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Research  

questions:  What consequences can a further reduction of the statutory audit 

 cause?    

 Does the reform affect creditworthiness and annual reports?  

 Are the companies saving any money when they choose not to have an 

 auditor?   

Purpose:  The purpose of this report is to investigate and study the impact of the 

 reduced audit requirements and what a further reduction can bring to 

 small enterprises. And in contrast to the companies stakeholders.  

Method:  The study was qualitative in nature and the study began with the 

 collection data from literature, scientific articles, 

 websites and magazines in the  subject of the audit and finance. As 

 data collection interviews were used, a total of 12 interviews were 

 conducted. The results were analyzed and discussed on the basis of the  

 collected theoretical and empirical parts.  

Conclusion:  The study showed that the auditor give a stamp of quality to the 

 company, which provides security and safety especially in relation to 

 creditors and suppliers. What has been seen after the reform is lower 

 quality and poor creditworthiness. The audit requirements introduced 

 in 2010 has not yet received full effect, it should be evaluated in the

 future when the full effect can be seen.   
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Titel: Avskaffad revisionsplikt – konsekvenser på kreditbedömning och 

 årsredovisning vid frivillig revision 

Handledare: Staffan Broström 

Nyckelord:  Revisionsplikt, kredit, årsredovisning 

Frågeställning:  Vilka konsekvenser kan en ytterligare sänkning av revisionsplikten 

 medföra?  

 Vilka fördelar/nackdelar finns det för de företag som väljer/väljer bort 

 revisorn?  

 Hur påverkar reformen kreditvärdigheten och årsredovisningarna?  

Syfte:  Syftet med denna rapport är att utreda och undersöka konsekvenserna 

 med den sänkta revisionsplikten och vad en ytterligare sänkning kan 

 medföra för de mindre företagen. Samt ställa detta i kontrast till  

 företagens intressenter.  

Metod:  Studien var av kvalitativ karaktär och studien inleddes med att samla  

 in data från litteratur, vetenskapliga artiklar, webbplatser och  

 tidsskrifter inom ämnet revision och ekonomi. Som datainsamling  

 användes intervjuer, sammanlagt utfördes 12 intervjuer. Resultatet  

 analyserades och diskuterades utifrån insamlad teori och empiri.  

Slutsats:  Studien visade att revisorn innebär en kvalitetsstämpel för företaget  

 vilket ger trygghet och säkerhet speciellt i förhållande till kreditgivare  

 och leverantörer. Det som setts hittills är sämre kvalitet på  

 årsredovisningarna och sämre kreditvärdighet. Sänknigen av  

 revisionsplikten som infördes 2010 har ännu inte fått fullt utslag, den  

 bör utvärderas ytterligare längre fram när full effekt kan ses.  
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Definition av begrepp  

Större företag: Ett företag som uppfyller minst två av följande tre gränsvärden; medelantalet 

anställda över 50 personer, balansomslutning över 40 miljoner kronor och nettoomsättning 

över 80 miljoner kronor (FAR Online). 

Mindre företag: Företag som inte är större företag och uppfyller inte två av tre gränsvärden 

som gäller för att klassas som större. Nybildade företag betraktas alltid som mindre företag de 

två första åren (FAR Online).  

Sänkning av revisionsplikten: En sänkning av revisionsplikten innebär en höjning av 

gränsvärdena då allt färre företag måste ha revision (Frivision, Frivision).  
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till revisionsplikten och problematiseringen av ämnet. 

Därefter följer problemformulering och syfte. 

1.1 Tidigare studier 
Det har gjorts många studier inom området revisionsplikt. Flera studier är gemonförda före 

revisionspliktens avskaffande och är av högre nivå där det reflekteras om hur det kan bli efter 

en ny reform trätt i kraft. Studier på lägre nivå undersöker konsekvenser av dess slopning. 

Dessa konsekvenser omfattar kreditbedömningar, revisionens värde, intressenters syn, 

ekonomisk brottslighet och skattemässiga fel samt påverkan på räkenskaper. Överlag 

behandlar undersökningarna aspekter som påverkats av den slopade revisionsplikten för 

mindre företag (Posth & Westergård, 2013).  

Liknande studier som gjorts har kommit fram till flera faktorer om varför företagen väljer att 

behålla revisorn. Detta avgörs av hur ett företags storlek ser ut mätt i omsättning samt dess 

ålder. Det påpekas att en revisor hjälper företagen att undvika risker. De viktigaste riskerna 

som minskas är bland annat felaktigheter på räkenskaper och sämre kreditvärdighet (Jönsson 

& Mellvé, 2013). Myndigheternas arbetssätt har påverkats i större grad genom att de i vissa 

fall ha fått förändrade åtaganden gentemot företagen (Danielsson, Håkansson, & Markanovic, 

2013). Det finns även uppfattningar om att en höjning av gränsvärdena skulle leda till ett krav 

på revision för att bevilja krediter (Lundström & Magnusson, 2013). 

Många har spekulerat om hur det kan bli, men det har hittills varit för tidigt att visa om vilka 

effekter det faktiskt kan medföra (Lundström & Magnusson, 2013). 

1.2 Bakgrund 
Revision har funnits i mer än 100 år och regler om revision infördes för första gången i 

Sverige genom 1895 års lag om aktiebolag. Samtliga aktiebolag skulle då utse en lämplig 

person att granska bolagets redovisning (Frivision, Bakgrund om revisionsplikt i Sverige). 

Under slutet av 1970-talet sattes en intensiv debatt igång om ekonomisk brottslighet. 

Samhället ansåg att det behövde skapas ett mera omfattande kontrollsystem för att förhindra 

ökade kriminalitet bland Sveriges företagare. Aktiebolagen blev skyldiga att minst ha en 

kvalificerad revisor för att motverka ekonomisk brottslighet och andra illegala handlingar som 

kan förekomma i samband med näringsverksamhet. Därmed infördes den allmänna 

revisionsplikten för aktiebolag mellan 1983 och 1988 med syfte att motverka ekonomisk 

brottslighet bland företagare (Frivision, Bakgrund om revisionsplikt i Sverige). 

År 2006 påbörjades diskussioner om att utföra en utredning om reglerna för revision för små 

företag och omarbetningar i regelverket föreslogs för att ta bort revisionsplikten för dessa. 

Fyra år senare valde regeringen som sitt slutliga förslag att sätta lägre gränsvärden än vad 

utredningen tidigare föreslagit, det vill säga cirka 70 % av samtliga aktiebolag undantas från 

kravet på revision. Propositionen lämnades till riksdagen i april 2010 och de nya 

bestämmelserna trädde i kraft den 1 november 2010 (Frivision, Bakgrund om revisionsplikt i 

Sverige). 
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Meningen med reformen är att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster 

de behöver för sin verksamhet. Ett bolag som inte är revisionspliktigt på grund av sin storlek 

eller av annan anledning kan välja bort revisionen. Vill bolaget välja bort revision, ska 

bolagstämman fatta beslut med den innebörden. Ändringen ska omedelbart anmälas för 

registrering hos Bolagsverket (Regeringskansliet, 2010). 

Nybildade aktiebolag kan redan från början välja bort revision. Men om bolaget senare 

uppfyller gränsvärdet, ska bolaget ändra bolagsordningen och utse en revisor 

(Regeringskansliet, 2010). 

Enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag, som inte har juridisk person som 

ägare, samt ideell förening behöver normalt inte ha någon revisor. Om dessa företag kan 

betraktas som större ska de utse revisor (Andersson, Ekström, Lukander, & Stålebrink, 2010). 

I Sverige måste större företag enligt RL, Revisionslag (1999:1079) ha minst en revisor som 

granskar företagets årsredovisning, företagsledningens författning samt bokföring 

(Regeringskansliets, 2013). 

För mindre aktiebolag är det inte krav på revisor om de som högst har: 

 3 anställda 

 1,5 miljoner kronor i balansomsättning per år  

 3 miljoner kronor i nettoomsättning per år  

Däremot om företaget under två sammanhängande räkenskapsår uppfyller minst två av dessa 

tre kriterier måste de ta hjälp av en revisor (Andersson, Ekström, Lukander, & Stålebrink, 

2010, s. 228). 

1.3 Problematisering 
Mindre företag är ofta omedvetna om de osäkerheter som finns på deras marknad. De ställs in 

för många risker och nästan alla mindre företag har en eller fler av dessa svagheter;  

 Bristande organisationsstruktur  

 Brist på aktivt ledarskap 

 Höga omkostnader för verksamheten 

 Dåligt riktade försäljningsprogram 

 Otillräckliga redovisningskontroller 

 Inneffektiv budgetering  

 Ingen systematisk krontroll av företagets kostnader 

 Oproportionerliga försäljningskostnader 

 Svag kreditpolicy  
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 Kortsiktiga tillvägagångssätt för upphandlingar  

 Obefogad lageruppbyggnad  

 Otillräcklig finansiering  

(Guill, 1986) 

Den bristande kontrollen över verksamheten som företag kan uppleva gör att de ofta väljer att 

anställa en revisor. En annan viktig aspekt är att företag vill vara trovärdiga inför kreditgivare 

som ofta kräver externa kontroller för att de ska ha bättre insikt i företaget innan de beviljar 

kredit. Det ekonomiska värdet av tjänsten som revisorn bidrar med ställs i kontrast till de ovan 

nämnda riskerna och har betydelse för hur mycket ett företag är villig att betala för tjänsten 

(Abdel-Khalik, 1993).  

De risker som finns för mindre företag leder oss in på frågan om huruvida en ytterligare 

höjning av revisionspliktens gränsvärden skulle påverka intressenterna  (Christensen, Glover, 

& Wood, 2012). Utifrån detta ställs en frågeställning om den nya reformen är ett problem?  

1.4 Problemformulering 
Vilka konsekvenser kan en ytterligare sänkning av revisionsplikten medföra?  

Vilka fördelar/nackdelar finns det för de företag som väljer/väljer bort revisorn?  

Hur påverkar reformen kreditvärdigheten och årsredovisningarna?  

1.5 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utreda och undersöka konsekvenserna med den sänkta 

revisionsplikten och vad en ytterligare sänkning kan medföra för de mindre företagen. Samt 

ställa detta i kontrast till företagens intressenter.  
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras metoden. Här beskrivs hur studien har genomförts med hjälp av 

datainsamling och intervjuer.   

2.1 Forskningsdesign  
I denna företagsekonomiska undersökning användes en kvalitativ metod eftersom att 

kvantitativ data inte samlats in. Den kvalitativa metoden bidrar med djupare förståelse för 

ämnet (Bryman & Bell, 2011, s. 386). Den studie som utförs är svår att kvantifiera och valet 

av kvalitativ metod är mer relevant utifrån det ämne som valts.  

I kvalitativa metoder är målet att åstadkomma en helhetsbeskrivning av undersökningen och 

tenderar att omfatta mindre populationer än vad som studeras vid kvantitativa undersökningar 

(Nationalencyklopedin).  

2.1.1 Ansats 

Deduktiv metod innebär att information och aktuell teori som rör det berörda ämnet används 

där forskaren ställer en hypotes som prövas genom empirisk undersökning. Ansatsen utgår 

från teori som undersöks om det stämmer överens med verkligheten i form av observationer. 

Om hypotesen stämmer med verkligheten kan den bekräftas, om det motsatta inträffar måste 

den förkastas. Den induktiva ansatsen innebär att teori skapas utifrån forskning. Forskningen 

utförs genom observationer och mätbara resultat. Det är svårt att se en tydlig skillnad mellan 

dessa två angreppssätt och i detta arbete har båda ansatserna används. Denna blandning kallas 

abduktion och ansågs bäst lämpad för att kunna fullfölja studiens frågeställningar och syfte 

(Bryman & Bell, 2011, ss. 11-14). 

2.1.2 Urval 

Valet av respondenter har påverkats av geografiska och tidsrelaterade aspekter. 

Respondenterna valdes med utgångspunkt i Västerås då det var lättare att ta personlig kontakt 

med dem eftersom vi bor i staden. Då det finns goda möjligheter till kommunikation över 

internet har även mailkontakt tagits med intressenter som inte har kunnat nås i närområdet.  

Anledningen till att många små företag valdes var att ge en inblick i hur företagarna ser på 

revisionsplikt och hur de tar ställning i frågan. Valet av de små företagen utgick från de 

gränsvärden som finns för revision och vi intervjuade de som i första hand ligger under dessa. 

Information om företagen söktes upp innan intervjutillfällena för att hitta företag som 

uppfyllde våra krav för att frågeställningarna skulle kunna besvaras.  

Därefter valdes även intressenter som har koppling till revisionsplikten. De intressenter som 

ansågs kunna ha kunskap om ämnet kontaktades genom personligt möte, telefon eller mail. 

Då det var av intresse att få flera synvinklar i frågan valdes respondenter från olika 

yrkesgrenar. Med fler synpunkter kunde vi dra fler slutsatser. ALMI och Handelsbanken är 

aktörer som arbetar mycket med företagare och dessa valde vi att intervjua då de har insikt i 

kreditbedömning och småföretagande. 

Det skedde även ett naturligt urval då flera respondenter inte hade tid att ställa upp på 

intervju.  
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2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Sekundärdata 

Sekundär data är data som redan är publicerad och någon annan har samlat in och bearbetat. 

Det kan användas för att skapa en ny fråga som besvaras av primära uppgifter (Doktorn, 

Mälardalens Högskola, 2014). Sekundärdata i denna studie är hämtad från elektroniska källor 

och genom kontakt med organisationerna.  

2.2.2 Litteratursökning till teoretisk referensram 

Studien inleddes med att söka efter tidigare studier inom området revisionsplikt. Sökord som 

användes var revisionsplikt, revisor, avskaffande av revisionsplikten och sänkt revisionsplikt. 

Därefter användes litteratur som sökts fram i stadsbiblioteket i Västerås, högskolebiblioteket 

på Mälardalens Högskola samt litteratur som använts under studier i ekonomi. Böckerna 

innehöll främst information om ekonomi och revisionsplikt. De vetenskapliga artiklarna 

söktes fram genom databaserna Diva, Emerald, uppsatser.se, ABI Inform och fler av 

Mälardalens Högskolas databaser.  Sökorden som användes var audit, revisionsplikt, 

avskaffande av revisionsplikten, auditing, demand auditing, accountant in small business, 

kreditrisk, sena årsredovisningar och voluntary audit.  

2.2.3 Primärdata 

Primärdata samlades in i form av intervjuer, dessa var semistrukturerade. Primärdata är källor 

som är knutna till den ursprungliga händelsen som studeras och är ofta den källa som 

publiceras först. Källorna är ofta nytänkande, ger ny information och visar nya upptäckter 

(Doktorn, Mälardalens Högskola, 2014). 

2.2.4 Intervjuer  

Totalt genomfördes 12 intervjuer. Vi valde att intervjua en revisor från Grant Thornton för att 

få en revisors perspektiv på ämnet. Vi mailade respondenten och fick därefter ringa upp 

honom och boka möte. Intervjun hölls på respondentens arbetsplast och anteckningar fördes 

under intervjun. 

Därefter intervjuades ett antal företagare i Västerås som är definierade som mindre samt ett 

företag som ligger en bit under den första föreslagna gränsen som regeringen föreslog. De 

butiker som vi valde att intervjua besökte vi och fick intervju på plats. Varje intervju tog 

ungefär 20 minuter och respondenterna fick möjlighet att berätta om sin verksamhet och åsikt 

om revisionsplikten. Under intervjun ställde en av oss frågorna och den andra förde 

anteckningar.  

Det företag som i uppsatsen kallas ”Anonym” intervjuades i dennes hem och ville vara 

anonym. Vid denna intervju var endast en av oss närvarande. Anteckningar fördes och den 

varade i cirka 30 minuter.   

ALMI och Handelsbanken är aktörer som arbetar mycket med företagare och dessa valde vi 

att intervjua. Vi fick kontakt med ALMI och bokade en telefonintervju. Intervjun utfördes 

med högtalartelefon och spelades in samtidigt som anteckningar togs. Intervjun varade i cirka 

20 minuter.   
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Vi besökte Handelsbanken och blev sedan kontaktade och fick inbjudan till en intervju. Vid 

detta tillfälle kunde endast en av oss delta på grund av sjukdom. Intervjun blev en öppen 

dialog och anteckningar fördes under hela intervjun. Intervjun tog cirka 30 minuter.  

 

Bolagsverket mailades i hopp om att få svar. Ärendet behandlades av en anställd hos 

Bolagsverket som besvarade våra frågor. Vi gavs även möjlighet att ställa följdfrågor och 

kontakta respondenten per telefon om vi hade ytterligare frågor.   

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket innebär att vi utgick från ett 

frågeformulär och har ställts liknande till alla informanter. Frågorna varierar dock lite 

beroende på vilket förhållande de har till det aktuella ämnet. Om vi uppfattade att 

respondenten uppfattat frågan fel, ställde vi den på nytt (Bryman & Bell, 2011, s. 249). 

Respondenterna gavs möjlighet att självständigt besvara frågorna i egna termer, vilket 

kännetecknas av öppna frågor (Bryman & Bell, 2011, s. 205). Öppet formulerade 

frågeställningar innebär att respondenten får möjlighet att svara fritt och själva kan välja var 

de vill lägga sin tyngdpunkt då de svarar (Bryman & Bell, 2011, s. 249).   

Då intervjuer erbjuder flexibilitet till studien och är mest lämpligt i en kvalitativ undersökning 

har det empiriska materialet samlats in på detta sätt (Bryman & Bell, 2011, s. 467). 

Flexibiliteten ligger i följdfrågorna som ställdes då de kan reda ut oklarheter och ger en chans 

till respondenten att utförligt beskriva sin åsikt (Bryman & Bell, 2011, s. 467). 

2.2.5 Operationalisering  

Figuren nedan visar hur arbetet är uppbyggt. Efter att vi hittat en problematik att undersöka, 

samlades information in om ämnet. Utifrån bakgrund, problemformulering och teori skapades 

intervjufrågor. Teori och empiri kopplades sedan ihop och analyserades innan slutsatserna 

drogs.  

 

Figur 1 - Uppsatsens utformning 
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2.2.6 Genomförande av intervju 

Se intervjuguide (Bilaga 1). Intervjufrågorna är utformade på liknande sätt till alla 

respondenter. Variationen ligger i respondentens roll i frågan om revisionsplikt. Detta beror 

på att det finns anledningar att skilja mellan de olika respondenterna eftersom de berörs på 

olika sätt.   

Intervjuerna med de mindre företagen utgick ifrån deras verksamhet för att skapa oss en 

uppfattning och deras åsikt. Respondenterna har insyn i sin verksamhet och är därför mest 

lämpade att ge utförliga svar om organisationen. Vi anser att dessa är kunniga och kan ge 

uppgifter om deras revision. Övriga respondenter tilldelades i vissa fall mer specifika frågor i 

förhållande till deras yrkesutövning. Vi vill ha utomstående uttalanden så att det går att 

jämföra ur flera synvinklar. Även dessa anses som insatta och erfarna för uttrycka sig om 

ämnet. 

För de mindre företagen utfördes intervjuerna tidigt på eftermiddagen för att få en chans att 

hinna intervjua och föra diskussion utan störning av kunder. Intervjuerna blev i vissa fall 

komplicerade då kunder kom in i butiken och respondenten var tvungen att avbryta innan 

denna kunde fortsätta att besvara frågorna. Övriga respondenter gav större möjlighet till 

flexibilitet då intervjuerna skedde under bestämt möte i en ostörd miljö.  

2.2.7 Bearbetning av empirisk data 

Alla intervjuer samanställdes direkt efter intervjutillfället då det fortfarande var färskt i 

minnet. En av intervjuerna transkriberades för att undvika missförstånd då det var en 

telefonintervju. Transkribering är ett hjälpmedel för att undvika misstolkning under ett samtal. 

Då detta skedde över telefon blev det viktigare att det som sades kunde avlyssnas igen 

eftersom det är svårt att få samma uppfattning av reaktion på frågorna över telefon (Bryman 

& Bell, 2011, ss. 428-432).  

Varje intervju skrevs ner var för sig. De jämfördes sedan med varandra för att se eventuella 

likheter respektive olikheter av åsikter i deras olika yrkesroller. Varje respondent fick 

möjlighet att tillägga eventuella åsikter som kunde vara relevant för arbetet. Vi ställde även 

frågan om det var okej att maila vid vidare frågor och funderingar.  

2.3 Etiska överväganden 

Deltagarna tillfrågades om intervju och kunde själva bestämma över sin medverkan. Vi 

informerade dem om den aktuella studiens syfte. Uppgifterna användes endast för att uppnå 

studiens ändamål och inte i något annat sammanhang.  

De som intervjuades fick möjlighet att vara anonyma om så önskades. Detta för att alla skulle 

känna sig bekväma med att berätta om sitt företag och kunna vara öppna med sina åsikter.  

2.4 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 
Då vi använder oss av en kvalitativ metod blir generaliserbarheten relativt låg. Om studien 

hade grundat sig på fler deltagare hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart. Dock anser vi 

att vi har fått en relativt jämförbar bild då vi har fler aktörer som speglar olika arbetssätt och 

agerar inom olika branscher.  
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Det valda ämnet är en omdiskuterad fråga och revisionsplikten har ännu inte fått fullt utslag 

och är fortfarande under bearbetning. Undersökningen kan skilja sig om den görs längre fram 

då full effekt av revisionsplikten förmodligen inte har setts (Doktorn, Mälardalens Högskola, 

2012). De intervjuer och observationer som utförts har bidragit till pålitlighet av det 

insamlade materialet, vilket innebär att reliabiliteten är god (Bryman & Bell, 2011, ss. 48-50).  

Teorin som arbetet bygger på är relevant till det syfte och problemformuleringar som valts. 

Informationen speglar det vi avser att undersöka och har validitet (Doktorn, Mälardalens 

Högskola, 2014). Utifrån det framför vi en sannolik slutsats som baseras på samlad teori 

(Bryman & Bell, 2011, s. 11). 

2.3 Metodkritik 
Fördelen med att spela in intervjuerna är att vi kan lyssna på intervjun flera gånger och på så 

sätt minska risken för att missförstå eller glömma bort något som respondenten uttryckt. Det 

kan därför vara ett hot mot studien att vi inte spelade in alla intervjuer som genomfördes. Då 

intervjuerna var relativt korta mellan 20-30 minuter ansåg vi däremot att vi kom ihåg vad som 

sades och de anteckningar som togs var tillräckliga. Eftersom intervjuerna samanställdes 

direkt efter riskerade vi inte att glömma information som gavs under intervjun.  Ett annat hot 

mot studien är det slumpmässiga valet av företag som utfördes på stan, en möjlighet hade 

varit att skaffa upplysningar om butikernas verksamhet innan och bokat in ett möte.  

Respondenten kunde därmed fått chansen att förbereda sig och kunnat ge mer utförliga svar. 

2.4 Källkritik 
Det finns mycket information att hämta både på internet och genom andra källor därför är det 

viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till källorna, både de primära och sekundära källorna. 

Det kan vara en fördel att använda sig av olika källor som beskriver liknande begrepp 

eftersom att det ger flera synvinklar till begreppen. Några frågor som kan ställas är vem som 

har gjort webbsidan, varför är webbsidan gjord, hänvisas det till källor och finns det datum på 

sidan etcetera (Skolverket, 2013) Då det material som använts till arbetet har sökts fram har 

dessa kriterier funnit i åtanke.  
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3 Referensram  
I detta avsnitt kommer revisorns roll att beskrivas samt vilka effekter sänkningen 2010 hittills 

har medfört. Fördelar och nackdelar med revisor redovisas samt kort om ekobrott.  

3.1 Revisionsplikten 
Den 1 november 2010 sänktes revisionsplikten. Detta innebär att mindre företag som inte 

överskrider två av dessa tre gränsvärden; 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomsättning 

per år och 3 miljoner kronor i nettoomsättning per år, är befriade från revisionsplikten (SRF). 

I Motion 2013/14:Sf337 har regeringen budgeterat inför 2014 och planerat för utredningar om 

slopad revisionsplikt för fler företag än i dagsläget, de har även aviserat om ytterligare 

sänkning av egenavgifter samt utredningar om högkostnadsskyddet. Regeringen anser att 

ytterligare steg för att minska skattebördan för mindre företag måste tas eftersom att många 

små och medelstora företag har för höga kostnader (Odell, 2013). 

Gränsen för revisionsplikt i Sverige är väldigt låg i jämförelse med hur det är internationellt. 

Med detta i åtanke är det sannolikt att gränsvärdena kommer att höjas ytterligare, det vill säga 

en ytterligare sänkning av revisionsplikten. Den ursprungliga utredningen som Regeringen 

genomförde föreslog att gränsvärdena för revision skulle sättas synnerligen högre än de 

gränsvärden som kom att införas 1 november 2010.  Ett exempel på ytterligare höjning av 

gränsvärdena återfinns i Danmark, där höjdes gränsvärdet för omsättning från 3 miljoner till 8 

miljoner danska kronor. Det tog fyra år från det att den frivilliga revisionen infördes till att 

höjningen genomfördes och 23 % av de minsta aktiebolagen valde att avstå från revision inom 

två år från det att regeländringen infördes i Danmark (Frivision, Frivision). 

3.1.1 Revisorns uppgifter  
Revisorns huvudsakliga arbetsuppgift är att granska organisationers redovisning samt granska 

hur styrelsen förvaltar organisationen som de representerar. Arbetet som revisor ger insyn i 

många olika företag och branscher vilket gör att arbetet kan vara mycket varierande då det 

inom olika organisationerna sällan arbetar på samma sätt (FAR). 

Majoriteten av alla företag är nöjda med sin revisionstjänst utifrån den rådgivning de får 

avseende planering av konton och revision. Storleken på företaget är inte den avgörande 

faktorn när det handlar om kostnader och fördelarna med revision. Kostnaderna spelar ingen 

stor roll utan det handlar om de behov ett företag har och vikten ligger i fördelarna med att ha 

revisor (Collis, 2003).   

Revisorn kan arbeta med marknadsnoterade företag, aktiebolag som är ägarledda och 

dotterföretag i internationella koncerner samt ha förtroendeuppdrag i ideella föreningar. 

Revisorn arbetar enligt god redovisningssed och internationella standarder när de utför 

revisionen och revisionsberättelsen (FAR).  

Det är alltså revisorns uppgift att kontrollera om en organisation har en intern kontroll som är 

acceptabel. God redovisningssed tas fram främst av FAR (Branschföreningen för revisorer 

och rådgivare) och de publicerar även kontinuerligt råd inom revisionsområdet (Andersson, 

Ekström, Lukander, & Stålebrink, 2010, s. 229).  
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3.1.2 Viktigt att revisorn är uppdaterad 

Som revisor är det viktigt att vara uppdaterad om reglerna inom revision, redovisning och 

skatt för att kunna utföra sitt arbete som extern granskare (FAR). 

Revisionsberättelsen innehåller revisorns slutsatser från revisionen och rekommendationer om 

exempelvis fastställande av resultat-och balansräkningar. Arbetet som revisor innebär även att 

ge råd till kunder om minskad riskexponering och förslag på förbättringar av kundens rutiner, 

dock får den opartiskhet och självständighet som revisorn ska ha inte äventyras av denna 

rådgivning (FAR). 

Enligt RL (Redovisningslagen) 12§ ska revisorn ha tillräcklig erfarenhet av och insikt i 

redovisning och ekonomiska förhållanden för att denne ska kunna genomföra sitt uppdrag  

(Thomasson, 2011, s. 215). Revisorns arbete är en kvalitetsstämpel som även organisationens 

intressenter kan ta del av (FAR). När en revisor genomför revisionen ger detta exempelvis 

ofta en garanti till Skatteverket att årsredovisningen är genomförd korrekt och kan användas 

till organisationens deklaration. Även långivarna kan ta del av denna information för att se det 

ekonomiska läget innan ett beslut om lån tas (Andersson, Ekström, Lukander, & Stålebrink, 

2010, s. 229). 

En årsredovisning ska enligt Årsredovisningslagen bestå av balansräkning, resultaträkning, 

noter, förvaltningsberättelse och finansieringsanalys (endast för större företag), även kallad 

kassaflödesanalys. Årsredovisning ska upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 

god redovisningssed. Balansräkning, resultaträkning och noter ska upprättas som en helhet 

och ge en rättvisande bild av ett företags ställning och resultat (FAR Online). 

3.2 Skäl till att avskaffa revisionsplikten 
Sverige påverkas mycket av den förändring som sker inom samordning av de lagar och 

regelverk som finns i EU-länderna och avskaffandet den lagstadgade revisionen. Politiken 

påverkar alltmer skälen till att avskaffa revisionsplikten i små företag med det faktum att de 

rådande revisionsbestämmelserna inte är lika lämpade för små företagen som de är för de 

stora (Kaur, Kristensson, & Kurt, Benefits of Maintaining Audits after the Abolishment , 

2007). 

I studien Benefits of Maintaining Audits after the Abolishment dras slutsatsen att den största 

orsaken till den slopade revisionsplikten beror på kostnaden för revisionen. 

Revisionskostnaden uppgår till cirka 10 000 kronor, vilket egentligen inte är någon hög 

kostnad men beror helt på hur företaget värderar tjänsten gentemot det verkliga värdet. Anser 

företaget att det är en onödig tjänst kommer kostnaden enligt deras åsikt att överstiga nyttan 

med den. Det kan dessutom vara tidskrävande att få en granskning av verksamheten då det är 

en stor process av bedömning (Kaur, Kristensson, & Kurt, Benefits of Maintaining Audits 

after the Abolishment , 2007). 

En fråga som uppkommer för mindre företag när revisionsplikten avskaffas är huruvida de ska 

behålla revisionen eller avveckla den. Mindre företag som är mer känsliga för motgångar och 

de företag som har dålig ekonomi har större benägenhet att ta hjälp en revisor då de behöver 

vara kostandseffektiva. De som däremot har haft konflikter i samband med tidigare 
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revisonsberättelser och revisioner blir mindre angelägna att anlita en revisor (Niemi, 

Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). 

3.2.1 Avgörande faktorer  

Faktorer som rör företagets storlek, finansiering utöver bank, behov av intern kontroll och 

förbättring av kvalitén på den finansiella informationen är avgörande för om företag ska 

efterfråga frivillig revison. Detta beror på att mindre företag kan ha egenskaper som skiljer sig 

från större företag i dessa avseende, vilket har inverkan på beslutet (Niemi, Kinnunen, Ojala, 

& Troberg, 2012). 

Revisorn som utför bokslutet och har kännedom om kundens verksamhet kan däremot bli mer 

av en kostnadseffektiv leverantör av rådgivning i beskattning då mindre kraft läggs på den 

finansiella rapporten i de fall då företagen vill utföra revisionen själva. Efterfrågan på revision 

kanske minskar eftersom att mindre företag väljer bort de delar de klarar själva, däremot finns 

det möjligheter för revisorn att få uppdrag på de områden där de mindre företagen har brist på 

kunskap och resurser (Niemi, Kinnunen, Ojala, & Troberg, 2012). 

För små företag kanske det inte är värt att spendera tid och pengar för att få en granskning av 

verksamheten då chefen och ägaren oftast är samma person och därmed redan har tillräckligt 

med information och uppdateringar om företagets verksamhet. Därför kan kostnader för 

revision tyckas överskrida de fördelar den faktiskt medför. Det är dock viktigt att tänka på att 

fördelarna med revision inte kan jämföras med den minimala kostnaden den innebär (Kaur, 

Kristensson, & Kurt, Benefits of Maintaining Audits after the Abolishment , 2007). 

För att belysa fördelarna med revision är det viktigaste motivet den kvalitetssäkring den 

åstadkommer. Omfattande utvärdering av rapporter och företagets rutiner och verksamhet 

ökar företagets trovärdighet. Då företagets finansiella information granskas så att det är 

korrekt av en oberoende revisor blir det dessutom tillförlitligt och pålitligt. Företagets image 

stärks därmed gentemot intressenterna. De reviderade rapporterna är en grund för intressenter, 

såsom banker och leverantörer, när beslut ska fattas om medgivande för till exempel lån eller 

andra krediter (Kaur, Kristensson, & Kurt, Benefits of Maintaining Audits after the 

Abolishment , 2007). 

Revision används som ett verktyg för att förhindra bedrägerier och olagliga handlingar. Om 

lagstadgad revision avskaffas måste aktörer söka efter andra vägar att hitta tillräcklig 

information att grunda sina beslut på (Kaur, Kristensson, & Kurt, Benefits of Maintaining 

Audits after the Abolishment , 2007) 

3.3 Förlorad kontroll över verksamheten  
Enligt en studie som gjorts vid Handelshögskolan i Göteborg finns det stora skillnader mellan 

nyregistrerade företag och befintliga företag vad gäller i vilken utsträckning de väljer att ta 

hjälp av en revisor. Enligt studien är det de nyregistrerade företagen som väljer att ta hjälp av 

en revisor i större utsträckning än vad de befintliga företagen gör. De nyregistrerade företagen 

påverkas i större utsträckning av hur deras soliditet ser ut och de totala tillgångarna i företaget 

(Gergely & Randén, 2013). 
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När företag växer och blir allt mer hierarkiska tenderar företagen i större utsträckning ta hjälp 

av en revisor. Detta beror på att företagarna förlorar kontrollen över företaget då det blir allt 

mer att ta hand om och styra över (Abdel-Khalik, 1993). 

I ett litet företag där det endast finns en hierarkisk nivå sköter ägaren företaget främst genom 

direkt kontroll och har en bra insikt i företaget. När företag däremot växer sig allt större och 

det blir flera nivåer i hierarkin blir det svårare att ha insikt och kontroll över alla nivåer. Det 

blir därför viktigt att delegera arbetet eftersom att det finns begränsningar i hur mycket 

företagaren kan ha kontroll över samtidigt.  Ett företags uppbyggnad har stor påverkan över 

hur riskfyllt det är för en företagare att ha hela revisonen som sin uppgift (Abdel-Khalik, 

1993). 

Ett företag som har liten kontroll och möjlighet till översikt över sin verksamhet väljer oftast 

att ta hjälp av en revisor på grund av den bristande kontrollen som de upplever. En annan 

viktig aspekt är att företag vill vara trovärdiga inför kreditgivare som ofta kräver externa 

kontroller för att de ska ha bättre insikt i företaget innan de beviljar kredit. Det förväntade 

ekonomiska värdet av tjänsten som revisorn bidrar med ställs i kontrast till de ovan nämnda 

riskerna och har betydelse för hur mycket ett företag är villig att betala för tjänsten (Abdel-

Khalik, 1993).  

3.4 Affärsplan 

Då ett företag måste vara medvetet om sin omgivning, inte bara för att de ska kunna upptäcka 

eventuella hot utan även för att identifiera möjligheter är det viktigt att vara uppdaterad om 

den marknad som företaget agerar på. Därför är det viktigt att lyssna på anställda, klienter, 

konkurrenter och andra intressenter. Ett mindre företag måste vara förberedda på framtiden. 

Strategisk planering kollar på hela kedjan från början och de förväntade effekterna. Sedan ser 

man på alternativa vägar som kan uppstå av olika handlingsalternativ. Strategisk planering 

innebär att hitta objekten, utveckla en plan, undersöka omgivningen, utveckla en 

handlingsplan och justera handlingsplanen utifrån feedback och vad som anses mest effektivt 

(White, Strategic Planning and the Small Business , 1984). 

För att ett företag ska kunna nå sina mål både långsiktiga och kortsiktiga är det viktigt att 

företagren specificerar målen klart och tydligt. Strategiska beslut är mycket viktigt i vilket 

stadie organisationen än befinner sig i och det är en fördel att ha en tydlig affärsplan (Platts & 

Gregory, 2006). Affärsplaner kan sägas vara en plan över hur ett företag ska konkurrera på sin 

marknad (Douglas, Douglas, & Davies, 2010). Det är även viktigt att ha en strategi i 

förhållande till sina leverantörer för att hitta de som är pålitliga. För att företagaren ska kunna 

göra detta måste denne identifiera befintliga svagheter och upptäcka problem i ett tidigt skede. 

Om detta misslyckas kan effektiviteten minska och förteget kan tappa fokus på ändamålet 

(Presse, Tzokas, & Winklhofer, 2007). 

När de sedan genomför sin affärsplan är det viktigt att de tar hjälp till de uppgifter som de inte 

kan utföra själva och koncenterar sig på det som kärnverksamheten handlar om. Genom att ha 

en plan över arbetet är det lättare att få en översikt över vad företagren själv kan och vad som 

denne måste ta hjälp för att utföra (Douglas, Douglas, & Davies, 2010). 
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Om ett företag planerar att växa ytterligare krävs en affärsplan och en plan för framtida 

investeringar som kommer att krävas i verksamheten. När ett företag växer ändras företagets 

aktiviteter och vissa investeringar ger inte avkastning för än på lång sikt.  Detta kräver 

planering, väl genomtänkta beslut och en plan inför hur framtiden kan komma att se ut. 

Definitioner och nedskriva affärsplaner används inte i någon större utsträckning i de mindre 

företagen, detta är vanligare i de större företagen (White, Strategic planning , 2008). 

3.5 Förändring av revisionsplikten   
Efter många överväganden och diskussion avskaffades revisionsplikten som ett initiativ bland 

andra för att minska kostnaderna för småföretagarna. Avskaffningen har lett till att tre av fyra 

företag kan ge upp revisionen (Andersson A. , 2010). 

De branscher där högst andel har valt bort revisorn är byggindustrin, information- och 

kommunikationsbranschen samt detaljhandeln. Inom byggindustrin har 50 % valt bort 

revisorn, följt av information och kommunikation på 49 % och detaljhandeln 47 %. 

(Björkman, 2013). 

Det finns däremot flera fördelar med att ha revisorn kvar exempelvis om företaget har flera 

ägare som inte har full insyn i företaget, om företaget har en beroende ställning gentemot 

stora intressenter och leverantörer samt om företaget gör offentliga upphandlingar. Det finns 

däremot även situationer där företag ofta klarar sig utan revisorn exempelvis om det är ett 

enmansföretag som inte driver någon komplicerad verksamhet, om den som driver företaget 

kan utföra de mesta av bokföringen själv samt om bolaget är vilande (Andersson A. , 2010). 

Kreditföretaget UC har granskat de effekter som avskaffning av revisionsplikten för mindre 

företag har haft inom olika branscher. Enligt UC har den slopade revisionsplikten resulterat i 

högre kreditrisk och sämre kvalitet på boksluten. Dessa är två tydliga konsekvenser och det är 

tydligt att de företag som använder sig av en revisor har både lägre kreditrisk och bättre 

kvalitet på bokslutet. Däremot menar Roland Sigbladh, marknadschef vid UC att statistiken 

kommer att ändras eftersom att de fulla konsekvenserna av avskaffningen ännu inte fått fullt 

utslag (Björkman, 2013). 

3.5.1 Upptäckta effekter  

Bolagsverket har lagt märke till att allt fler företag lämnar in sina årsredovisningar för sent 

eller inte alls. Lämnar bolagen in årsredovisningen för sent är de skyldiga att betala en 

förseningsavgift. De som driver eget aktiebolag har mycket att tänka på, men även om 

årsredovisningen skickas in i rätt tid under den perioden den ska in, fast i ett sent skede, är det 

lika viktigt att den är korrekt. Skulle det finnas brister i den inskickade redovisningen finns 

det en risk att det inte hinner kompletteras innan den sista dagen som Bolagsverket måste ha 

korrekta årsredovisningar. Bolagsverket menar att den slopade revisionsplikten för mindre 

företag är en orsak till för sent inskickade årsredovisningar. De har lagt märke till att i de 

företag som inte har kvar sin revisor har antalet förseningsavgifter ökat. Utan revisorn finns 

det inte längre någon som påminner bolagets styrelse om hur viktigt det är att skicka in 

årsredovisningen i tid (Danielsson C. , 2013). 
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Dock är detta inte de enda problemen. Bolagsverket noterar också att kvaliteten på de 

inskickade årsredovisningarna har blivit sämre under de senast åren. De företag som väljer 

bort revisorn måste ta hand om allt själva. Därmed har det upptäckts att årsredovisningarna 

lämnas in i betydligt sämre kvalitet från dessa (Danielsson C. , 2013). 

Bolagsverket menar därför att det är en fördel att ta hjälp av en kunnig inom området för att 

underlätta arbetet både för företaget och för Bolagsverket. Det är däremot positivt att mindre 

bolag kan välja om de ska ha full revision eller inte, även om det behövs olika åtgärder för att 

bevara kvalitén. Det är därför önskvärt att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk 

rapportering exempelvis genom standardiserade elektroniska hjälpmedel för att underlätta för 

alla intressenter omkring våra svenska företag (Nordström, 2013). 

Årsredovisningarna från aktiebolagen ska komma in till Bolagsverket inom sju månader från 

räkenskapsårets utgång, annars drabbas bolaget av förseningsavgift. Bolagsverket oroar sig 

för att allt fler bolag som får förseningsavgift kommer att öka på grund av reformen om 

frivillig revision. Fler och fler överklagar förseningsavgiften till förvaltningsrätten 

(Nordström, 2013). 

3.6 Högre krav när riskerna ökar 
Bolagsföreträdare har nytta av en kunnig bokföringsbyrå, en auktoriserad redovisningskonsult 

eller tjänster från en revisionsbyrå. De får hjälp med att sköta bokföring och redovisning samt 

sammanställa årsredovisning, som sedan snabbt kan godkännas och registreras hos 

Bolagsverket (Nordström, 2013). 

Undantag från revisionsplikten kommer att påverka de årliga revisionsrapporterna. Därför 

kräver exempelvis många banker att ett företags finansiella uttalanden sköts av en revisor då 

detta inger säkerhet åt klienten. Att sänka revisionsplikten minskar förtroendet för företagets 

finansiella uttalanden och kommer att leda till mindre samarbete mellan företagen och 

bankerna. Det företag som redan är kund hos banken kommer även att få minskat förtroende 

för sin årliga rapport när revisorns tjänster väljs bort, om de inte lyckas uppnå bankens 

förväntningar vad gäller sitt åtagande. Bankerna anser att den årliga revisionsrapporten, 

finansiella utallanden och budgeten som revisorn tillhandahåller inte kan ersättas på ett vettigt 

sätt. En revisors uttalande och rapport är en garanti för banken då de ska bevilja kredit till 

företag. Om revisionsrapporten inte utförs av en revisor tros den förlora mycket av sitt värde 

för företaget i dessa situationer (Lai, 2010).  

I de fall då bolag väljer att inte ta hjälp av revisorn kommer konsekvensen bli att bankerna 

ställer högre krav. Bankerna kommer att behöva utforma mer tydliga instruktioner för vad de 

kräver av företag som inte har en revisor. Högre räntor och avgifter hos banken kan bli 

aktuellt för de företag som väljer bort revisonen. Den förändrade kreditbedömningen ökar 

kravet på information om företaget till skillnad från de företag som behåller revisorn som då 

kan tillmötesgå banken på ett produktivare sätt. När banken får mer arbete med att kontrollera 

företag ökar kostnaderna och kreditbedömningen kommer att ta längre tid.  Dessa kostnader 

är en nackdel för företagen och är ett pris de i värsta fall får betala när de väljer bort revisorn. 
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Detta innebär egentligen enbart en omfördelning av de kostnader som företaget har (Lago & 

Orvinder, 2008). 

Genom en revisor får företag mer insikt om avdrag och periodiseringsfonder vilket kan vara 

svårt för en individ som inte är insatt. Det har visat sig att revisorn som hittar bra lösningar 

och hjälper företag att göra avdrag, kan täcka de kostnader som revisorn medför, eftersom 

dessa avdrag innebär minskade utgifter för företaget. På lång sikt kan därför revisorn skapa ett 

mer välmående företag och fördelarna överstiger kostnaderna för revision. När det finns flera 

ägare i företaget kan revisorn vara en säkerhet i förhållandet mellan ägarna. En annan viktig 

aspekt till att ha revisor är förstås att undvika fel i bokföringen, att den kan ge en bra 

överblick över företaget samt att ge ett bra intryck gentemot externa intressenter. Det finns 

även fördelar för andra intressenter såsom banker och Skatteverket eftersom att det innebär 

mindre jobb i alla led om arbetet med revisionen blir korrekt från början då de leder till 

mindre jobb även för dem.  Utan revisorn är det svårare för externa intressenter att veta om 

det aktuella företagets status är korrekt förmedlad till dem (Kaur & Kurt, Voluntary Audits, 

2008). 

3.7 Ekobrott  
De vanligaste ekobrotten (ekonomisk brottslighet) är skattebrott och bokföringsbrott. 

Anmälningarna av ekobrotten styrs till stor del av hur aktiva myndigheterna är i sin 

kontrollverksamhet. Brotten begås oftast inom en näringsverksamhet och upptäcks och 

anmälas vanligtvis av Skatteverket och av konkursförvaltare. Oredovisade intäkter och 

svartarbete är vanliga exempel på ekobrott och förekommer ofta i branscher där det hanteras 

mycket kontanter. Dessa branscher är bland annat inom restaurang-, taxi- och frisörbranschen. 

År 2013 anmäldes 17 900 skattebrott och 12 600 bokföringsbrott. Vid grovt skattebrott är det 

vanligast straffet fängelse där den genomsnittliga utdömda strafftiden är ett år och sju 

månader (brå). 

3.8 Frivillig revision 
Redovisningsbyrån Frivision har genomfört undersökningar om fördelar för småföretagare när 

de väljer mellan de två alternativen att välja bort revisor eller att fortsätta med revisor 

(Frivision, Värt att veta om frivillig revision, 2011). 

De huvudsakliga argumenten enligt Frivision för att avstå från revision är att företaget 

minskar sina kostnader upp till cirka 15 000 kronor per år, företaget får en ökad valmöjlighet 

bland leverantörer som erbjuder redovisningstjänster och förbättrad konkurrens samt att de 

blir skyddad mot komplicerade regler i framtiden då utvecklingen på revisionsområdet går 

mot ett allt mera komplext regelverk anpassat för stora internationella företag (Frivision, Värt 

att veta om frivillig revision, 2011). 

FAR anser i stället att revision är en kvalitetssäkring och att det är en årlig hälsokontroll som 

alla företag har behov av. Argumenten med att fortsätta med revisor är bland annat det 

förtroende företaget får hos kunder, leverantörer, samarbetspartners, kreditgivare och andra 

parter som företaget är beroende av. De anser även att risken för att råka ut för obehagliga 

överraskningar minskar för företagsledaren och ägarna, att det är en kontroll av att företaget 
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följer regler och konkurrerar även med andra på lika villkor samt att företaget alltid har 

tillgång till en kompetent och snabb rådgivning. Till sist argumenterar FAR om att revisionen 

håller ordning och reda i företaget samt ger ökad kvalitet i redovisningen (Frivision, Värt att 

veta om frivillig revision, 2011). 

3.9 Alternativa redovisningstjänster  
När fler företag väljer att avskaffa revisorn har fler företag misslyckats med årsredovisningen. 

Det är därför av stort intresse att hitta alternativa redovisningstjänster som kan hjälpa företag 

och därmed göra en ansats för att höja kvalitén. I slutet av mars 2013 hade 81 021 aktiebolag 

förändrat sin bolagsordning. Av de nyregistrerade aktiebolagen väljer 68 % att inte ta hjälp av 

en revisor (Nordström, 2013). De finns däremot andra möjligheter så som att anlita en 

redovisningskonsult eller någon annan med kompetens inom området som kan vara en mer 

kostandseffektiv valmöjlighet framför revisorn (Andersson A. , 2010). 

Det är lätt att starta nya företag, inte minst genom de elektroniska möjligheter som finns, men 

det är viktigt med bra system där det enkelt går att rapportera in de ekonomiska siffrorna och 

skapa en årsredovisning. Dock har arbetet kring denna standard inte varit framgångsrikt i 

landet. Det är önskvärt med elektroniska system som ska underlätta för svenska företagare 

men också andra aktörer med deras ekonomiska rapporteringar. Alternativa 

redovisningstjänster och elektronisk rapportering skulle kunna hjälpa till att höja kvaliteten på 

årsredovisningarna igen (Nordström, 2013). 

Skatteverket vet av erfarenhet att många mindre företag har ont om tid för sin administration 

och det kan då lätt uppstå oavsiktliga fel. Förenklingar underlättar men för att redovisningen 

ska bli korrekt från början lönar det sig ofta att anlita någon som både har tid och kunskap 

(Skatteverket, 2010). 

Riksdagen har beslutat att Skatteverket ska få möjlighet att förelägga företag att lämna vissa 

uppgifter under löpande beskattningsår. Skatteverket kan då göra kontroller som i ett tidigt 

skede kan uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper och därmed undvika 

skattefel. Bolagen ska uppge i sin deklaration om de har anlitat en revisor eller inte. De ska 

även kryssa i om årsredovisning eller bokslut har upprättats med hjälp av en extern 

redovisningskonsult (Skatteverket, 2010). 
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4 Empiri 
I detta avsnitt pressenteras den information som har samlats in genom intervjuer. 

Respondenternas svar om revisionsplikt förs fram.  

4.1 ALMI  
ALMI företagspartner Mälardalen erbjuder erfarna rådgivare, lån och riskkapital till företag i 

all lägen från idé till framgångsrikt företag.  Respondenten Anders Folkesson är 

finansieringsrådgivare på ALMI och berättar att allt fler väljer bort revisorn. Förändringen 

som har märkts är att kvalitén på material är mer varierande, det vill säga sämre kvalitet 

exempelvis på årsredovisningarna.  Respondenten har till och med sett årsredovisningar där 

tillgångar, skulder och eget kapital inte har balanserats i fall där företag har valt bort revisorn.   

Han anser att det i allmänhet har blivit sämre sedan 1 november 2010 då revisionsplikten 

sänktes.  

Respondenten säger att han inte har reflekterat så mycket över de gränsvärden för revision 

som finns. Han kan däremot förstå att mindre företag vill förenkla sin verksamhet genom att 

inte ha revisor. Det finns inga krav på att ha en auktoriserad redovisningskonsult, dock är det 

inte bra att släppa företag fria. Vidare anser han att det är onödigt att gå ifrån något som har 

fungerat bra.  

Anders Folkesson anser att det är viktigt att de kan lita på det material som de får in då de är 

kreditgivare, precis lika viktigt som det är för banker och leverantörer. Företag som inte har 

revisor anser han borde åtminstone ha en auktoriserad redovisningskonsult. De som väljer att 

ta hjälp av en revisor väljer det ofta för att få en extra kontroll även om de inte behöver.  Dock 

är det ofta de som verkligen behöver revisorn som väljer bort, då de själva anser att det är en 

onödig kostnad.  

Det viktigaste med att ha revisor enligt respondenten är den externa granskningen då det ger 

ett utomstående öga som ser att företaget gjort rätt och följt lagar och förordningar. Har 

företaget en duktig redovisningskonsult kan det fungera bra ändå även om revisorn är en 

fördel i kontakten med leverantörer och banker. En seriös revisor skriver inte under något som 

inte stämmer.  

ALMI har inte något krav på att det ska finnas en revisor vid mindre lån och finansiering 

däremot ställer de det kravet vid lån och finansiering av större karaktär. Detta gäller även när 

ALMI ska hjälpa företag med större projekt.  

4.2 Anonym 
Företaget som valt att vara anonymt omsätter 27 miljoner och har 13 anställda.  

Respondenten berättar att de har revisor och att de är en självklarhet för dem även om han 

själv har kunskap. Då omsättningen är hög och resultatet har varit gynnsamt kan revisorn 

hjälpa företaget att göra avskrivningar och bokslut. Respondenten anser även att det är bra att 

kunna göra avstämningar med revisorn under året samt använda revisorn som bollplank. 

Företaget har anlitat en revisionsbyrå för uppdraget, de sköter delar av bokföringen och hela 

revisionen.  Respondenten berättar att de betalade 47 700 kronor under 2013 för tjänsten hos 

byrån. Respondenten menar att även om de skulle sköta hela bokföringen själva så skulle 
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revisionsbyrån vara tvungna att kontrollera den och därför har företaget valt att lägga ut det 

mesta av arbetet på revisionsbyrån. Varje månad får företaget leverantörsreskontra och 

kundreskontra samt resultat och balansräkning från revisorn.  

Företaget sköter i dagens läge fakturering, betalning av leverantörsfakturor och löner. 

Företaget styr även konteringen.  Med den storlek som företaget har så har det aldrig varit 

frågan om att ta bort revisorn.  Om företaget dessutom skulle få en skatterevision är det en 

fördel att ha en auktoriserad revisor enligt respondenten.  

Det är även viktigt enligt respondenten att företaget har ett riktigt bokslut för att företaget ska 

vara trovärdigt. Han nämner att banken kräver att bokslutet lämnas till dem när det är klart 

samt en årlig träff där de går igenom bokslutet och ser på framtidsplanerna för att bevilja lån.  

Respondenten berättar att det kan vara ganska knepigt att betala utländska fakturor från annat 

EU-land och hur företaget då ska bokföra momsen är viktigt att ha koll på.  

Vidare menar respondenten att det gått för kort tid sedan revisionsplikten sänktes och att det 

är svårt att göra en bedömning. Effekterna måste utvärderas och sedan måste det finnas 

åtgärder för de företag som inte klarar av att sköta revisionen själva när de valt bort revisorn. 

Att företag kan välja bort revisorn är däremot bra för dem som kan det själva samt för mindre 

bolag som inte har så komplicerad verksamhet. 

4.3 Bolagsverket  
Anders Persson är företagsekonom på Bolagsverket som bland annat registrerar företag och 

tar emot årsredovisningar. Han berättar att Bolagsverket inte har genomfört några extra 

åtgärder i samband med förändringen 1 november 2010 samt att förändringen inte har gett 

Bolagsverket några ytterligare uppdrag att kontrollera företagens årsredovisningar.  Han 

berättar att Skatteverket däremot har tilldelats pengar för att genomföra vissa kontroller i 

nybildade bolag där de inte finns en revisor.   

Respondenten berättar vidare att många tror att Bolagsverket har intagit en mer kontrollerande 

roll när företagen inte anlitar en revisor. Denna uppfattning stämmer däremot inte, den enda 

skillnaden jämfört med tidigare är att Bolagsverkets arbete nu även innebär att kontrollera om 

ett bolag är skyldigt att bifoga en revisionsberättelse eller inte till årsredovisningen. 

I dagens läge är det 42 % av samtliga aktiebolag som har valt att inte ha revisor och 83% av 

nybildade aktiebolag som väljer att inte ha revisor. Bolagsverket har hittills lagt märke till att 

årsredovisningarna håller sämre kvalité och att fler nybildade bolag går i likvidation. 

Respondenten anser dock ändå att det finns ett intresse av att ha bolag utan krav på revision.  

En stor andel företag omfattas av reglerna kring den frivilliga revisionen och Bolagsverket har 

sett en ökning av nybildade aktiebolag efter förändringen.  Det kan bero dels på 

aktiekapitalreformen, då det numera räcker med 50.000kr i aktiekapital, men även införandet 

av den frivilliga revisionen kan ha påverkat. Det kan eventuellt vara så att de som förr hade 

valt att starta en enskild firma eller handelsbolag nu istället väljer att starta ett aktiebolag. 

Bolag kan välja att inte ha revisionskrav enligt bolagsordningen men fortfarande välja revisor 

på bolagsstämman enligt lagstiftingen. 
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Respondenten berättar att frågorna kring frivillig revision har minskat något, men det blir 

alltid aktuellt i samband med bokslutsdag och sedan i samband med att bolaget ska upprätta 

årsredovisningen. De frågeställningar som då dyker upp är bland annat 

• Bolaget har valt bort revisor för sent 

• Anmält detta för sent till Bolagsverket 

• Årsredovisningar saknar då revisionsberättelse 

• Många har trott att de inte behöver upprätta årsredovisning och skicka in den 

• Hur ska en årsredovisnings se ut 

• Många frågor om mall eller blankett för årsredovisning 

Respondenten menar att vi får se vad utredningen om införandet av nytt redovisningsdirektiv i 

svensk redovisningslagstiftning leder till. Där kommer frågorna att komma upp om 

gränsvärden, skyldighet att upprätta årsredovisning och publicering av denna. 

4.4 Café Stugan  
Café stugan är ett aktiebolag med två ägare och en anställd, de har cirka 1 miljon i omsättning 

enligt respondenten. Företaget säljer svenska och persiska måltider samt kaffe och kakor.  

Respondenten Elias är anställd hos Café stugan och har full insyn i verksamheten. Han 

berättar att de har revisor eftersom att revisorn är kunnig och då de själva inte kan någonting 

om revision är det en självklarhet att ta hjälp. Det är ett stort ansvar enligt honom då de finns 

många krav att uppfylla. Café stugan har anlitat en liten revisionsbyrå i Västerås. Elias svarar 

vidare att han inte är uppdaterad om gränsvärdena för revision och att det aldrig har varit 

någon möjlighet att välja bort revisorn för dem.  

4.5 City Väskan  
City Väskan är ett aktiebolag med två anställda och en omsättning på 1829 000 kronor. 

Företaget säljer väskor i olika former och prisklasser.  Ägaren Larisa Hedström svarade att 

företaget inte måste ha en revisor. Hon har däremot valt att ha en eftersom att det är en 

säkerhet för företaget. Det kostar cirka 10 000 kronor per år dock är det en kostnad som är 

värd att betala för den trygghet som revisorn ger. Respondenten känner till att det finns 

gränser för revisionsplikten dock inte exakt vilka. Respondenten arbetar ensam i butiken och 

har svårt att svara på ytterligare frågor.  

4.6 Front Row 

Front Row är en modebutik som ligger i gallerien Igor i Västerås. Den ägs och drivs av 

Georgios Nerantzidis, som även är ägare till butiken Guts. Verksamheten är ett aktiebolag och 

har 3 anställda med en omsättning på cirka 5 miljoner kronor.  

Front Row tar hjälp av revisionsbolaget Grant Thornton i Västerås. De betalar cirka 40 000 

kronor per år för denna tjänst, men ägaren anser själv att det är värt varenda krona då han 

själv inte har den kunskapen. Ägaren sköter bokföring och bokslut själv men tycker att det är 
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bra om någon granskar det och kollar att allt stämmer. Att ha en kunnig revisor anser han är 

viktigt då han som ägare vet med säkerhet vad han talar om och kan presentera tillförlitlig 

information. Georgios Nerantzidis menar att det även är en trygghet gentemot leverantörer, 

banker och andra finansiärer när det handlar om kreditvärdighet.  

Respondenten tycker att företag ska ha en revisor. Om ett företag inte har revisor är risken att 

pengar sätts på spel i onödan. ”Man tror att man kan, men man kan inte.” I framtiden tycker 

han att reglerna ska ändras och att det ska gå tillbaka till hur det var innan förändringen 2010, 

det ville säga att det ska vara revisionsplikt för alla.  

4.7 Grant Thornton   
Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag etablerat i Sverige med fler än 1000 

medarbetare. (Thornton, 2014) Grant Thornton vänder sig till alla grupper ägarledda företag, 

både stora och små. De vänder sig dock inte i första hand till de stora börsnoterade företagen 

så som ABB och Ericsson. Respondenten berättar att alla företag är väldigt olika, företag med 

liknande omsättning och förutsättningar kan vara totalt olika, som natt och dag, de är dock de 

företag som de händer mest i som är roligast att arbeta med enligt honom.  

Respondenten som är revisor för Grant Thornton berättar att de främst är de företag som 

nybildas som i större utsträckning väljer bort revisorn då de undantas från revisionsplikten. 

De flesta mindre företag som det aktuella Grant Thornton kontoret arbetar med och som redan 

hade revisor innan förändringen 2010 har valt att behålla sin revisor enligt honom. 

Respondenten upplever vidare att de inte har tappat några mindre företag. Skillnaden är 

däremot att de inte heller fått några nya kunder av de företag som ligger under gränsvärdena.  

Förändringen som genomfördes 2010 är enligt respondenten ett negativt initiativ eftersom att 

företag inte har någon koll på vad de gör då de kommer till revisionen. Lagarna och formalian 

är den samma för alla företag och han ser att det i de flesta fall är just dessa delar som 

företagen har svårt med. Respondenten är även övertygad om att det pågår fusk och 

förändringen öppnar fler möjligheter för bedrägerier. Den som fuskar märks oftast inte 

eftersom att de ofta är de som är skickliga och vet vad de gör.  

Enligt respondenten finns de däremot företag som inte behöver revision i samma utsträckning 

som andra företag, det kan tillexempel handla om de företag som endast omsätter summor 

runt 100,000. Vad alla företag behöver är dock rådgivning, vilket revisorn är mest lämpad att 

ge. Respondenten anser att minst 50 % av hans arbete är rådgivning och den totala insynen i 

företaget gör det möjligt för honom att ge bra rådgivning. Kraven är samma för alla företag 

och om redovisningen inte är okej så leder det till att ägaren blir personligt ansvarig även om 

det är ett aktiebolag.   

Respondenten tror vidare att en ökad gräns inte kan leda till något positivt utan att de snarare 

skulle kunna skapa kaos för alla intressenter. Desto större företagen är desto större blir 

smällen om något går fel. Det finns redan tydliga indikationer på att årsredovisningarna blir 

av sämre kvalitet då mindre företag ska ta hand om den själv.  
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Ett annat dilemma för företag då de inte väljer att ta hjälpa av en revisor enligt respondenten 

är att exempelvis leverantörer inte vågar lämna kredit. Det kanske leder till att företag får 

betala i förskott. Även banker kan komma att hålla olika räntesatser för företag då de inte har 

någon garanti.  

Däremot tror han att en höjning av gränsvärden kommer att ske även om det kommer att dröja 

innan den genomförs. Den första gränsen som regeringen föreslog som innebar gränsvärdet 80 

miljoner i omsättning, vilket är den gränsen som cirka 95 % av alla företag ligger under är 

dock inte en gräns som respondenten anser rimlig. Frågan om sänkt revisionsplikt är dock inte 

den mest aktuellt just nu enligt respondenten och en ökning skulle enligt respondenten komma 

att ske gradvis.  

Respondenten påpekar vidare att förbättringar av alternativa redovisningstjänster inte är en 

lösning på problemet. Alla företag har bokföringssystem och att utveckla system för 

revisionen anser inte respondenten kunna förbättra kvalitén eftersom att det krävs kunskap 

och företagen måste förstå vad de gör för att de ska bli rätt. Respondenten nämner att han 

fortfarande stöter på nya utmaningar och frågor som han diskuterara med kollegor, även om 

han är rutinerad och har arbetat inom yrket i cirka 16 år.   

4.8 Hair by EM  
Aktiebolaget Hair by Em är en frisörsalong som ägs av Emanuel Özel. Företaget omsätter 

561 000 kronor och har en anställd. Företaget behöver inte revisor då de ligger under 

gränsvärdena för revision, respondenten Emanuel Özel berättar att de däremot har valt att ta 

hjälp av en revisor. Han menar att det är bra att ha någon att bolla med och ha någon som kan 

ge rådgivning. Varför han har valt att ha revisorn, trots att han inte behöver, är enkelt enligt 

honom. Han kan inget inom det området och därför måste han ha en revisor. Respondenten 

anser att det viktigaste är att han får information om att allt går rätt till i företaget från 

revisorn. Företaget betalar 2000 kronor i månaden för tjänsten. Vad gäller gränsvärdena för 

revison har han ingen aning om vilka de är och det är inget han bryr sig om. Respondenten 

menar att det beror på vilken bolagsform företaget har när de väljer att ta hjälp av en revisor 

eller inte. En ytterligare höjning av gränsvärdena tror han skulle vara positivt för dem som 

klarar sig själva, för honom är det dock inte ett alternativ att välja bort revisorn då han inte 

kan göra det själv.  

4.9 Handelsbanken  
Niklas Johansson är kontorschef på ett av Handelsbankens kontor i Västerås. Han berättar att 

varje lokalt bankkontor hos Handelsbanken ansvarar för sin verksamhet och sina kunder. 

Respondenten upplever att det har skett en ytterst liten förändring på banken sedan 

revisionsplikten sänktes. Han säger att de fortfarande ställer samma krav på företag som 

tidigare och att de måste få in de papper som krävs för att de ska kunna bevilja kredit. Att 

företag har en revisor innebär en kvalitetsstämpel enligt respondenten då materialet som 

presenteras innehåller korrekta siffror. Han anser däremot att revisorer gärna kan vara mer 

proaktiva. Det är inte roligt att låna ut pengar till företag om det finns en osäkerhet, därför är 

kraven på reviderat bokslut med korrekta siffror och en årlig genomgång mycket viktigt när 
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banken ska bevilja kredit. Banken har inte infört några åtgärder för att bemöta sänkningen 

eftersom att de har samma krav som tidigare.  

Respondenten säger att det är marknaden som styr vad kunderna behöver och att den sänkta 

revisionsplikten ger mer frihet för företagen. De företag som inte anlitar en revisor kan istället 

ta hjälp av en duktig redovisningskonsult. Respondenten säger att den sänkta revisionsplikten 

kan vara en möjlighet för exempelvis företag som är mindre och inte behöver någon kredit. 

4.10 Nya Thulins  
Nya Thulins är ett aktiebolag som omsätter 13 456 000 kronor och har 7 anställda. Företaget 

säljer märkeskläder från flera välkända designers. Ägaren Christoffer Göthlin berättar att de 

har revisor eftersom att det är en trygghet och är väldigt viktigt då han själv inte kan det som 

revisorn kan.  Revisorn fungerar som ett bollplank enligt respondenten. Det finns de som är 

bra på revision och därför kan ägaren ta hjälp när de egna kunskaperna ligger inom ett annat 

område. Respondenten menar att det lätt kan bli strul när företag gör revisonen själv och inte 

har de kunskaper som krävs. Han nämner att företag lätt tar sig för stora friheter och använder 

för mycket pengar, tillexempel betalar ut för mycket lön eller tar ut en tjänstebil fast pengarna 

egentligen inte räcker till.  

Respondenten poängterar att ”det är bättre att fokusera på det man är bra på”. Han berättar att 

han själv inte kan något om revision och även om det går att göra visa delar själv tar det 

mycket tid och då är det lätt att glömma själva kärnverksamheten. Det är viktigt att fokusera 

på sin verksamhet och eftersom att han själv inte kan göra revisorns jobb bättre själv satsar 

han på att göra det han är bra på och lämnar arbetet med revisionen till revisorn.   

Respondenten berättar att hans fru däremot sköter bokföringen och det fungerar väldigt bra. 

Bokslut och revision för företaget sköter revisorn Christer Segerblad från BDO revision- och 

redovisningsbyrå. Kostnaden för tjänsten är cirka 50000 kronor per år enligt respondenten.  

 

Vidare berättar respondenten att han tycker det är bra med revisionsplikt. Däremot anser han 

att det förstås är bra att vissa företag slipper ha revisor då de inte har råd exempelvis 

nystartade företag. Vad gäller de gränsvärden för revision som finns säger han att det inte 

spelar någon roll för honom vilka nivåer som finns, han skulle ändå välja att ha revisor.  

4.11 Stures heminredning 
Stures Heminredning är en nystartad liten butik i Västerås som säljer artiklar för 

heminredning och andra tillbehör. Butiken ägs och drivs av delägarna Sanna Enkenberg och 

Maria Reautman Gjerseth. Verksamheten är ett aktiebolag och har varit verksamma i cirka 1 

månad.  

Maria Reutman Gjerseth berättade att de inte tar någon hjälp av något revisionsbolag, utan att 

de sköter allt själva. Då verksamheten inte uppfyller gränsvärdena för revisionsplikt har de 

valt bort detta. De tar istället hjälp av en nära privatperson som tar hand om deras bokföring 

och revision. Respondenten berättade även att de använder sig av programmet Visma som 

stöd för att utföra bokföring och fakturering. Visma har även support som snabbt och smidigt 

kan hjälpa till vid frågor eller problem.  
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Detta lilla aktiebolag har inget behov av revisor och Maria Reutman Gjerseth anser att det är 

jättebra att det går att välja bort revisorn om ägaren inte anser att denna tjänst behövs. Hon 

säger även att det är en fördel då denna tjänst medför en stor kostnad för små företag som 

ändå skulle behöva dessa pengar till att finansiera verksamheten med.  

Respondenten tror att en ytterligare höjning av gränsvärdena skulle vara bra då fler bolag får 

möjlighet att välja bort revisionen. Detta är en fördel eftersom att den ändå kontrolleras av 

Skatteverket om något inte verkar stämma.  

4.12 Thé Boden 
Thé Boden är ett litet aktiebolag som säljer kaffe, teer och andra små artiklar. Butiken ligger i 

Västerås och ägs av Inger Holmer.  

Butiken har revisor och respondenten berättar att hon har svårt att ta hand om revisionen själv. 

De har haft samma revisor under lång tid, men anser dock att det är dyrt fast att det är värt då 

revisorerna har den kunskap och utbildning som krävs och kan ta hand om det ekonomiska 

ansvaret. 

Respondenten tror att det är bra att höja gränsvärdena, men att ägaren får vara beredd på att ta 

hela ansvaret själv.  
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5 Analys 
I detta avsnitt diskuteras och analyseras kopplingen mellan teori och empiri om 

revisionsplikten och hur den har påverkat intressenterna.  

5.1 Konsekvenser av revisionsplikten  
Efter den 1 november 2010 då revisionsplikten sänktes blev de nya gränsvärdena 3 anställda, 

1,5 i balansomsättning och 3 miljoner i nettoomsättning. De nya gränserna innebar att mindre 

företag kan välja frivillig revision. Regeringen har budgeterat för en utredning om en 

ytterligare sänkning. Allt fler företag som inte uppfyller två av tre gränsvärden väljer att avstå 

från revisorn. Enligt Bolagsverket är det 83 % av nybildade aktiebolag och 42 % av redan 

existerande aktiebolag som väljer bort revision.  

Enligt respondenten från Grant Thornton är det sannolikt att en ytterligare höjning av 

gränsvärdena kommer att ske, däremot kommer det att dröja då det inte är någon aktuell fråga. 

En annan respondent ansåg att det hittills gått för kort tid sedan den nya reformen kom till och 

den måste utvärderas innan ett nytt beslut tas. Det behöver även finnas åtgärder i de fall då 

företagen inte klarar att utföra revisionen. Det framkom blandade åsikter om hur den nya 

reformen är positiv och hur en ytterligare höjning av gränsvärdena skulle påverka 

intressenterna.  

Respondenterna anser att reformen är ett bra initiativ i de fall då företag klarar av att utföra 

revisionen själva. Däremot anses det som negativt i de fall då företag försöker klara 

revisionen på egen hand trots att de inte har kunskap. Lagar och formalia är samma för alla 

även om företaget väljer bort revisorn. Respondenten på Grant Thornton berättar att han 

fortfarande stöter på utmaningar efter cirka 16 år som revisor.  

5.2 Revisorn som kvalitetsstämpel 
Revisorn finns till för att granska årsredovisningen och ge rådgivning om verksamheten. 

Respondenterna är eniga om att revisorn innebär en kvalitetsstämpel vilket ger trygghet och 

säkerhet speciellt i förhållande till exempelvis kreditgivare. Revisorn fungerar även som 

bollplank och kan hjälpa företag att säkerställa att informationen är tillförlitlig. Det är viktigt 

att företagare vet vad de talar om. En annan aspekt när företaget väljer frivillig revision är att 

pengar sätts på spel. Företagaren tar sig för stora friheter, exempelvis tar ut tjänstebil och 

betalar ut för hög lön fast de inte har råd. Det kan i vissa fall vara komplext att utföra 

bokföring och revision, utländsk moms är en aspekt som tas upp. De mindre företagen som 

intervjuas är relativt eniga om att de själva inte har kunskap om revison och väljer därför att ta 

hjälp, det är inget alternativ att göra det själv. Det lite större anonyma företaget som 

visserligen har kunskap om bokföring och revision berättar att de inte skulle välja bort 

revisorn även om de fick den möjligheten. När verksamheten blir mer komplex är det svårt att 

ha koll på allting och samtidigt sköta kärnverksamheten och fokusera på det företagare är bra 

på.  Det är viktigt att inte glömma bort varför verksamheten bedrivs och finns inte tid eller 

kunskap är det en fördel att ta hjälp.  
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5.3 Sämre kreditvärdighet och årsredovisningar  
De förändringar som har observerats är främst sämre kvalitet på årsredovisningar och dess 

formalia. Reformen har även lett till att kreditvärdigheten har blivit sämre för de företag som 

valt frivillig revision.  En årsredovisning ska enligt Årsredovisningslagen bestå av 

balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och finansieringsanalys (endast 

för större företag), även kallad kassaflödesanalys. Årsredovisning ska upprättas på ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. Respondenten från ALMI berättar 

att de har stött på årsredovisningar där tillgångar, skulder och eget kapital inte har balanserats 

hos företag som har valt bort revisorn. Bolagsverket har även haft fall där företag tror att de 

inte behöver upprätta en årsredovisning eller att skicka in den. Handelsbanken, ALMI och 

Bolagsverket har inte vidtagit några åtgärder efter reformen och har samma krav som tidigare.  

Respondenten från Bolagsverket berättar även att Skatteverket däremot har tilldelats pengar 

för att genomföra vissa kontroller i nybildade bolag där det inte finns en revisor. Riksdagen 

har beslutat att Skatteverket ska få möjlighet att förelägga företag att lämna vissa uppgifter 

under löpande beskattningsår. Skatteverket kan då göra kontroller som i ett tidigt skede kan 

uppmärksamma fel och brister i företagens räkenskaper och därmed undvika skattefel. 

Som kreditgivare kan det enligt respondenten från Grant Thornton bli tal om att höja räntor på 

banken eller att företagen måste betala i förskott. Handelsbanken berättar istället att de inte 

har vidtagit några åtgärder och de ser inget behov av det heller då de fortfarande har samma 

krav på att de får in det material de behöver för att kunna bevilja kredit. Respondenten på 

Handelsbanken menar att de inte ger kredit till någon som inte är trovärdig och inte kan visa 

upp riktiga siffror.  

En annan konsekvens som kan vara till följd av reformen är den ekonomiska brottsligheten så 

som skattebrott och bokföringsbrott. Dessa brott begås oftast inom en näringsverksamhet och 

upptäcks och anmälas vanligtvis av Skatteverket och av konkursförvaltare. Oredovisade 

intäkter och svartarbete är vanliga exempel på ekobrott och förekommer ofta i branscher där 

det hanteras mycket kontanter. Respondenten från Grant Thornton är övertygad om att det 

pågår fusk och att förändringen öppnar fler möjligheter för bedrägerier. Den som fuskar 

märks oftast inte eftersom att de ofta är de som är skickliga och vet vad de gör.  

5.4 En tjänst värd att betala för 

Även om många av respondenterna har nämnt att det är dyrt att ta hjälp av en revisor har de 

även uttryckt att det är en tjänst som är värd att betala för. Om någonting går fel eller 

årsredovisningen lämnas in försent kan företaget bli skyldiga att betala förseningsavgifter. I 

värsta fall kan de gå i likvidation, oftast drabbas nybildade företag av detta. Alltså blir det 

dyrare om någonting går fel än vad revisorn i allmänhet kostar för företagen.  

Det finns däremot alternativa möjligheter för företag som inte vill ha en revisor. 

Respondenten för Handelsbanken säger att en duktig redovisningskonsult kan vara ett bra 

alternativ och ALMI är av samma åsikt då företaget får samma möjlighet till en extern 

granskning. Respondenten på Grant Thornton nämner däremot att alternativa 

redovisningstjänster inte är en lösning på problemet. Alla företag har bokföringssystem och 
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att utveckla system för revisionen anser inte respondenten kunna förbättra kvalitén då det 

krävs kunskap och företagen måste förstå vad de gör för att det ska bli rätt. Det viktigaste är 

att den som utför revisionen vet vad han gör och att materialet är tillförlitligt.  

5.5 Reformen är inte problemet 

Reformen som infördes 2010 har ännu inte fått fullt utslag, den bör utvärderas ytterligare 

längre fram när full effekt kan ses. De gränsvärden som satts finns det olika åsikter om. Det är 

tydligt att företagare inte har koll på exakta värden. De vet att det finns frivillig revision, dock 

är det ingen möjlighet om de inte kan utföra uppgiften på egen hand. Det är inte reformen som 

är problemet, det är i de fall då företag väljer att göra revisionen själva när de inte har kunskap 

som problemen uppstår. Utifrån detta kan frågeställningen besvaras om att det inte är 

reformen som är problemet.  

Oavsett om företaget är stort eller litet är det viktigt att satsa på sin kärnverksamhet och 

fokusera på det de är duktiga på. Om företagaren kan utföra samma uppdrag som revisorn på 

ett korrekt sätt och utan att tappa fokus på sin verksamhet kan det vara ett alternativ. Om 

verksamheten är okomplicerad och inte har så brett utbud, kan tjänsten anses onödig i 

förhållande till omsättningen. Dessa små verksamheter är inte lika stort behov av rådgivning.  

Då mindre företag ofta är omedvetna om de osäkerheter som finns på deras marknad ställs de 

inför många risker och nästan alla mindre företag har en eller fler av dessa svagheter; brist på 

aktivt ledarskap, höga omkostnader för verksamheten, otillräckliga redovisningskontroller, 

ingen systematisk kontroll av företagets kostnader, svag kreditpolicy och otillräcklig 

finansiering. De risker som finns för mindre företag leder fram till frågan om frivillig revision 

gör företag mindre uppmärksamma på sina svagheter. Ett litet företag måste vara medveten 

om sina svagheter och fokusera på att förbättra sig på dessa punkter innan de tar sig an 

revisionen. Det är minst lika viktigt för små företag som för stora att verksamheten är effektiv 

och flyter på redan från början. Nystartade företag möter många utmaningar och det kan vara 

bra att företagaren får stöd samtidigt som fokus ligger på utvecklingen av verksamheten. Ett 

företag som är i utvecklingsfasen och vill expandera har i många fall behov av finansiering då 

är det viktigt att kreditgivare och leverantörer känner förtroende för företaget. Här ger 

revisorn en kvalitetsstämpel. Revisorn kan även hjälpa företaget att bli mer kostnadseffektivt.    

Respondenten från Bolagsverket anser ändå att det finns ett intresse av att ha bolag utan krav 

på revision.  De har sett en ökning av nybildade aktiebolag efter förändringen, som dels kan 

bero på aktiekapitalreformen men även införandet av den frivilliga revisionen. Det kan vara så 

att de som förr hade valt att starta en enskild firma eller handelsbolag nu istället väljer att 

starta ett aktiebolag. Företag som tidigare valt att starta handelsbolag eller enskild firma har 

troligen valt dessa bolagsformer för att de kan avstå från revisionen. Eftersom det numera går 

att avstå från revisionen i aktiebolag, som inte uppfyller gränsvärdena, har denna bolagsform 

blivit alltmer aktuell.  

  



27 
 

6 Slutsats  
I detta avsnitt presenteras slutsatserna av studien utifrån den problemformulering som 

uppsatsen bygger på.  

6.1 Vilka konsekvenser kan en ytterligare sänkning av revisionsplikten 

medföra?  
Efter att sänkningen av revisionsplikten infördes är det 83 % av nybildade aktiebolag och 

42 % av redan existerande aktiebolag som väljer bort revision. Det har fortfarande gått för 

kort tid sedan den nya reformen kom till och den måste utvärderas innan ett nytt beslut tas om 

en ytterligare höjning.  

Det har setts en ökning av nybildade aktiebolag efter förändringen, som dels kan bero på 

aktiekapitalreformen men även införandet av den frivilliga revisionen. Det kan vara så att de 

som förr hade valt att starta en enskild firma eller handelsbolag nu istället väljer att starta ett 

aktiebolag. 

Reformen som infördes 2010 har ännu inte fått fullt utslag och den bör utvärderas ytterligare 

längre fram när full effekt kan ses. De gränsvärden som satts finns det olika åsikter om. Det är 

tydligt att företagare inte har koll på exakta värden, de vet att det finns frivillig revision men 

det är ingen möjlighet om de inte kan utföra uppgiften på egen hand.  

Problem som förekommer är förseningar och att allt fler lämnar in bristande årsredovisningar. 

Företag som inte kan visa upp fullständiga räkenskaper blir inte beviljade kredit. Ett annat 

problem är att företag försöker utföra samma uppgifter som revisorn, fast de inte har kunskap. 

Det är även ett problem att företag tar sig för stora friheter, exempelvis tar ut mer lön än vad 

verksamheten klarar. 

Reformen är inte problemet utan det är då företag väljer att göra revisionen själv och de inte 

har kunskap som problemen uppstår. Oavsett om företaget är stort eller litet är det viktigt att 

satsa på sin kärnverksamhet och fokusera på det de är duktiga på. Om företagaren kan utföra 

samma uppdrag som revisorn på ett korrekt sätt och utan att tappa fokus på sin verksamhet 

kan det vara ett alternativ.  

6.2 Vilka fördelar/nackdelar finns det för de företag som väljer/väljer bort 

revisorn?  
Reformen är ett bra initiativ i de fall då företag klarar av att utföra revisionen själva. Dock 

anses det som negativt i de fall då företag försöker klara revisionen på egen hand trots att de 

inte har kunskap. Lagar och formalia är samma för alla vilket innebär att inga undantag görs 

för företag som väljer bort revisorn.  

När verksamheten blir mer komplex är det svårt att ha koll på allting, samtidigt sköta 

kärnverksamheten och fokusera på det företagare är bra på.  Det är viktigt att inte glömma 

bort varför verksamheten bedrivs och finns inte tid eller kunskap är det en fördel att ta hjälp.  
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Även om det diskuteras om att det är dyrt att ta hjälp av en revisor har det ändå uttryckts att 

det är en tjänst som är värd att betala för. Det finns däremot alternativa möjligheter för företag 

som inte vill ha en revisor, de kan till exempel ta hjälp av en redovisningskonsult.  

Då mindre företag ofta är omedvetna om de osäkerheter som finns på deras marknad, ställs de 

in för många risker. Nästan alla mindre företag har en eller flera svagheter som de måste vara 

medvetna om innan de tar sig an fler ansvarområden.  

6.3 Hur påverkar reformen kreditvärdigheten och årsredovisningarna?  
Revisorn innebär en kvalitetsstämpel vilket ger trygghet och säkerhet speciellt i förhållande 

till exempelvis kreditgivare och leverantörer. Revisorn fungerar även som bollplank och kan 

hjälpa företag att säkerställa att informationen är tillförlitlig. Det är viktigt att företagare vet 

vad de talar om när de ska presentera sin verksamhet för finansiärer och andra intressenter.  

De förändringar som har observerats är främst sämre kvalitet på årsredovisningar och dess 

formalia. Bolagsverket har noterat att kvaliteten på de årsredovisningar som skickas har 

tydliga brister. De företag som väljer bort revisorn måste ta hand om allt själva, det är just i 

dessa fall som kvaliteten på årsredovisningarna har blivit betydligt sämre. Reformen har även 

lett till att kreditvärdigheten har blivit sämre hos de företag som valt frivillig revision.  

Handelsbanken har inte vidtagit några åtgärder och de ser inget behov av det heller eftersom 

de fortfarande har samma krav på att de får in det material de behöver för att kunna bevilja 

kredit. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor  
Efter varje intervjufråga följer en notering om vilken del av referensramen den aktuella frågan är 

hämtad ifrån. Detta för att tydliggöra kopplingen mellan frågan och referensramen.  

Grant Thornton 

Har ni upplevt någon förändring efter 1 november 2010?  Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Vad är er åsikt om förändringen och hur förhåller ni er till den? Se rubrikerna 3.1.1 Revisorns 

uppgifter 3.2 Skäl att avskaffa revisionsplikten 

De gränsvärden som finns för mindre aktiebolag, anser ni dem vara rimliga? Se rubrik 3.1 

Revisionsplikten 

Har ni märkt förändring bland era kunder? Se rubrik 3.3 Förlorad kontroll över verksamheten 

Vad anser ni är fördelarna med att ha en revisor? Se rubrikerna 3.2.1 Avgörande faktorer och 

3.5 Förändring av revisionsplikten  

Har ni sett några förändringar vad gäller årsredovisningar och kreditbedömning? Se 

rubrikerna 3.5.1 Upptäckta effekter och 3.6 Högre krav när riskerna ökar 

Har ni några förslag på förbättring? (Vad gäller de ökade riskerna för företagen och alternativ 

som kan hjälpa dem vad gäller revision?) Se rubrikerna 3.6 Högre krav när riskerna ökar och 

3.9 Alternativa redovisningstjänster 

Vad tror ni kommer att hända i framtiden? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten  

Handelsbanken  

Har ni upplevt någon förändring efter 1 november 2010? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Vad är er åsikt om förändringen och hur förhåller ni er till den? Se rubrikerna 3.1.1 Revisorns 

uppgifter 3.2 Skäl att avskaffa revisionsplikten 

De gränsvärden som finns för mindre aktiebolag, anser ni dem vara rimliga? Se rubrik 3.1 

Revisionsplikten 

 

Har förändringen påverkat er? Har ni vidtagit några åtgärder? Vid kreditbedömning?  Se 

rubrik 3.6 Högre krav när riskerna ökar  

Vad anser ni är fördelarna med att ha en revisor? Se rubrikerna 3.2.1 Avgörande faktorer och 

3.5 Förändring av revisionsplikten  

Har ni några förslag på förbättring? (Vad gäller de ökade riskerna för företagen och alternativ 

som kan hjälpa dem vad gäller revision?) Se rubrikerna 3.6 Högre krav när riskerna ökar och 

3.9 Alternativa redovisningstjänster  

Vad tror ni kommer att hända i framtiden? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Företag   

Har ni upplevt någon förändring efter 1 november 2010? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Vad är er åsikt om förändringen och hur förhåller ni er till den? Se rubrikerna 3.1.1 Revisorns 

uppgifter 3.2 Skäl att avskaffa revisionsplikten 

Vet ni vilka gränsvärden som finns för mindre aktiebolag? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 
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Varför har ni valt/ ej valt att ha revisor? Hur fungerar ert val? Se rubrikerna 3.2.1 Avgörande 

faktorer och 3.3 Förlorad kontroll över verksamheten  

Vad tycker ni om att mindre företag kan välja bort revisorn? Se rubrikerna 3.2.1 Avgörande 

faktorer och 3.3 Förlorad kontroll över verksamheten 

Vad tror ni kommer att hända i framtiden? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

ALMI 

Har ni upplevt någon förändring efter 1 november 2010? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Vad är er åsikt om förändringen och hur förhåller ni er till den? Se rubrikerna 3.1.1 Revisorns 

uppgifter 3.2 Skäl att avskaffa revisionsplikten 

De gränsvärden som finns för mindre aktiebolag, anser ni dem vara rimliga? Se rubrik 3.1 

Revisionsplikten 

Har ni märkt förändring bland era kunder? Se rubrik 3.3 Förlorad kontroll över verksamheten 

Har ni sett några förändringar vad gäller årsredovisningar och kreditbedömning? Se 

rubrikerna 3.5.1 Upptäckta effekter och 3.6 Högre krav när riskerna ökar 

 

Har ni några förslag på förbättring? (Vad gäller de ökade riskerna för företagen och alternativ 

som kan hjälpa dem vad gäller revision?) Se rubrikerna 3.6 Högre krav när riskerna ökar och 

3.9 Alternativa redovisningstjänster 

Vad anser ni är fördelarna med att ha en revisor? Se rubrikerna 3.2.1 Avgörande faktorer och 

3.5 Förändring av revisionsplikten 

Vad tror ni kommer att hända i framtiden? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Bolagsverket 

Har ni upplevt någon förändring efter 1 november 2010? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

Vad är er åsikt om förändringen och hur förhåller ni er till den? Se rubrikerna 3.1.1 Revisorns 

uppgifter 3.2 Skäl att avskaffa revisionsplikten 

 

De gränsvärden som finns för mindre aktiebolag, anser ni dem vara rimliga? Se rubrik 3.1 

Revisionsplikten 

Upplever ni att det finns ett intresse för företag om att avskaffa revisionen? Är det många som 

hör av sig i detta ärende? Se rubrik 3.2.1 Avgörande faktorer  

Har ni sett några förändringar vad gäller årsredovisningar och kreditbedömning? ? Se 

rubrikerna 3.5.1 Upptäckta effekter och 3.6 Högre krav när riskerna ökar 

 

Har ni några förslag på förbättring? (Vad gäller de ökade riskerna för företagen och alternativ 

som kan hjälpa dem vad gäller revision?) Se rubrikerna 3.6 Högre krav när riskerna ökar och 

3.9 Alternativa redovisningstjänster 

Vad tror ni kommer att hända i framtiden? Se rubrik 3.1 Revisionsplikten 

 

 


