process och uppskattar 

D 
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när kunderna ändrar sig och förstår vikten med revisorns uppdrag. Han påpekar att han 

inte har förlorat särskilt många kunder på grund av avskaffningen och de flesta kunder han 

har förlorat är efter hans egna rekommendationer. I de bolagen ser han inte behovet av en 

revisor eftersom de är för små, han menar att det är dumt att försäkra något som inte är 

värt att försäkra. De bolag som väljer bort sin revisor är inte branschpåverkade, Bergquist 

uppfattar att det ser likadant ut oavsett bransch. De kunder som generellt väljer bort sin 

revisor har ofta en redovisningsbyrå separat som hjälper dem och därför anser de inte att 

revisorn längre behövs. Vissa redovisningskonsulter uppmanar ändå bolagen att ha en revi-

sor då revisorn kvalitetssäkrar bolaget och bär en del av risken. Trots att ca 70 % av Sveri-

ges aktiebolag idag inte behöver ha en revisor är det inte så många revisionstimmar som 

revisorerna har gått miste om. Bergquist berättar att Bolagsverket har sagt att många av de 

bolag som väljer bort revisorn får sämre kvalité på sin årsredovisning. Avskaffad revision 

ger konsekvenser. (Bergquist, 2013) 

En del av företagen som väljer bort Bergquist som revisor kan ha kvar honom som endast 

rådgivare. Han agerar då som bollplank för att underlätta ekonomiska beslut. Bergquist tror 

att de bolag som har valt bort revisorn kommer att komma tillbaka om de behöver gå till 

banken och låna pengar. Detta för att banken är intresserad av att se om bolaget är seriöst. 

(Bergquist, 2013) 

Det finns ofta en kontakt med kunden även efter att revisorn är bortvald tack vare att PwC 

även har redovisningskonsulter som fortfarande arbetar med kunden. Han anser inte att 

redovisningskonsulterna får mer arbete med kunder för att de valt bort revisionen. 

(Bergquist, 2013) 

Alla behöver ha en rådgivare anser Bergquist, alla behöver dock inte ha en revisor. Det finns 

tillfällen där revisionen enligt ISA blir för omfattande för de små företagen. Bergquist tittar 

inte på några speciella gränsvärden när han råder i frågan om revision eller ej. Det är enligt 

honom viktigare att titta på vilka risker som finns i bolaget. Enmansföretag, bolag utan lån 

eller bolag med begränsad verksamhet bör inte revideras. Riskerna i dessa bolag är mycket 

små och det finns ingen extern part som är intresserad av en revision. Det finns sannolikt 

bolag som ligger över revisionspliktsgränsen som ändå skulle klara sig utmärkt utan revi-

sor. Skillnad är det däremot i bolag med flera ägare där exempelvis en av ägarna sköter 

ekonomin på egen hand. Det blir då viktigt att en revisor granskar och verifierar att allt 

sköts korrekt. (Bergquist, 2013) 

Enligt Bergquist är revision att kvalitetssäkra årsredovisningen, för att den ska vara trovär-

dig hos en kund är det viktigt att revisorn har skrivit under den. Revisionsberättelsen styr-
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ker att bolaget är seriöst och det är ett starkt argument för att kunna få krediter hos leve-

rantörer.  (Bergquist, 2013) 

I framtiden tror Bergquist att vi kommer att få fler revisionstimmar med nischade delrevi-

sioner. I dessa kommer revisorn att göra ett utlåtande om exempelvis lagret inför en kredit-

givning. Idén baserar han på utvecklingen i England som har kommit längre i processen 

med revisionspliktens avskaffning. (Bergquist, 2013) 

PwC har för att inte tappa kunder satsat mycket på att vara Sveriges största redovisnings-

byrå för att på så sätt få en naturlig kontakt med nya kunder. Detta leder till merförsäljning 

och kan vara en anledning till att Bergquist inte har tappat särskilt många kunder. 

(Bergquist, 2013) 

4.2 INTERVJU MED LARS KJELLSTRÖM, KPMG 

Kjellström är revisor åt många olika typer av bolag idag. Han reviderar allt ifrån enpersons-

bolag till större koncerner. Han är inte specialiserad på någon speciell bransch men har 

mycket att göra med verkstadsföretag. Detta faller sig naturligt då Västerås är en industri-

stad. (Kjellström, 2013) 

Kjellström upplever inte någon direkt skillnad mellan de bolag som han reviderar idag jäm-

fört med de bolag han reviderade innan revisionsplikten avskaffades år 2010. Kundkretsen 

ser idag ungefär likadan ut som tidigare och han har inte tappat särskilt många kunder i 

samband med avskaffningen. De fåtal av hans kunder som valde bort revisorn har ofta en 

redovisningskonsult från en annan byrå vilket gör att de upplever att de redan får den hjälp 

som behövs. Alla redovisningskonsulter är inte bekväma med att deras arbete granskas. 

Detta leder till att det varierar stort vilka konsulter som rekommenderar revisor eller inte 

till sina kunder. De kunder som har redovisningskonsulter från KPMG har ofta kvar även 

revisor då det blir en så pass liten merkostnad för dem.   (Kjellström, 2013) 

Genomgående under intervjun belyser Kjellström att han inte tror att den fulla effekten av 

revisionspliktens avskaffande har slagit ut än. Det har gått för få år för att kunna se de rikti-

ga effekterna. (Kjellström, 2013) 

Nystartade bolag har inte längre den naturliga ingången till revisionen som tidigare och 

Kjellström tror att de därför ofta väljer bort revisorn i startskedet. Han tror att de inte ser 

vitsen med att ha en revisor. Bolag med en låg ambitionsnivå och dess syfte endast är ett 

levebröd avstår ofta från revisor. Här kunde Kjellström se en stark representation av hant-

verksföretag. Däremot säger Kjellström att utvecklingsbolag med en stor ambition oftast 
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väljer en revisor i ett tidigt skede. Dessa företag vill bygga upp en trovärdighet för omgiv-

ningen runt sin idé för att belysa att de är seriöst satsande. (Kjellström, 2013) 

Geografiskt sett ser inte Kjellström så stora skillnader i hur revisorerna har påverkats av 

avskaffningen. Generellt sett har storstäder flera större bolag medan mindre orter oftast har 

fler mindre bolag. Detta borde enligt Kjellström ha lett till att småstäder har drabbats hår-

dare än storstäder men då KPMG är en stor bolagsbyrå har han inte sett någon skillnad. 

(Kjellström, 2013) 

Revisionsarbetet har enligt Kjellström inte förändrats på grund av att revisionsplikten av-

skaffades men han belyser att den nya revisionsstandarden ISA har förändrat arbetet. ISA 

innebär en mer omfattande revision vilket troligtvis kommer att leda till högre revisionspri-

ser. Detta leder till att fler småföretag kan komma att välja bort sin revisor i framtiden när 

priserna stiger. Kjellström anser att det då skulle kunna förändra revisionen genom att ex-

empelvis bara revidera vissa delar i ett företag eller göra mer översiktliga granskningar. 

Idag ställer ISA lika höga krav på de allra minsta företagen som på de största företagen vil-

ket han tycker är helt orimligt. (Kjellström, 2013) 

Kjellström säger att han tror att gränsvärdena för revisionsplikten kommer att stiga med 

tiden. Detta leder sedan till en ekonomisk katastrof och en stor utredning sätter igång. 

(Kjellström, 2013)  

Bolag som väljer bort sin revisor gör det för att de anser att det är en onödig kostnad enligt 

Kjellström. Kreditratingen försämras för de bolag som saknar revisor, vilket troligtvis beror 

på att en kvalificerad utomstående granskning inte finns. Revisorns uppdrag är att säker-

ställa att bolagets siffror är korrekta och att de tar ansvar om något är fel vilket är en trygg-

het för kreditgivarna.  Det kan även vara bra utifrån skattemyndigheternas synpunkt. Av de 

kunder som Kjellström har tappat i samband med avskaffningen så har ännu ingen valt att 

komma tillbaka men detta tror han beror på att det har gått för kort tid sedan avskaffningen 

så det är möjligt att detta sker inom några år. En anledning till att de väljer att komma till-

baka kan vara att kreditgivarna ställer revision som krav eller att leverantörerna blir miss-

tänksamma om arbetet inte har granskats av en tredje part. (Kjellström, 2013) 

Ännu har bara en före detta revisionskund återkommit för konsultation hos Kjellström i 

övrigt har han ingen uppfattning hur det har gått för hans gamla revisionskunder som valde 

bort hans tjänst. Kjellström är tydlig med att redogöra att årsredovisningen har försämrats 

hos många bolag som har valt bort revisorns hjälp. Detta tror han kommer att bli ännu tyd-

ligare om ett par år när avskaffningens effekt har hunnit sätta sina spår.  
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Kjellström anser att avskaffningen endast är bra för vilande företag. I övrigt anser han att 

det är viktigt att använda sig av en revisor även för de små bolagen. Deras revisionskostnad 

blir liten om företaget är litet och därför anser han att det är värt den kostnaden. Om bola-

get har någon form av rörelse bör de ha en revisor. Dessutom är framtiden oviss och om de 

exempelvis vill sälja bolaget senare blir det lättare om bolaget är kvalitetssäkrat av en revi-

sor. (Kjellström, 2013) 

I FAR ingår nu även redovisningskonsulter vilket Kjellström tycker är något emotsägelse-

fullt då de trots allt är konkurrenter. Han anser att det bland annat är FARs uppgift att 

marknadsföra revisionen hårdare nu när det inte längre är krav på det för alla bolag. Han 

anser att revisionsbranschen är i behov av marknadsföring och att det är viktigare att 

marknadsföra den än de egna revisionsbyråerna. (Kjellström, 2013) 

4.3 INTERVJU MED SVEN SVENSSON, BYRÅ ANONYM 

Svensson reviderar alla typer av bolag, både små och stora bolag ifrån de flesta branscher. 

Ingen bransch är överrepresenterad. Han säger att det endast är de allra minsta bolagen 

oavsett bransch som har valt bort revisorn. Kundstocken ser likadan ut nu som den gjorde 

innan revisionsplikten avskaffades och han har i stort sett inte tappat några kunder. Svens-

son ser heller inga direkta förändringar i sitt arbete på grund av avskaffningen av revisions-

plikten. (Svensson, 2013) 

För många nystartade företag är revisionskostnaden troligtvis en börda. Därför väljer de 

nog enbart att ha en redovisningskonsult enligt Svensson. Små bolag är i regel mer pris-

känsliga. (Svensson, 2013) 

Svensson har ingen uppfattning om huruvida revisorer på olika stora revisionsbyråer har 

påverkats olika av avskaffningen. Däremot tror han att det är revisorer på de mindre orter-

na som har drabbats hårdast. Revisionen kommer troligtvis att finnas kvar i samma ut-

sträckning i storstäderna men i de mindre kommer det troligtvis att bli en omställning. Tek-

nikutvecklingen leder till att det blir lättare att utföra revision på distans. Det betyder att 

revisionsbyråerna inte kommer att behöva ha samma lokala representation som tidigare, 

spekulerar Svensson. (Svensson, 2013) 

Efter att ISA har ersatt RS ökar revisionens omfattning vilket leder till av varje revisions-

uppdrag tar längre tid. Följden av detta tror Svensson blir att revisionspriserna går upp och 

revision blir mer och mer en storföretagstjänst. Gränsvärdena för revisionsplikten kommer 

troligtvis att öka precis som i andra länder. För att underlätta för småföretagen tror Svens-

son att många politiker går till val med inställningen att de ska höja revisionspliktens gräns, 
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så att fler små bolag skulle slippa revision. Förändringen kommer nog att dröja något efter-

som det förmodligen kommer att utredas noga om bolag utan revisor tenderar att inte re-

dovisa rätt speciellt med tanke på skattepliktiga poster. (Svensson, 2013)  

Bolag väljer nog att ha revisor tack vare tryggheten som revisorn ger. Även om de har en 

redovisningskonsult som sköter redovisningen kan det vara bra att ha någon annan som 

granskar och verifierar bolagets räkenskaper. Kreditgivning kan mycket väl vara en anled-

ning till att ett bolag vill ha en revisor men Svensson har själv inte stött på det än. Det kan-

ske blir vanligare i framtiden. (Svensson, 2013) 

Svensson förstår att små bolag väljer bort revisorn då dennes tjänster kostar mycket i för-

hållande till deras ekonomi. Kostnaden motiverar då inte nyttan av att ha en revisor. Andra 

bolag som Svensson inte anser behöver revision är de vilande bolagen. Vidare bör även bo-

lag med enkel verksamhet slippa revision om de inte är allt för stora. Det kan röra sig om 

enmansbolag som enbart har en typ av momspliktig fakturering. De bolagen har mer nytta 

av att lägga pengar på en redovisningskonsult som kan hjälpa dem. Inget av de bolag som 

har valt bort sin revisor har ändrat sin inställning till revision och kommit tillbaka. 

(Svensson, 2013) 

Svensson tror att de bolag som har revisor kommer att behandlas annorlunda i framtiden. 

Han talar om klasskillnader där det är större chans att exempelvis skatteverket vill utföra 

skatterevision på bolagen som inte har revisor. (Svensson, 2013) 

Styrelseledamöterna och VD:n i aktiebolag som saknar revisor bör enligt Svensson ha ett 

större personligt betalningsansvar. Som ABL ser ut idag måste ett bolag upprätta en kon-

trollbalansräkning så fort de misstänker att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat för att 

slippa betalningsansvar. Granskningen utav kontrollbalansräkningen ska ske utav en revi-

sor och även undertecknas av denne. Många av dagens mindre bolag som går i konkurs har 

gjort sin kontrollbalansräkning för sent och när revisorn inte finns med från början finns 

risken att de fuskar med signeringen eftersom alla inblandade är intresserade av att den är 

gjord i tid. Detta för att slippa det personliga betalningsansvaret. Det innebär att det inte är 

helt osannolikt att bolag kommer att drivas för länge med förbrukat aktiekapital med följ-

den att fordringsägare i konkurser kommer att kunna återvinna mindre av sina fordringar i 

bolag som drivs utan revisor. Troligtvis kommer aktieägarna i bolag utan revisor allt oftare 

tvingas till att gå i personlig borgen för krediter. Svensson anser att det försämrar ABL och 

att lånekostnaderna i framtiden kommer att skilja sig mellan bolag som inte har revisor och 

övriga. (Svensson, 2013) 
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4.4 SAMMANSTÄLLNING 

Nedan följer en matris som sammanställer de tre respondenternas svar vid intervjutillfälle-

na. Detta för att läsaren ska få en lättöverskådlig bild av hur respondenterna svarade på 

vissa frågor:  

 
Henrik Bergquist 

PwC 

Lars Kjellström 

KPMG 

Sven Svensson 

Anonym byrå 

Vilken typ av före-

tag utför du revi-

sion hos idag? 

Alla, men är 

branschspecialist 

inom  åkeri-

branschen. 

Alla, ingen speciell 

bransch, både stora 

och små bolag. 

Alla typer av bolag, 

både stora och små. 

Har du färre kun-

der sedan revi-

sonsplikten avskaf-

fades? 

Ja, men inte speciellt 

stor skillnad. 

Ja, men inte speciellt 

stor skillnad. 

Har inte märkt så 

stor skillnad. 

Har du mindre ar-

bete sedan revi-

sionsplikten av-

skaffades? 

Nej Nej Nej 

Har revisorer på 

mindre byråer på-

verkats annorlun-

da mot större by-

råer? 

Jag tror att reviso-

rerna på de mindre 

byråerna har  

drabbats hårdare, 

men vet inte säkert. 

Jag kan tänka mig att 

byråer som bara har 

små bolag har på-

verkats mer. 

Jag tror att de mind-

re byråerna i små-

städer har 

påverkats mer, men 

vet inte. 

Anser du att små 

företag bör ha re-

visor? 

Nej, inte de allra 

minsta. Det hänger 

ihop med vilka    

risker som finns i    

bolaget. 

Ja, alla utom de som 

är vilande. 

Nej, de bolag som är 

vilande behöver inte 

ha. Det hänger ihop 

med vilka risker som 

finns i bolaget. 

Har ditt dagliga 

arbete förändrats 

p.g.a. revisionsplik-

tens avskaffning? 

Nej, egentligen inte. 
Nej, det tycker jag 

inte. 
Nej 

 

4.4 figur 1, egentillverkad 
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5 ANALYS 
 

 detta kapitel jämförs och analyseras teorin med empirin. Detta görs genom att vi grund-

ligt jämför och analyserar de svar som vi har fått av respondenterna under intervjuerna 

med varandra. Sedan jämförs och analyseras sammanställningen med vad läroböcker, lagar 

och artiklar säger.  

 

5.1 BRANSCHPÅVERKAN 

Våra respondenter har liknande arbete idag då de alla reviderar alla olika typer av bolag, 

både stora och små. Ingen av de tillfrågade arbetar huvudsakligen med någon specifik 

bransch. Bergquist uttryckte dock ”Man kan säga att jag jobbar med allt ifrån rockmusiker 

till stora industriföretag, men är nischad mot åkerier” (Bergquist, 2013). Bergquist och 

Svensson såg ingen branschpåverkan gällande vilka bolag som valde att ha kvar sin revisor 

eller vilka nybildade bolag som väljer att ha en revisor. Kjellström sa likt vad Danielsson 

(2013) skrev i sin artikel att nya hantverksföretag i stor utsträckning valde bort revisorn. 

Danielsson (2013) skrev att de nya bolag som mest frekvent valde bort revisorn fanns inom 

byggindustrin, information och kommunikation samt detaljhandel. Anledningen till att det 

inte var tydligt för alla respondenterna beror på att de redan har en etablerad kundkrets 

och därför inte är i så stort behov av nya kunder.  

5.2 ARBETSBELASTNING 

Sedan revisionsplikten avskaffades år 2010 har ingen av våra respondenter tappat speciellt 

många kunder. Det stämmer väl överens med Danmarks situation enligt vad Halling (2007, 

ss. 26-27) skriver i sin artikel. Respondenterna säger alla att trots att ca 70 % utav de 

svenska aktiebolagen inte längre behöver ha en revisor är det knappast så många som har 

valt att avsäga sin revisor. Även om ingen av de aktiebolag som inte är tvingade enligt lag att 

ha en revisor skulle ha det innebär inte det att 70 % av allt arbete för revisorerna skulle 

försvinna. Detta kan låta obegripligt men det beror på att de små bolagen innebär små revi-

sioner och på så vis tar de endast en liten del av revisionstimmarna. Trots att alla våra re-

spondenter har förlorat kunder har ingen gått ner i arbetstid. Det beror på att ISA:s regel-

verk är mer omfattande än RS och på så vis så tar varje revision idag mer tid än tidigare. En 

annan orsak är att dagens revisorer arbetar noggrannare för att bevisa vikten av att ha revi-

I 
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sion. Detta för att öka kvalitén på revisionen och för att belysa skillnaden mellan företag 

som har revision och de som inte har.  

Många av de nybildade företagen väljer enligt respondenterna att inte ha en revisor. Följden 

av detta blir att nyexaminerade revisorer som ännu inte har en egen kundkrets kommer att 

drabbas hårdast.  

5.3 SKILLNAD MELLAN OLIKA BYRÅER 

Ingen av våra respondenter vet den egentliga effekten av hur avskaffningen har påverkat 

revisorer på mindre revisionsbyråer. Alla är försiktiga och relativt eniga i sina svar.  Berg-

quist tror att de mindre byråerna har drabbats hårdare än de större. Kjellström tror att de 

revisorer som endast arbetar med mindre bolag har drabbats hårdare än övriga, då det är 

endast detta segment som berörs av lagändringen. Svensson tror att revisorerna som arbe-

tar i småstäder har drabbats mest. Revisorer på små byråer har fler små kunder som inte 

måste ha en revisor detta leder till att det är dessa revisorer som drabbas hårdast utav den-

na lagförändring. 

5.4 REVISIONSPLIKT   

I frågan om respondenterna anser att alla bolag ska ha en revisor trots att de inte uppfyller 

kriterierna var de alla överrens. De svarade att alla bolag inte behöver ha en revisor men 

hade olika kriterier för detta. Bergquist ansåg att de allra minsta bolagen inte behöver ha en 

revisor men att den huvudsakliga faktorn är riskbetonad. Bolag med väldigt låga risker och 

inga externa intressenter är inte i behov av revision enligt honom. Kjellström hade inte 

samma kriterier som Bergquist, han menar att alla företag oavsett storlek bör ha en revisor 

förutom de som är vilande. Svensson delar de bådas syn och säger att de vilande inte behö-

ver ha en revisor men att det främst hänger ihop med vilka risker som finns i bolaget. Han 

uttrycker sig ”Kostnaden motiverar inte alltid nyttan av att ha en revisor” (Svensson, 2013).  

I Aktiebolagslagen finns det preciserat vilka bolag som måste ha en revisor. För de övriga 

bolagen är det valfritt. Lagens utformning av kriterier har framställts som mätbara ekono-

miska termer. 

Respondenternas svar går i samma linje eftersom ett vilande bolag inte har några risker. 

Den som utmärker sig är Kjellström som anser att alla bolag med någon form av aktivitet 

bör ha en revisor. Det är en fördel att bolag har en revisor vilken granskar ett bolags eko-

nomiska ställning, speciellt ur skattesynpunkt. Däremot är det orimligt att alla bolag ska ha 

en revisor. Analysen säger likt lagen att gränsvärden är en bra lösning då riskbedömningen 
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blir för svår att genomföra i praktiken. Bolag som är vilande och de som har en väldigt låg 

omsättning bör få välja själv. 

 

5.5 KREDITGIVNING 

Bergquist tror att revisorns roll i kreditgivning är viktig. En revisionsberättelse stärker bo-

lagets argument och visar att det är seriöst. Kjellström håller med Bergquist och är överty-

gad om att kreditratingen sjunker för de bolag som saknar revisor och säger ”Kreditratingen 

försämras om man inte har en revisor. Det beror på attesteringen och säkerställandet att 

någon kvalificerad tar ansvar för att uppgifterna stämmer” (Kjellström, 2013). Detta tror 

han beror på avsaknaden av en utomstående granskning. Svensson var något försiktigare i 

sitt uttalande gällande kreditgivning men menade att det var fullt möjligt att företag behöv-

de en revisor för att öka sina chanser att få krediter. Han tror även att bolag utan revisor i 

allt större utsträckning kommer att behöva gå i personlig borgen för krediter. Danielsson 

(2003) hävdar att kreditrisken blir högre och kreditvärdigheten sämre enligt statistik från 

UC hos bolag som saknar revisor. Analysen stödjer Danielssons tankar. Ett rationellt tanke-

sätt säger att kreditgivare hellre lånar ut pengar till företag som har god ordning på sina 

räkenskaper och sin förvaltning. Det är just detta som en revisor styrker i sin revision och 

därför är alla inne på rätt spår. 

5.6 ÅRSREDOVISNINGAR 

Både Bergquist och Kjellström hävdade att de hade tagit del av information från bolagsver-

ket gällande årsredovisningar. Informationen sa att företag som saknar revisor generellt 

sett lämnade in sämre årsredovisningar. Detta stämmer mycket väl med vad Danielsson 

(2013) skrev i sin artikel. Kvalitén på årsredovisningarna har försämrats hos bolag utan 

revisor och att det var främst tolkningen av rättvisandebilden som hade försämrats. Det är 

enligt analysen orimligt att tro att alla som driver ett företag ska kunna presentera relevant 

information enligt kraven för en årsredovisning på samma sätt som en utbildad revisor. 

Därför tycker vi att Danielsson (2013) och respondenternas svar är fullt logiska och stäm-

mer överens med vår egen åsikt. 

5.7 FÖRÄNDRING I ARBETET  

Våra tre respondenter uppgav samstämmigt att deras dagliga arbete inte har förändrats 

sedan plikten avskaffades. Det ligger nära till hands att tro att revisorerna skulle ha fått 

bredda sina yrkesområden i samband med de förlorade kunderna men så är ej fallet. Revi-
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sorerna uppgav att de inte har förlorat speciellt många kunder sedan avskaffningen och på 

så sätt har inte deras dagliga arbete påverkats. 
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6 SLUTSATS 
 

 detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens frågeställning. Vi presenterar även intres-

santa idéer och nya frågeställningar som vi har stött på under uppsatsens gång. Dessa 

nya frågeställningar rekommenderar vi för vidare studier inom ämnet.   

 

6.1 FRÅGESTÄLLNIGEN OCH SYFTET BESVARAS 

Syftet med denna studie är att undersöka dagens situation för revisorerna efter att revi-

sionsplikten tagits bort. För att besvara detta har vi frågat oss hur revisorernas yrkesutöv-

ning har förändrats sedan revisionsplikten avskaffades. Svaren från respondenterna är 

genomgående lika varandra vilket medför att vi i begränsad utsträckning kan dra generella 

slutsatser om revisorer på större byråer. Genom vår studie har vi kommit fram till följande: 

 Revisorerna har endast tappat några få kunder. Analysen indikerar att 

det beror på att det främst är nybildade företag som väljer att inte ha 

en revisor, inte redan befintliga kunder.  

 Revisorernas dagliga arbete har inte förändras nämnvärt. Enligt analy-

sen har de få kunder som revisorerna tappat kompenserats med att 

ISA är mer omfattande och kräver fler revisionstimmar.  

 Den fulla effekten går ännu inte att se. Analysen visar att det ännu gått 

för kort tid för att få en långsiktig bild av situationen.  

Den mest betydelsefulla slutsatsen som vi kommit fram till är att revisorerna i stort sett inte 

har tappat så många kunder sedan avskaffningen men att det ännu har gått för kort tid för 

att egentligen se den fulla effekten av det.     

6.2 REKOMMENDERADE STUDIER 

Under skrivandets gång har vi kommit på fler intressanta delar inom detta ämne som det 

skulle vara spännande att fördjupa sig i och läsa mer om. Revisionsplikten för de minsta 

bolagen är sedan många år redan avskaffade i stora delar av Europa och det skulle vara in-

tressant att läsa en studie om hur förändringen i dessa länder har utvecklats. Detta för att 

kunna jämföra med hur aktiebolagens framtid ser ut i Sverige. Det vore även spännande att 

I 
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läsa om revisionspliktens avskaffning ur de små aktiebolagens synvinkel. Hur tänker de 

egentligen när de gör valet om revisor eller ej. 

Den mest intressanta studien enligt oss är att följa upp studien som vi har gjort. För att få ut 

mer av studien rekommenderar vi att denna görs om först om några år. Detta för att se den 

fulla effekten av revisionspliktens avskaffning.         
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INTERVJUFRÅGOR  

- HUR HAR REVISORERNAS YRKESUTÖVNING PÅVERKATS SEDAN REVISIONSPLIKTEN 

AVSKAFFADES? 

Syftet med intervjun är att få en god bild av hur avskaffningen av revisionsplikten har på-

verkat revisorerna. För att få svar på det har vi radat upp 6 st delfrågor som är en riktlinje 

under intervjun. Vi uppmuntrar dock respondenten att fritt tolka och vidareutveckla frå-

gorna. Detta för att bättre få en bild av respondentens syn på huvudfrågan.   

 Vilken typ av företag utför du revision hos idag? 

 Hur har ditt arbete förändrats efter avskaffningen av revisionsplikten? 

 Anser du att små företag bör ha en revisor? 

 Hur påverkas de kunder som valde bort revisorn? 

 Har revisorer på mindre byråer påverkats annorlunda mot på större byråer?  

 Har redovisningskonsulter fått mer jobb efter avskaffningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


