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Frågeställning: Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i 

delbetänkandet SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit? 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att utifrån existerande studier kartlägga vilka 

konsekvenser den avskaffade revisionsplikten har fått för revisorer och 

jämföra dessa med de tänkta konsekvenser som presenterats i delbetänkande 

SOU 2008:32. 

 

Metod: Studien genomfördes i form av en litteraturstudie för att kunna utgå från ett 

större antal intervjuer med revisorer jämfört med att genomföra egna 

intervjuer. I studien togs tänkta konsekvenser från SOU 2008:32 fram och 

jämfördes med resultatet från litteraturstudien där uppsatser, artiklar och 

statistik ingår. 

 

Slutsats: De tänkta konsekvenserna från SOU 2008:32 stämmer i stort med resultatet 

från litteraturstudien. Det finns vissa små skillnader som att konkurrensen 

från revisorerna på redovisningsområdet inte blivit lika stor som 

utredningen (SOU 2008:32) hade tänkt. Breddningen av utbudet från 

revisionsbyråer har också stämt överens med utredningens prediktion, även 

om det finns en större variation än vad utredningen tänkt mellan vilka 

byråer som breddar sitt utbud. 
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Research  What differences is there between the consequences presented in SOU 
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Purpose:  The purpose of this bachelor thesis is to extract information from existing 

studies to help map the consequences of the revoked audit obligation for 

auditors and compare the results with the intended consequences presented 

in SOU 2008:32. 

 

Method:  This thesis takes the form of a literature study to enable studying a larger 

amount of interviews with auditors, compared to generating new interviews. 
In the thesis the intended consequences presented in SOU 2008:32 was 

compared to the result of the literature study where essays, articles and 

statistic is included. 

 

Conclusion:  The consequences presented in SOU 2008:32 are over all well matched with 

the actual consequences found in the literature study. There are smaller 

differences such as the fact that the competition from auditors in the 

accounting firms is not as big as expected. The extension of the supply of 

services from auditors is well matched by the prediction even though there 

is a bigger variety than expected concerning which firms extends their 

supply of services. 
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1 INLEDNING  

 

 

Bokföring har blivit en central del av ett företags verksamhet och idag är aktiebolag, 

handelsbolag, ekonomiska föreningar samt enskilda personer som bedriver näringsverksamhet 

bokföringsskyldiga (Skatteverket). 

 

Bokföringslag (1999:1078), BFL, innehåller bestämmelser som reglerar bokföringen och det 

finns bland annat bestämmelser kring löpande bokföring och verifikationer, hur den löpande 

bokföringen avslutas samt arkivering (BFL, 1999). Det finns även en årsredovisningslag 

(1995:1554), ÅRL, som reglerar årsredovisningen. I ÅRL står det att företag som omfattas av 

årsredovisningslagen är företag som omfattas av 6 kap. 1 § i BFL (ÅRL, 1995). Alla 

aktiebolag, ekonomiska föreningar samt handelsbolag där minst en juridisk person är delägare 

är skyldiga att upprätta årsredovisning. (ÅRL, 1995). 

 

Årsredovisningen ska skickas in till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets 

utgång. Det som ska skickas in är en komplett årsredovisning med: 

 

 Fastställelseintyg i original 

 Revisionsberättelse i de fall det krävs 

 Koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse om aktiebolaget är ett 

moderbolag i en större koncern. 

(Bolagsverket, Årsredovisning - Aktiebolag, 2015) 

 

Företag kan ha stor administrativ arbetsbelastning vilket resulterar i att revisorer har en roll i 

årsredovisningen. Uppgiften för revisorn är att göra en revision av bolaget eller föreningen i 

fråga och oberoende granska och uttala sig om verksamhetens förhållanden. Revisorn påpekar 

det han eller hon har uppmärksammat i en revisionsberättelse, där det ska framgå om 

årsredovisningen är upprättad enligt kraven i ÅRL samt med god redovisningssed. Det ska 

finnas uttalanden huruvida revisorn antingen kan tillstyrka eller avstyrka att årsstämman 

fastställer resultat- och balansräkning, styrelse och verkställande direktörs förslag till 

resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen (Bolagsverket, Revisionsberättelse - 

Aktiebolag, 2014).  

 

Revisionsberättelsen kan ses som en kvalitetssäkring av ekonomisk information som företag 

offentliggör i sin årsredovisning och som intressenter sedan kan ta del av. Korrekt information 

bygger ett förtroende mellan företag och intressenter och kan skapa möjligheter för fortsatta 

eller nya affärer dem emellan. Det är inte bara intressenter som vill ha korrekt information, 

utan även myndigheter som Bolagsverket, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. (E-

conomic) 
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Mellan åren 1983 och 2010 var alla aktiebolag tvungna att utse revisor för att säkerställa att 

årsredovisningen behandlades korrekt, men sedan 2010 har vissa företag fått möjligheten att 

själva välja om de vill ha revisor eller inte (Skr, 1983). De företag som kan välja bort 

revisionen måste befinna sig under gränsvärdena som presenteras i 1.2 Problemdiskussion.  

 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Den 7 september 2006 tillsatte regeringen en utredare för att se över regelverket för revision 

för små företag. Under samma år beslutade regeringen genom ett tilläggsdirektiv att utredaren 

skulle komma med förslag till lagändringar för att ta bort revisionsplikten för små företag. 

Dessa förslag presenteras i Bilaga 1. Syftet med att ta bort revisionsplikten för små företag 

skulle vara att de företag som berörs av lagändringen skulle få väsentliga kostnadsbesparingar 

genom att själva välja vilka redovisnings- och revisionstjänster de behöver. Detta skulle i sin 

tur leda till att priserna på dessa tjänster skulle bli lägre och därför ge företag bättre 

förutsättningar att möta konkurrensen mot internationella företag som inte har revisionsplikt 

(SOU, 2008). 

 

Avskaffandet av revisionsplikten innebar förändringar framför allt för revisorer som fram till 

2010 hade kunder som enligt lag var tvungna att köpa deras tjänster. Med avskaffandet blev 

många av deras kunder inte längre tvungna att upphandla revisionstjänster. (E-conomic) 

 

Syftet med lagändringen var att företag istället skulle upphandla de tjänster de själva tycker 

sig behöva och på det sättet minska sina administrativa kostnader. Företag som anser att 

värdet av en revisor överstiger kostnaden kan välja att fortsätta ha revision, så kallad frivillig 

revision. (Sveriges Riksdag, 2010) 

 

Marknaden för revisorer, redovisningskonsulter och ekonomiska rådgivare förändras med ett 

skifte av efterfrågan för revision till andra alternativ för företagen. Med skiftet av efterfrågan 

följer ett antal konsekvenser för revisorer, företag och den offentliga sektorn så som 

Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Bolagsverket och Finansinspektionen. Förutom skiftet i 

efterfrågan ger också avskaffandet i sig konsekvenser för revisorer, företag och den offentliga 

sektorn. Med en revisor som granskar deras räkenskaper och förvaltning får företag ett kvitto 

på att räkenskaperna visar en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och detta 

kvitto kan också användas mot tredje part så som ägare, kreditgivare, leverantörer och andra 

intressenter (FAR). Utan revisor försvinner kvittot och intressenter får själva fatta beslut om 

hur de ska reagera gentemot företag som inte har revisor. Regeringen har i delbetänkande, 

SOU 2008:32, identifierat konsekvenser som lagändringen kan innebära. 
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1.2 Problemdiskussion 

 

Under 2007 betonade Europeiska rådet att det behövs gemensamma insatser för att stimulera 

Europas ekonomi. Ett sätt att göra detta skulle vara att minska företags administrativa 

kostnader med 25 %. Utredningen om avskaffad revisionsplikt skulle vara ett steg i ledet att 

genomföra detta (SOU, 2008). 

 

Utredningen föreslog att företag som når upp till högst ett av följande gränsvärden två år i rad 

får undantas revisionsplikt: 

 Balansomslutning: 1,5 miljoner kronor 

 Nettoomsättning: 3 miljoner kronor 

 Antal anställda: 3 

(Bolagsverket, 2014) 

 

Enligt utredningen skulle detta leda till att den avskaffade revisionsplikten skulle omfatta 

240 000 aktiva bolag och 70 000 vilande bolag. Utredningens förslag om lagändringar skulle 

innebära att företags kostnader skulle minska med 5,8 miljarder kronor per år. Lagen trädde i 

kraft den 1 november 2010 (SOU, 2008). 

 

Förslag om lagändringen skulle inte bara påverka företag i form av besparingar, men också ge 

effekter för ägare, kapitalplacerare, leverantörer, kreditgivare och revisorer. Studien kommer 

undersöka hur lagändringen faktiskt påverkat revisorer. Vidare ska studien identifiera 

skillnader mellan faktiska konsekvenser och tänkta konsekvenser som presenterats i 

delbetänkandet, SOU 2008:32. Detta görs för att undersöka om det finns väsentliga avvikelser 

från hur utredningen tänkt att det ska bli och hur det faktiskt blivit. Studiens frågeställning 

blir:  

 

 Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i delbetänkandet 

SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit? 
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1.3 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån existerande studier kartlägga vilka konsekvenser den 

avskaffade revisionsplikten har fått för revisorer och jämföra dessa med de tänkta 

konsekvenser som presenterats i delbetänkande SOU 2008:32. Denna jämförelse görs för att 

se om det finns väsentliga avvikelser eller oväntade konsekvenser för revisorer som inte 

förutsetts i nämnda delbetänkande. 

 

 

1.4 Disposition 

 

Kapitel 2: Referensram 

Syftet med det här kapitlet är att läsaren ska förstå begrepp som används i uppsatsen.  

 

Kapitel 3: Metod 

I detta kapitel får läsarna en genomgång av de metodval som gjorts för att utreda 

frågeställningarna. Kapitlet tar också upp hur litteratur har sökts och behandlats. 

 

Kapitel 4: Tänkta konsekvenser enligt SOU 2008:32  

Det har genomförts en utredning med syfte att ta fram förslag på lagändringar för att ta bort 

revisionsplikten för mindre företag, JU 2006:11. I utredningen ingår delbetänkande SOU 

2008:32 som bland annat behandlar konsekvenser av lagändringen. I kapitlet presenteras 

konsekvenser som utredningen trodde att lagändringen skulle innebära för revisorer.   

 

Kapitel 5: Faktiska konsekvenser enligt litteraturstudie 

Här presenteras vilka konsekvenser som inträffat för revisorer till följd av lagändringen. 

Dessa kommer att redogöras utifrån en litteraturstudie med artiklar, uppsatser och övriga 

källor från internet.  

 

Kapitel 6: Analys 

I analyskapitlet görs en jämförelse mellan hur tänkta konsekvenser från SOU 2008:32 

stämmer överens med faktiska konsekvenser. Analyskapitlet leder fram till att kunna besvara 

frågeställningarna.  

   

Kapitel 7: Slutsatser 

I detta avslutande kapitel presenteras svar på frågeställningarna samt förslag på vidare 

forskning inom området.  
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2 REFERENSRAM 

 

 

I detta kapitel presenteras begrepp som är relevanta för att reda ut vilka konsekvenser den 

avskaffade revisionsplikten har inneburit. Kapitlet inleds med att presentera revisorns roll och 

avslutas med argument för respektive emot att tillämpa frivillig revision. 

 

 

2.1 Revisorer och redovisningskonsulter 

 

Revisorers roll  

Enligt FAR fungerar revision som en vedertagen kvalitetsstämpel på att företags 

årsredovisning är i sin ordning och visar en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning. En 

revisor kan arbeta med alla företagsformer och det huvudsakliga arbetet går ut på att granska 

redovisningar (revisionsberättelse) samt hur styrelser förvaltar organisationer 

(förvaltningsberättelse). Revisorn blir en länk mellan företag och intressenter som tar del av 

ekonomisk information (FAR, u.d.). 

 

Efter lagändringen har revisorers roll förändrats. Revisorer arbetar mer än tidigare med 

rådgivning, skriver Pernilla Broberg i en artikel från Civilekonomen (2013). Företag 

efterfrågar revision i mindre utsträckning än tidigare och på grund av revisorns breda 

erfarenhet kan denne även arbeta med rådgivningstjänster. Tidigare har revisorns roll enligt 

Broberg varit att kvalitetssäkra ekonomisk information men uppgiften har under senare tid 

blivit mer elastisk och varierande (Broberg, 2013). Enligt Farakademi (2014) medför den 

avskaffade revisionsplikten att tjänster som förut var ett krav för företag inte längre 

efterfrågas i samma utsträckning. Revisorn som rådgivare är en växande marknad där duktiga 

revisorer som främst kan bistå sina kunder med att analysera resultat och avläsa finansiella 

prognoser efterfrågas.  

 

Redovisningskonsult 

En redovisningskonsult erbjuder tjänster inom redovisning, vilket kan vara allt från löpande 

bokföring till deklaration och årsbokslut. En redovisningskonsult kan hantera ett företags hela 

ekonomiadministration och arbeta på redovisningsbyrå eller driva en egen redovisningsbyrå. 

Till skillnad mot en revisor kan inte en redovisningskonsult skriva revisionsberättelse eller 

förvaltningsberättelse och därmed kan de inte ge den kvalitetsstämpeln mellan företag och 

tredje part som en revisor kan (FAR).  
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2.2 Modifierad intressentmodell 

 

I originalmodellen behandlas inte revisorer eller redovisningskonsulter. Eftersom revisorer 

och redovisningskonsulter kan skapa trygghet för intressenter genom att granska företags 

räkenskaper kan tyckas att de borde finnas med i intressentmodellen. Därför har författarna 

gjort en egen tolkning av revisorers roll i intressentmodellen, se figur 1. Figuren är tänkt att 

visa att revisorer och redovisningskonsulter kan fungera som en kvalitetssäkring av 

ekonomisk information från företaget till intressenter. För företag som kan välja frivillig 

revision får de själva bestämma om de vill ha kvalitetssäkring i form av revisorer eller 

redovisningskonsulter. De kan också välja att vara utan dessa alternativ. Till modellen 

beskriver författarna, efter egen tolkning, vad de olika intressenterna tjänar/går miste om 

beroende på om företag väljer att ha revision eller inte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer och redovisningskonsulter 

Syftet är att revisorer och redovisningskonsulter ska ge företag en försäkran om att 

räkenskaper och i vissa fall förvaltning är i sin ordning. Denna försäkran används av företag 

gentemot deras intressenter för att skapa trygghet för intressenterna. Detta ”skyddsnät”, 

blåmarkerat i modellen, får de berörda företagen själva välja om de ska tillämpa eller inte, 

men i vissa fall kan intressenter kräva att företagen genomgått revision för att göra affärer 

med dem.  

 

 

Figur 1. En intressentmodell 
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2.3 Egna definitioner 

 

Lagändringen 

Detta begrepp används många gånger i uppsatsen och syftar till de lagändringar som tillkom 

eller ändrades 1 november 2010 då revisionsplikten avskaffades för små företag. 

 

Utredningen 

Uttryckt utredningen används i studien och uttrycket syftar till utredningen som utfördes i 

samband med SOU 2008:32. 

 

Tänkta/faktiska konsekvenser 

Tänkta konsekvenser är i den här studien ett begrepp som syftar på konsekvenser som enligt 

SOU 2008:32 kan komma att inträffa vid avskaffandet av revisionsplikten. Faktiska 

konsekvenser syftar på konsekvenser som framkommit med hjälp av litteraturstudien. 

 

 

2.4 Argument för och emot frivillig revision  

 

En redovisningsbyrå som heter Frivision har tagit fram dokumentet Värt att veta om frivillig 

revision. Dokumentet behandlar bland annat revisionens framväxt i Sverige och vilka 

riktlinjer som finns med revision i och med det nya regelverket sedan 2010. Förutom detta 

finns också delar om vilka fördelar som finns med att faktiskt ha revision samt stycken om att 

analysera behovet hos sitt företag och väga kostnader mot den nytta som en revision tillför. 

(Frivision, 2011) 

 

Argument för att avstå revision 

I dokumentet från Frivision framkommer det att en av fördelarna med att avstå revision är att 

det kan bespara ett företags kostnader med upp till 15 000 kronor per år, beroende på hur stort 

företaget är och hur mycket arbete som behövs läggas ned på revision. I kapitel 4.1 finns 

tabell 1 som visar ungefär vad det kostar för företag med olika stor omsättning att genomföra 

revision. Att avstå från revision ger också ökade möjligheter i form av att välja bland olika 

leverantörer av redovisningstjänster samt snabbare hantering av bokslut och årsredovisning 

för okomplicerade företag som inte behöver revision. Företag som väljer bort revision 

behöver inte anpassa sig efter komplicerade regelverket som anpassas efter stora 

internationella företag. 

 

Argument för att fortsätta med revision 

Trots kostnader och långsammare hantering av bokslut och årsredovisningar finns det 

argument för att företag ska fortsätta ha revision. En av dessa fördelar är att det skapar 

förtroende mellan företag och dess intressenter då det är en kvalitetsstämpel av företagets 

ekonomiska information. Med revision får företag också en kontroll av om de följer de regler 
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och lagar som gäller och att de således konkurrerar med andra företag på lika villkor. Att ha 

revisor ger också tillgång till ett kompetent bollplank i form av kunskap och rådgivning. 

 

Kostnad mot nytta 

Det är upp till varje företag som befinner sig under gränsvärdena att själva välja om de vill ha 

revision. För att göra detta måste de undersöka argument för respektive emot att fortsätta ha 

revison. För små företag med få intressenter kan kostnaden överstiga nyttan med att ha revisor 

och för företag som är osäkra finns det alltid möjlighet att använda andra typer av 

redovisningstjänster som kanske inte kostar lika mycket som en revision. Ett förslag från 

Frivision är att granska efterfrågan av revision från intressenter. Ett exempel är banker som 

ibland har med krav på revision i sina lånevillkor och därför bör företag som har denna typ av 

bank som intressent fortsätta ha revision. I de fall det inte går att hitta argument för att 

revision inte skulle ge någon konkret nytta för företaget är rekommendationen från Frivision 

att dessa företag helt avstår från revision och istället hittar redovisningstjänster som kan passa 

företaget bättre. 
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3 METOD 

 

 

Metodkapitlet inleds med att övergripande presentera hur arbetet har gått till för att sedan mer 

i detalj presentera tillvägagångssättet. I kapitlet presenteras studiens utgångspunkt samt en 

övergripande bild av hur genomförandet av studien har gått till. Vidare presenteras hur 

informationsinsamlingen har gått till och hur artiklarna har bearbetats. Kapitlet avslutas med 

ett stycke om trovärdighet.  

 

 

3.1 Studiens utgångspunkt 

 

Frågeställningarna i studien är undersökande frågor som författarna sökt svar på genom en 

litteraturstudie. Genom dessa frågor har litteratur undersökts och sedan har svar genererats. 

Syftet var att komma fram till om lagändringen fått de konsekvenser utredningen tänkt eller 

om lagen fått oväntade konsekvenser. Undersökningen utgår från observationer från en 

litteraturstudie, där litteratur relaterad till forskningsfrågorna undersökts. Litteraturstudien 

baseras på uppsatser då det inte finns vetenskapliga artiklar som behandlar effekterna av 

lagändringen i Sverige. 

 

För att hitta information utgår studien från en allmän litteraturstudie som jämfört med en 

systematisk litteraturstudie är mindre styrd av strikta regler för vilka artiklar som ska ligga till 

grund för studien (Bell & Bryman, 2013).  

 

SOU 2008:32 tog upp vad utredningen trodde att avskaffad revisionsplikt skulle få för 

konsekvenser för exempelvis revisorer, kreditgivare, leverantörer. Samtidigt finns det många 

uppsatser och artiklar publicerade som handlar om avskaffad revisionsplikt och dess faktiska 

konsekvenser. Dessa uppsatser behandlar bland annat effekter för revisorer. De tidigare 

uppsatserna har tagit upp problemformuleringar som till exempel vad revisorer gör för att 

möta en ny marknad. Ingen har dock gjort jämförelsen mellan vad utredningen trodde att det 

skulle bli för konsekvenser av lagändringen och hur det faktiskt blivit. Detta är relevant 

eftersom en översikt skapas huruvida lagändringen fick det konsekvensutfall som utredningen 

tänkt för revisorer. Huvudmålet med lagen var att minska den administrativa bördan för 

företag men lagstiftarna måste samtidigt ta hänsyn till många olika aspekter för de berörda 

parterna. 

 

För att svara på frågeställningarna studerades delbetänkande SOU 2008:32 för att reda ut 

vilka konsekvenser som utredningen kommit fram till. Dessa konsekvenser presenteras i 

kapitel 4 med sammanfattande punkter efter varje stycke. Genom att sammanfatta styckena i 

korta punkter har författarna på ett enklare sätt kunnat jämföra dessa med resultatet från 
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litteraturstudien. De sammanfattade punkterna har sedan använts som utgångspunkt till 

informationssökningen för att söka svar på hur det faktiskt blivit. Skillnader och likheter har 

sedan analyserats med en uppställning utifrån de sammanfattade punkterna som utformats.  

 

 

3.2 Sökstrategi 

 

För att få fram relevant information till studien har en pilotsökning genomförts på olika 

sökmotorer så som Diva, Google Schoolar och Discovery. De sökord som användes vid 

sökningen var avskaffad revisionsplikt med tilläggsord som konsekvenser, tänkta och faktiska. 

Genom denna sökning framkom att det finns mycket skrivet inom området och det gällde att 

hitta en intressant infallsvinkel. När författarna kommit fram till att syftet skulle vara att 

jämföra konsekvenser enligt SOU 2008:32, med faktiska konsekvenser framkom det att 

författarna inte kunde hitta någon studie som behandlade denna infallsvinkel. Pilotsökningen 

verifierades genom att göra en sökning av artiklar på Google och där hittades heller ingen 

liknande studie. 

 

Efter pilotsökningen genomfördes en bredare sökning med fler sökord som kopplades 

samman med ”avskaffad revisionsplikt”. Sökningar på engelska genomfördes för att skapa en 

uppfattning av vilka internationella studier som gjorts i Sverige. I sökningen på engelska i 

DIVA, Google Schoolar och Discovery användes sökord som voluntary audit med olika 

tilläggsord som effect och mandatory. Sökningen med svenska sökord genomfördes på fler 

sökmotorer som exempelvis FAR Online, Skatteverkets hemsida samt Statistiska 

Centralbyrån. Detta gjordes för att kunna använda artiklar på området. En avgränsning i 

studien är att inte ta med artiklar och uppsatser som är skrivna före 2010, eftersom författarna 

velat samla in information om vad som faktiskt har hänt efter lagändringen. Ytterligare 

avgränsningar var att bara ta med uppsatser som behandlar de tänkta konsekvenserna i kapitel 

4 Konsekvenser enligt SOU 2008:32. Studier som behandlar ytterligare konsekvenser har 

därför avgränsats.  

 

Sökningar på sökmotorn DIVA gav flest resultat med uppsatser som undersökt olika områden 

kring den avskaffade revisionsplikten. I uppsatserna finns information från intervjuer som är 

genomförda med revisorer och redovisningskonsulter efter 2010, där de beskriver vad som 

hänt efter avskaffandet av revisionsplikten. Författarna har inte själva kunnat ställa nya frågor 

men har däremot kunnat gå igenom ett större antal intervjuer. På detta sätt har en möjlighet 

skapats att generalisera resultat från olika studier. Kontaktat med Revisorsnämnden, FAR, 

Statistiska Centralbyrån och Bolagsverket etablerades för att samla information och statisk 

som inte kunnat hittas direkt i deras databaser. 
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3.3 Artikelredovisning och bearbetning 

 

För att få en överblick av vilken sorts litteratur som använts i den här studien presenteras en 

artikelredovisning i form av tabell 1. Kolumnen År syftar på det år då skriften är publicerad. 

 

Tabell 1. Artikelredovisning för kapitel 5 

 

Typ/nivå 

Titel År Författare 

Statistik 

 Tjänsteprisindex för 

ekonomiska konsulter 

2003* Statistiska Centralbyrån 

 Producentprisindex för 

tjänster (PPI) efter 

produktgrupp SPIN 2007. År 

1995 - 2014 

2015 Statistiska Centralbyrån 

 Företag med revisorsförbehåll 2015 Bolagsverket 

 Statistik 2015 Revisorsnämnden 

Uppsatser 

Magister (10 

intervjupersoner) 

Avskaffad revisionsplikt för 

småföretag 

2013 Malm, Eric 

Kandidat (5 

intervjupersoner) 

Revisionspliktens 

avskaffande – Påverkan på 

revisionsbyråer och deras 

marknadsföring 

2011 Ajamlou, Anita; Ekberg, 

Andreas; Gulunay, Michel 

Kandidat (3 

intervjupersoner) 

Revision - en bransch i 

förändring 

2014 Geka, Anna; Dahlström, 

Linn 

Kandidat (6 

intervjupersoner) 

Revisionspliktens 

avskaffande - positivt eller 

negativt för dagens revisorer? 

2012 Hörnberg, Linda 

Hernetaho; Wiberg, 

Marion 

Kandidat (4 

intervjupersoner) 

Förändring i revisorns 

yrkesroll och tjänsteutbud i 

skuggan av den avskaffade 

revisionsplikten 

2014 Lindbäck, Linda; 

Vestman, Emma 

Magister 

(kvantitativ) 

Avskaffandet av 

revisionsplikten  

2012 Holmström, Anna 

Westin, Paula 

Kandidat 

(kvantitativ) 

Revisionspliktens 

avskaffande 

2013 Posth, Richard 

Westergård, Jakob 
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Artiklar 

Balans, FARs 

tidning för fri och 

obunden debatt 

Hälften av företagen utan 

revisor – oroande utveckling 

enligt UC 

2014  

Blogg Allt fler väljer bort revision 2014 Brännström, Dan 

*Källan används i syfte att förklara brister med Producentprisindex för tjänster (PPI) vilket 

gör den relevant trots att källan är publicerad före 2010. 

 

Sökandet av uppsatser började med att läsa sammanfattningar på uppsatser hittade med hjälp 

av sökorden ovan. Med hjälp av detta har uppsatser sållats bort men även uppsatser som 

verkar intressanta med tanke på studiens syfte och frågeställningar har funnits. När intressanta 

uppsatser hittats har en noggrannare genomläsning genomförts och källan har därefter 

bedömts huruvida den ska användas i studien eller inte. Endast de delar av uppsatserna som är 

direkt kopplade till studien har behandlats och vidare har endast empiri från dessa uppsatser 

använts. Anledningen att bara information från empiri i uppsatser samlats in är att inte 

påverkas av uppsatsernas slutsatser, vilket gör det lättare att dra egna slutsatser oberoende av 

hur de andra uppsatsförfattarna tolkat empirin. 

 

 

3.4 Analysmetod 

 

För att analysera insamlad information har författarna skapat ett antal sammanfattade punkter 

utifrån tänkta konsekvenser enligt SOU 2008:32. Punkterna har använts för att hitta 

information om faktiska konsekvenser som är jämförbara med tänkta konsekvenser. I 

analyskapitlet har dessa punkter jämförts med resultatet från litteraturstudien, det vill säga 

faktiska konsekvenser. Intressentmodellen har använts för att analysera vissa konsekvenser 

eftersom modellen visar samband mellan intressenter. I detta samband spelar också revisorer 

en viktig roll även om det i den originella modellen inte finns en uttryckt plats för revisorer. 

 

 

3.5 Trovärdighet 

 

Författarna har behandlat empiri från ett antal uppsatser från DIVA, skrivna av andra 

uppsatsskrivare. Hämtad empiri till litteraturstudien innehåller bara delar som har direkt 

koppling till det studien syftar att undersöka, vilket ökar validiteten. För att öka reliabiliteten 

har endast uppsatser som bedöms trovärdiga använts. Intervjusvaren i de studerade 

uppsatserna inte skulle förändras med hjälp av egna intervjuer. Med hjälp av litteraturstudien 

har fler intervjuer kunnat behandlas jämfört med att genomföra egna. Det som skulle kunna 

förändras med hjälp av egna intervjuer är att författarna skulle kunnat ställa andra frågar som 

mer exakt behandlar det studien syftar att undersöka. Dock skulle det innebära att endast ett 
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fåtal intervjuer skulle kunna genomföras och därför skulle inte lika mycket information kunna 

behandlas. Intervjusvar från revisorer skulle inte förändras med hjälp av egna intervjuer. 

Värderingar och förutspåenden om framtiden som återspeglas i undersökta uppsatser kommer 

från intervjupersoner. I dessa uppsatser har syftet varit att fånga upp deras värderingar, åsikter 

samt förutspående om förändringar för revisorer och redovisningskonsulter. Värderingar från 

dessa uppsatser är således inte författarnas egna, utan de som har genererats genom intervjuer. 

Detta är någonting som inte skulle förändras genom att utföra egna intervjuer och den här 

studien klargör när det finns osäkerhet i resonemangen.  

 

I studien har ett dokument från Frivision använts, som är en redovisningsbyrå. Det är tänkbart 

att redovisningsbyråer har inställningen att frivillig revision är någonting som företag i så stor 

uträckning som möjligt ska undvika för att istället välja deras redovisningstjänster. Detta är 

någonting som författarna inte upplever i dokumentet från Frivision och de tar upp både 

fördelar och nackdelar med frivillig revision. 

 

Statistik som använts för att undersöka konsekvensutfall för revisorer har hämtats från 

Statistiska Centralbyrån, Revisorsnämnden samt Bolagsverket. Denna statistik bedöms vara 

trovärdig eftersom deras uppgift är att samla in information och presentera den, inte värdera 

den. Detta innebär att läsarna själva får göra de analyser och tolkningar av statistiken som de 

anser rimliga. 
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4 KONSEKVENSER ENLIGT SOU 2008:32 

 

I det här kapitlet presenteras tänkta konsekvenser enligt SOU 2008:32. Varje stycke i kapitlet 

sammanfattas i punkter.  

 

4.1 SOU 2008:32 – Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

 

Som nämnts gav EU direktiv till sina medlemsländer om att försöka minska administrativa 

kostnader för små företag. EU har betonat att små och medelstora företag tyngs av onödiga 

kostnader från redovisning och revision och det har därför utretts vilka åtgärder som kan 

vidtas för att sänka kostnaderna. SOU fick därför 2006 i uppdrag att se över reglerna för 

revision av små företag (JU 2006:11). Utredarna för ett delbetänkande i JU 2006:11, 

Utredningen om revisorer och revision SOU 2007:56, fick i slutet av 2006 tilläggsdirektiv om 

att föreslå ändringar i regelverket som behövs för att avskaffa revisionsplikten för små 

företag. I ett ytterligare delbetänkande från 2008, Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32), tas konsekvenser till följd av avskaffandet av revisionsplikten upp. 

Till särskild utredare valdes Bo Svensson som var med i före detta justitierådet. Till hjälp 

hade Svensson också en parlamentarisk referensgrupp, sakkunniga personer samt experter 

inom berörda områden.  

 

Utredningen arbetade fram ett förslag till gränsvärden gällande vilka företag som skulle 

undantas revisionsplikt. Med de föreslagna gränsvärdena skulle cirka 240 000 aktiva företag 

och 70 000 inaktiva företag kunna välja frivillig revision. Företagen beräknas bespara cirka 

5,8 miljarder kronor per år. Denna besparing för företagen påverkar istället revisorer i form av 

ett intäktsbortfall.  

 

Genomsnittligt revisionsarvode efter omsättning 

I utredningen finns en tabell gällande revisorers arvoden samt antal inaktiva och aktiva bolag. 

Bolagen är grupperade efter omsättning i tabellen.  

 

Tabell 2. Revisorsarvoden 

 Inaktiva Omsättning 

< 3 mkr 

Omsättning 

3-10 mkr 

Omsättning 

10-83 mkr 

Antal bolag 73 000 160 000 50 000 30 000 

Arvode per 

bolag (tkr) 

5 15 30 50 

Arvode total 365 000 2 400 000 1 500 000 1 500 000 

 

Uppgifter om revisorsarvoden hämtade från SOU 2008:32. 
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Nedan följer konsekvenser som Avskaffande av revisionsplikten för små företag har 

identifierat, vilka sammanfattas punktvis efter varje stycke. 

 

 

4.2 Revisorer 

 

Det fanns vid tiden för utredningen 4 150 kvalificerade revisorer. Revisorers sammanlagda 

omsättning på marknaden är beräknad till 8,7 miljarder kronor exklusive de tilläggstjänster 

som revisorer kan erbjuda kunder. Omsättningen beräknas (utan hänsyn till frivillig revision) 

minska till 2,7 miljarder kronor, vilket motsvarar ett intäktsbortfall på nästan 70 %. 

Intäktsbortfall kommer också ske för tilläggstjänster som revisorer erbjuder. Detta bortfall 

kommer dock minimeras eftersom många företag som kan välja bort revision inte kommer att 

göra det.  

 

I undersökningar utförda innan JU 2006:11 har mellan 60 och 80 % av företagen sagt att de 

kommer välja frivillig revision. Utredningen bedömer att cirka 50 % av företagen kommer 

välja frivillig revision direkt vid lagändringens ikraftträdande. Frivillig revision kommer 

främst väljas av de större företag som har möjlighet att välja att avstå revision. Företags 

verksamhetsinriktning kommer också påverka deras val om att tillämpa frivillig revision eller 

inte. Ett exempel enligt utredningen är att konsultföretag kommer välja frivillig revision i 

större utsträckning än detaljhandelsföretag eller företag som arbetar med produktion av 

hushållsnära tjänster. En tid efter avskaffandet av revisionsplikten kan företags benägenhet att 

välja frivillig revision minska då marknaden kan erbjuda mer prisvärda alternativ. 

Sammanfattningsvis drog SOU 2008:32 följande slutsatser: 

 

T1: Val av frivillig revision kommer bero på företags storlek och bransch. 

T2: Antal företag som väljer frivillig revision kommer minska med tiden. 

 

Eftersom frivillig revision för inaktiva företag inte är prisvärt kommer en direkt effekt av 

lagändringen vara att många av dessa företag väljer bort revision. Bland de 70 000 inaktiva 

företag som omfattas görs bedömningen att 95 % kommer välja bort revision.  

 

För de en- och fåmansbolag som finns görs bedömningen att 70 % kommer välja bort frivillig 

revision. En- och fåmansbolag utgör en stor grupp som trots detta inte nödvändigtvis innebär 

ett stort intäktsbortfall för revisionsbranschen som helhet. Utredningen antar att de kommer 

anlita revisorer, andra externa konsulter för rådgivning samt ekonomiska och juridiska 

tjänster. För revisorer till små företag bör detta istället leda till en intäktsökning. Företag som 

väljer bort frivillig revision kommer behöva andra typer av tjänster inom redovisning och 

rådgivning. Ökningen av dessa intäkter är svår att bedöma eftersom det beror på hur revisorer 

marknadsför sina tjänster, med bland annat redovisningskonsulter som främsta konkurrent. 

Intäkter på grund av nya tjänster som revisorer inriktade på annat än små företag kan tänkas 
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erbjuda kommer enligt utredningen inte motsvara de intäkter som de med lagstadgad 

revisionsplikt skulle haft. Skillnaden i intäkter för revisorer i de minsta revisionsbyråerna 

kommer dock vara hanterbara.  

  

T3: Nästan alla inaktiva företag väljer bort revision. 

T4: Intäktsbortfall för revisorer kommer vara hanterbara. 

T5: För revisorer inriktade på små företag blir intäktsbortfall mindre eller kan till och 

med leda till en ökning av intäkter. 

 

Av företag som kan välja bort revision kommer det för företag med hög omsättning, stor 

ägarkrets och många anställda ställas högre krav från intressenter på frivillig revision jämfört 

med mindre företag. Tillämpning av frivillig revision får företag att framstå som en seriös 

affärspartner och en framtida uppköpskandidat. För företag med omsättning mellan 3-10 

miljoner kronor bedöms cirka 50 % välja frivillig revision. För företag som överstiger 10 

miljoner kronor i omsättning gör utredningen bedömningen att 75 – 80 % kommer välja 

frivillig revision. Dessa företag kan välja bort frivillig revision om de högst överstiger ett av 

gränsvärdena ovan. 

 

För företag med högre omsättning än 3 miljoner kronor som väljer att avstå från frivillig 

revision finns det ett stort behov av experttjänster på redovisnings- och revisionsområdet. För 

dessa företag håller revisorer och redovisningskonsulter på att utveckla alternativ till revision. 

Utredningen bedömer att revisorer för dessa företag kan tillgodogöra sig eventuellt 

intäktsbortfall nästan fullt ut med hjälp av att marknadsföra frivillig revision och 

tillhandahålla nya produkter och tjänster till företagen.  

 

T6: 50 % av företag med omsättning mellan 3 – 10 miljoner kronor i omsättning väljer 

bort frivillig revision. 

T7: 20 – 25 % av företag med omsättning över 10 miljoner kronor väljer bort frivillig 

revision.  

T8: Företag med omsättning över 3 miljoner kronor som väljer bort frivillig revision har 

stort behov av experttjänster på redovisnings- och revisionsområdet. 

 

 

4.3 Marknadsförändringar för revisorer 

 

Lagändringen ägde rum den 1 november 2010 med samma effekt gällande omedelbart 

avskaffad revisionsplikt. Vid ikraftträdandet fanns det revisorer valda på en mandatperiod om 

fyra år som inte hade avslutat sitt uppdrag gentemot sin klient. Avslut av revisorsuppdrag 

måste godtas av revisorn själv om det finns ett avtal som ännu inte är uppfyllt. Detta måste 

göras med godtagbara skäl för en förtida uppsägning vilket innefattar att revisionsklienten inte 
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behöver revision längre. I det fall det finns bestämmelser i avtalet angående skadestånd vid 

för tidig uppsägning av revisor kan det bli tal om ersättning, men revisorer kan inte hindra 

sina klienter från uppsägning av avtalen efter att avskaffandet av revisionsplikten trätt i kraft. 

Utredningen bedömer att många revisionsklienter kommer att säga upp sina revisorsavtal, 

vilket kommer leda till ett överskott på revisorer. Överskottet på revisorer kommer 

förekomma under några år tills det skapas balans i revisionsbranschen igen. Obalansen på 

marknaden i form av högre utbud än efterfrågan kommer att pressa priserna på 

revisionstjänsterna under dessa år.  

 

T9: Det kommer under några år finnas ett överskott av revisorer. 

T10: Överskottet kommer leda till pressade priser på revisionstjänster. 

 

Detta kommer leda till att revisorer måste hitta nya uppgifter på en friare marknad som 

sträcker sig in på redovisningsområdet, vilket leder till ökad konkurrens. Revisorer kommer 

fortsätta jobba med lagstadgad revision av stora och medelstora företag. En del kommer 

inrikta verksamheten till att erbjuda frivillig revision till små företag och erbjuda andra 

tjänster som kvalitetssäkrar företags finansiella rapporter. Exempel på sådana tjänster kan 

vara översiktlig granskning, så kallat review och complication. Review betyder att revisorn 

gör en analys av finansiella rapporter och skriver en granskningsberättelse. Complication 

betyder att revisorn skriver ett intyg om finansiella rapporter och ger oftast detta till ledningen 

i företaget. Detta intyg syftar inte till att läsas av tredje part. 

 

Andra områden revisorer kommer arbeta inom är till exempel kvalificerad skatterådgivning 

eller affärsrådgivning, så som riskhantering, verksamhetsutveckling, företagsöverlåtelser, 

omstrukturering och finansiering. Revisorer antas hitta andra anställningsformer inom 

ekonomibranschen. På sikt bedöms revisorer minska i antal men det är oklart hur stor denna 

minskning kommer bli. Revisionsbyråer i glesbygden kommer få störst svårigheter då deras 

möjlighet att erbjuda andra tjänster för närliggande företag kommer vara begränsad.  

 

T11: Revisorer kommer bredda sitt utbud av tjänster, vilket kommer sträcka sig in på 

rådgivnings- och redovisningsområdet. 

 

Möjligheten för redovisningskonsulter och andra rådgivare i ekonomiska frågor att erbjuda 

tjänster förändras också i samband med utredningens förslag. Dessa konsulter får en ökad 

efterfrågan på redovisningstjänster då många företag som avstår frivillig revision behöver 

redovisningstjänster i större utsträckning. Konsulter kan enligt utredningen räkna med att få 

hårdare konkurrens från revisorer på sina verksamhetsområden. Med en större marknad med 

fler konkurrenter är det inte säkert att redovisningskonsulter och rådgivare kan utöka sin 

marknadsandel. Utredningens förslag tros leda till ökad konkurrens på områden som 

redovisning, skattekonsultationer, affärsrådgivning och liknade tjänster. Den ökade 
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konkurrensen kommer leda till ökat samarbete mellan revisions- och redovisningsbyråer, eller 

att byråer går ihop för att skapa kostnadsfördelar då de slipper konkurrera mot varandra. 

Under utredningens gång har detta redan observerats då stora byråer köpt upp mindre.  

 

T12: Konkurrens inom områden som redovisning, skattekonsultationer, 

affärsrådgivning och liknade tjänster ökar. 

T13: Revisions- och redovisningsbyråer går ihop för att skapa kostnadsfördelar. 
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4.4 Sammanställning av punkterna T1-T13 

 

Nedan följer en tabell över tänkta (T) konsekvenser enligt delbetänkande SOU 2008:32.  

 

Tabell 3. Sammanfattningspunkter av tänkta konsekvenser 

T1 
Val av frivillig revision kommer bero på företags storlek och bransch. 

T2 
Antal företag som väljer frivillig revision kommer minska med tiden. 

T3 
Nästan alla inaktiva företag väljer bort revision. 

T4 
Intäktsbortfall för revisorer kommer vara hanterbara. 

T5 
För revisorer inriktade på små företag blir intäktsbortfall mindre eller kan till 

och med leda till en ökning av intäkter. 

T6 
50 % av företag med omsättning mellan 3 – 10 miljoner kronor i omsättning 

väljer bort frivillig revision. 

T7 
20 – 25 % av företag med omsättning över 10 miljoner kronor väljer bort 

frivillig revision. 

T8 
Företag med omsättning över 3 miljoner kronor som väljer bort frivillig revision 

har stort behov av experttjänster på redovisnings- och revisionsområdet. 

T9 
Det kommer under några år finnas ett överskott av revisorer. 

T10 
Överskottet kommer leda till pressade priser på revisionstjänsterna. 

T11 
Revisorer kommer att bredda sitt utbud av tjänster, vilket kommer sträcka sig in 

på rådgivnings- och redovisningsområdet. 

T12 
Konkurrens inom områden som redovisning, skattekonsultationer, 

affärsrådgivning och liknade tjänster ökar. 

T13 
Revisions- och redovisningsbyråer går ihop för att skapa kostnadsfördelar. 
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5 RESULTAT FRÅN LITTERATURSTUDIE 

 

 

I kapitel 5 presenteras med hjälp av litteratur och artiklar faktiska konsekvenser som inträffat 

för revisorer i och med lagändringen. I kapitlet behåller studien samma struktur som kapitel 4. 

Utifrån den löpande texten skapas nya sammanfattade punkter vilket leder till en analys i 

nästa kapitel.   

 

Företagsstorlekens betydelse för att ha revisor 

I en studie gjord av Holmström & Westin (2012) gjordes en kvantitativ undersökning som 

styrker att storlek har betydelse för om företag väljer frivillig revision eller inte. Med storlek 

syftar deras studie till omsättning och medelantal anställda. För större företag är det högre 

sannolikhet att välja frivillig revision jämfört med mindre företag. I studien av Posth & 

Westergård (2013), där kvantitativt material samlades in för att undersökas med hjälp av t-

test, framkom att omsättningen är högre i företag som har revision. T-testet för deras urval 

hade en signifikans på 0,000, vilket innebär att testet är signifikant. I studien ingick totalt 

43 099 bolag där 8 595 av dessa valt att anlita en revisor. Studien avgränsades till företag som 

bildades efter 2010. 

 

Med hjälp av litteraturstudien har ingen statistik hittats där företag grupperats efter omsättning 

enligt grupperna 0-3 mkr, 3-10 mkr och över 10 mkr, eller någon annan indelning gällande 

hur många procent av företag som har revisorer. I tabell 4 har följande statistik inhämtats via 

mailkontakt med Bolagsverket: 

 

Tabell 4. Antal bolag med revisorsförbehåll 2015 

 

Bolagsform 

 

Antal bolag 

 

Antal med 

revisorsförbehåll 

Antal med 

förbehåll 

som ändå 

har revisor 

 

Antal utan 

revisor (st) 

 

Antal bolag 

utan revisor 

(%) 

AB 485 719 241 357 13 890 227 467 47 % 

Lagerbolag 45 03 4 106 2 4 104 91 % 

Totalt 490 222 245 463 13 892 231 571 47 % 

 

Denna statistik från Bolagsverket visar inte företag sorterade med avseende på omsättning 

men ger en bild av hur många företag som väljer bort revision. Informationen är från 7 maj 

2015. Ingen statistik grupperat efter omsättning har hittats, men empiri från litteraturstudien 

ger stöd åt att företags behov av revisor ökar med företagets storlek. 
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F1, F6 & F7: Företags storlek, med avseende på omsättning, påverkar sannolikheten att 

anlita revisor. Ju större företag desto större sannolikhet att välja revision.  

 

Minskad efterfrågan på revision 

Enligt Dan Brännström, som är generalsekreterare i FAR, har efterfrågan på frivillig revision 

minskat succesivt sedan lagändringen. I ett inlägg på Brännströms blogg, skrivet 31 januari 

2014, står att 53,5% av bolagen som hade revision innan lagändringen har kvar den. I juli 

2013 var det 65 % av bolagen som hade kvar sin revision vilket inneburit en minskning under 

dessa sex månader med 11,5 procentenheter (Brännström, 2014). Balans, FARs tidning för fri 

och obunden debatt, skrev den 16 december 2014 att det är en oroande utveckling som pågår 

då hälften av företagen inte har revision. Upplysningscentralen, ett kreditinformationsföretag, 

har tagit fram statistik som visar att antal företag som väljer bort revision ökar år för år. Tabell 

5 visar hur många nystartade företag, efter 2010, och hur många gamla företag som väljer bort 

revision. Gamla företag syftar till företag som hade revision innan 2010. (Balans, 2014). 

 

F2: Efterfrågan på revision minskar med tiden. 

 

Tabell 5. Statistik på företag som väljer frivillig revision 

År 2010 2011 2012 2013 

Nya företag 

som väljer bort 

revision 

 

68 % 

 

72 % 

 

77 % 

 

80 % 

Gamla företag 

som väljer bort 

revision 

 

- 

 

22 % 

 

37 % 

 

46 % 

(Balans, 2014) 

 

Inaktiva företag 

Information om efterfrågan på revision för inaktiva företag har inte hittats under 

litteraturstudien. Inte heller Bolagsverket, FAR, Revisorsnämnden eller Statistiska 

Centralbyrån har kunnat presentera statistik på hur många inaktiva företag som har revision. 

 

F3: Ingen statistik för hur många inaktiva företag som väljer bort revision kan påvisas. 

 

Intäktsbortfall 

I studien av Malm (2013) har tillfrågade revisorer fått frågan hur de hanterar en hårdare 

konkurrens och därmed minskade intäkter för revisorer. Revisorerna i studien menar att större 

revisionsbyråer har förlorat fler revisionsuppdrag än mindre byråer, men de upplever ändå 
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inte att förändringen är dramatisk eftersom det handlar om små revisionsuppdrag som 

genererar små intäkter. Revisorer i mindre revisionsbyråer menar att de också fått mindre 

revisionsuppdrag på grund av lagändringen men att de totalt har fått fler redovisningsuppdrag. 

Detta menar revisorerna från Malms studie minskar dramatiken, men att de måste satsa mer 

på att bredda utbudet av redovisningstjänster då efterfrågan på dessa ökar i takt med att 

efterfrågan på revisionsuppdrag minskar. Redovisningskonsulterna i studien tycker att det har 

blivit större arbetsbörda efter lagändringen (Malm, 2013). 

 

I en annan studie, gjord av Vestman och Lindbäck (2014), har fyra revisorer på större byråer 

intervjuats och besvarat frågor bland annat om hur deras yrkesroll förändrats efter 

lagändringen. Samtliga revisorer i studien kommer från större byråer, bland annat Grant 

Thornton och PwC. Samtliga revisorer menar att de redan innan lagändringen har arbetat med 

kombiuppdrag, vilket innebär både revision och redovisning. Revisorerna i studien menar att 

lagändringen inte kom som någon överraskning. Ingen av revisorerna menar heller att 

intäkterna har minskat dramatiskt sedan lagändringen (Lindbäck & Vestman, 2014). 

 

F4, F5: Revisorer på större bolag upplever ingen dramatisk förändring gällande 

minskade intäkter efter lagändringen. Vissa av dem har förlorat intäkter i form av 

mindre revisionsuppdrag från små företag, men menar att små företag inte är en så pass 

stor källa till intäkter att det påverkat deras arbetssituation. Revisorer på små byråer 

upplever att det har blivit mer arbete men att de tagit över mer och mer 

redovisningsuppdrag.  

 

Behov av experttjänster 

Ovan har redogjorts att omsättningen påverkar företags val angående att ha revision eller inte. 

Ingen statistik som hittats visar att företag utan revisor samt med en högre omsättning skulle 

ha större behov av experttjänster. Författarna har i brist på litteratur på området sökt annan 

information som kan ge en vägledning om hur väl det kan stämma att företag med högre 

omsättning har större behov av experttjänster på redovisningsområdet. En källa beträffande 

regelverken K2 och K3 bidrar till en diskussion som förs i analyskapitlet. Författarna vill 

understryka att inga exakta siffror på hur många företag som väljer bort frivillig revision och 

behöver använda regelverket K3 hittats. Vidare presenteras information om dessa regelverk. 

 

Alla företag som kan välja bort frivillig revision betraktas som mindre företag enligt (ÅRL, 

1995). Företag som kan välja bort revision kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3 som 

regelverk i sin årsredovisning. Det senare är först och främst avsett att tillämpas av större 

onoterade företag men alla mindre företag kan välja K3. Regelverket är principbaserat vilket 

gör att det finns större utrymme för bedömningar samt flexibilitet. I K3 finns mindre tydlig 

vägledning jämfört med K2 men större möjlighet att anpassa redovisningen efter behov. K2-

reglerna är främst avsedda att användas av de minsta företagen som enligt ÅRL betraktas som 

mindre företag. K2 är regelbaserat vilket betyder att det finns klarare instruktioner för hur 
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redovisning ska utföras, samtidigt som K2 lämnar mindre utrymme för egna bedömningar 

angående redovisningssituationer. Det behövs mer kompetens inom redovisning för att 

använda K3 eftersom K2 innehåller tydligare instruktioner (K2K3, u.d.). 

 

F8: Ingen information har hittats som visar ett samband mellan företags efterfrågan av 

experttjänster på redovisnings- och revisionsområdet och deras omsättning. 

 

Överskott av revisorer 

Ovan redovisas att samtliga revisorer från två studier av Lindbäck & Vestman (2014); Malm 

(2013) var överens om att deras yrkesroller inte förändrats mycket efter lagändringen. 

Revisorerna i studierna kommer från både mindre och större byråer. I båda dessa studier 

menar revisorerna att de minskade revisionsuppdragen efter lagändringen till stor del vägs 

upp av andra typer av tjänster, inom redovisning och rådgivning. Revisorerna i Malms studie 

tror att gränsvärdena för frivillig revision kommer höjas och att det kommer innebära att 

revisorer kommer konkurrera om ännu färre revisionsuppdrag. Några av de tillfrågade 

revisorerna i studien menar att det kommer bli störst problem för små byråer på glesbygden, 

men att dessa byråer kan försöka kompensera bortfallet av revisionsuppdrag med andra typer 

av tjänster (Malm, 2013). En annan studie tar också upp frågan om det finns ett överskott på 

revisorer och även i denna studie menar intervjupersonerna att det inte finns något överskott 

utan att revisorerna får öka sitt utbud av tjänster (Hörnberg & Wiberg, 2012). 

 

Revisorsnämnden presenterar statistik över antalet revisorer mellan åren 1975 och 2013. Där 

framkommer att det under 2010 fanns cirka 4000 godkända och auktoriserade revisorer. 

Statistik från 2015 visar att antalet är 3600 godkända och auktoriserade revisorer 

(Revisorsnämnden, 2015). 

 

F9: Det finns färre revisionsuppdrag för revisorer, men dessa vägs upp med tjänster 

inom redovisning och rådgivning. 

 

Prispress 

Från Statistiska Centralbyrån har producentprisindex (PPI) för revisionstjänster inhämtats där 

basåret är 2005. Detta index visar att prisökningen efter 2011 har avstannat och till och med 

minskat. Konsumentprisindex (KPI) för 2005-2014 har tagits fram för att kunna jämföras med 

PPI. 
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Tabell 6. PPI för revisionstjänster samt KPI mellan 2005-2014 

 

Baserad på data hämtat från Statistiska Centralbyrån (2015). 

 

En svårighet med att göra prismätning för revisionstjänster handlar om att uppdragen ofta är 

speciellt utformade efter kundens behov. Det blir därför svårt att hitta stabila och repetitiva 

tjänster som producenter kan lämna uppgifter om. Prissättningen beror också på ett antal 

faktorer som ständigt förändras och det kan vara svårt att särskilja olika tjänster från varandra, 

så som exempelvis revisionsnära rådgivning (Statistiska Centralbyrån, 2003).  

 

Tillfrågade revisorer i studien av Malm (2013) menar att den minskade tillväxten dels kan 

bero på allmänna konjunkturförsvagningar samt att ökad konkurrens har lett till att priserna på 

enskilda revisionsuppdrag pressats ned. Geka & Dahlström (2014) har genomfört en studie 

där tre revisorer intervjuats om bland annat prisutveckling för revisionstjänster. Revisorerna 

berättar att priset på revisionstjänster har ett nära samband med revisorns arvode. Ju högre 

kompetens och erfarenhet revisorn har desto högre blir priset. Ingen av revisorerna har märkt 

någon direkt påverkan på prisbilden men revisorerna tror att det mycket väl kan bli en 

förändring i framtiden.  

 

F10: Det går inte helt säkert att fastställa att priserna på revisionstjänsterna sjunkit. 

 

Konkurrenssituation 

För att undersöka hur konkurrensen har förändrats i och med avskaffad revisionsplikt behövs 

information om kundkontakt och marknadsföring. Detta för att se om det finns behov av att 

försöka behålla befintliga kunder. 

 

Revisorer från mindre revisionsbyråer får först och främst kundkontakt via rekommendationer 

från redovisningsbyråer samt befintliga kunder. Dock kräver olika kunder olika mycket 

kontakt med revisor. Kundkontakt är ofta större i stora företag och mindre i mindre företag. 

En del revisionsbyråer anser att det är acceptabelt att kontakta potentiella kunder som uttryckt 

intresse för revisionstjänster, men inte att kontakta företag som inte visat intresse. 

Revisionsbyråerna tycker att personlig kontakt med kunder är viktigt för att behålla dessa men 

att den ska vara anpassad till kundens situation. När det gäller marknadsföring finns det 

blandade meningar om kundkontakt, där vissa revisionsbyråer väljer att försöka behålla 

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PPI för 

revisionstjänster 

100 102,9 109,6 114,4 114,9 117,9 121,9 121,1 120 121,8 

KPI för diverse 

varor & tjänster 

100 104,1 107,3 109,2 111,7 114,6 115,8 118,7 119,8 121,3 
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befintliga kunder medan andra väljer att marknadsföra tjänster på olika sätt. Revisionsbyråer 

väljer att bredda utbudet av tjänster olika mycket, med fokus på skatterådgivning. Vissa 

byråer väljer även att erbjuda redovisningstjänster till kunder som inte vill ha revision, medan 

andra väljer att enbart stärka sitt nuvarande utbud av tjänster så som skattekonsultation, 

bokföring, riskhantering och affärsplanering (Ajamlou, Ekberg, & Gulunay, 2011).  

 

I empirin i studien av Malm (2013) beskrivs att det finns ett samarbete mellan 

redovisningsbyråer och revisionsbyråer. En del av redovisningskonsulterna i studien anser att 

konkurrensen ökat på redovisningsområdet, medan andra inte märker av detta. 

Redovisningskonsulterna är dock överens om att konkurrens från revisorer i stort sett 

uteblivit. Upplevelser om konkurrenssituationen är olika för olika revisorer men de är överens 

om att revisionsuppdragen blivit färre, vilket ökar konkurrensen för dessa tjänster. En del av 

revisorerna upplever en ökning av arbetsmängden med redovisning och bokföring i 

jämförelse med revisionsuppdrag. Flera revisorer anser att det är nödvändigt för framtiden att 

ha ett brett utbud, speciellt med rådgivning (Malm, 2013). Ännu en studie, där sex revisorer 

intervjuats, styrker att det finns en ökad efterfrågan på rådgivning (Hörnberg & Wiberg, 

2012). 

 

F11: Revisorers utbud av tjänster har i stort sett blivit bredare. Rådgivning är det största 

utökningsområdet men det satsas också på redovisnings- och bokföringstjänster. Det 

finns också revisorer som satsar på att enbart stärka nuvarande utbud. 

 

F12: Konkurrens inom redovisning, revision, rådgivning och liknade tjänster har ökat. 

 

Sammanslagning och uppköp av byråer 

I studien av Hörnberg och Wiberg (2012) har totalt sex revisorer intervjuats. I empirin 

beskrivs att en del av de tillfrågade revisorerna i deras studie, från större byråer, menar att de 

köpt upp en del mindre byråer men att detta inte har någon direkt koppling till lagändringen. 

Istället motiveras uppköpandet av andra byråer med att de vill ta marknadsandelar. De minsta 

byråerna i studien har däremot inte utökat samarbete med andra byråer (Hörnberg & Wiberg, 

2012). Ingen övrig information har kunnat hittas på detta område.  

 

F13: I litteraturstudien har ingen information hittats som styrker att revisionsbyråer gått 

samman eller köpt upp varandra på grund av avskaffad revisionsplikt. 
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6 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

 

I analyskapitlet jämförs tänkta konsekvenser T1-T13 med faktiska konsekvenser F1-F13. 

Likheter och skillnader i punkterna presenteras och kapitlet leder studien vidare till slutsatser.  

 

I tabell 7 illustreras vilka källor som stödjer, delvis stödjer eller motsäger de olika tänkta 

konsekvenserna. Detta syftar till att få en översikt av litteraturstöd för respektive konsekvens. 

 

Tabell 7. Stöd till argumentation för eller emot huruvida T1-T13 stämmer eller inte 

 

  

Konsekvens Stödjer Stödjer delvis Motsäger 

T1 (Holmström & Westin, 2012)   

T2 (Balans, 2014) 

(Brännström, 2014) 

  

T3 - - - 

T4 (Malm, 2013) 

(Lindbäck & Vestman, 2014) 

  

T5 (Malm, 2013)   

T6  (Holmström & Westin, 

2012) 

(Posth & Westergård, 2013) 

 

T7  (Holmström & Westin, 

2012) 

(Posth & Westergård, 2013) 

 

 

T8 - - - 

T9  (Revisorsnämnden, 2015) (Malm, 2013) 

(Lindbäck & Vestman, 2014) 

(Hörnberg & Wiberg, 2012) 

T10  (Statistiska Centralbyrån, 

2015) 

(Malm, 2013) 

(Geka & Dahlström, 2014) 

T11 (Malm, 2013) (Ajamlou, Ekberg, & 

Gulunay, 2011) 

(Hörnberg & Wiberg, 2012) 

 

T12 (Malm, 2013) (Hörnberg & Wiberg, 2012)  

T13 - - - 
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Omsättningens påverkan att tillämpa frivillig revision 

Författarna har sett tendenser till att företags storlek påverkar huruvida de väljer att ha revisor 

eller inte. Ett argument för detta är att större företag kan ha fler intressenter samtidigt som det 

blir fler transaktioner att redovisa när det handlar om stora företag. Mer redovisning kräver 

mer granskning av att den är korrekt utförd och där kan en revisor vara behjälplig. Författarna 

tror att detta är det huvudsakliga argumentet till att företags behov av revision ökar med 

storlek på företaget. Som nämnts i intressentmodellen kan intressenter kräva att företag har 

genomgått revision, till exempel banker som vill ha en garanti i form av revisionsberättelse. 

En revisionsberättelse kan öka tryggheten att företag återbetalar lånat kapital. Att ingen 

statistik hittats sorterad efter omsättningsstorlek beror bland annat på att Bolagsverket inte 

tagit med företags omsättning i sin statistik. Författarna har även kontaktat FAR, 

Revisorsnämnden och Statistiska Centralbyrån för att se om de har grupperat information på 

ett sätt som gör att det går att besvara huruvida de tänkta konsekvenserna som behandlar 

omsättning stämmer eller inte, men har inte lyckats då dessa myndigheter inte heller har 

någon sådan information. Författarna har genom litteraturstudien bedömt att det är korrekt att 

företagets storlek spelar in på valet angående revisor. De tänkta konsekvenserna T1, T6 och 

T7 stämmer till den delen att företag med högre omsättning väljer frivillig revision i större 

utsträckning. 

 

Frivillig revision minskar med tiden 

En tänkt konsekvens skulle enligt SOU 2008:32 vara att antal företag som väljer frivillig 

revision skulle minska med tiden. Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, har skrivit 

inlägg på sin blogg, vilka stödjer detta resonemang. Bland annat står det i inlägget från den 31 

januari 2014 att antal bolag som väljer att avstå revision är högre än förväntat innan 

lagändringen. Balans, FARs tidning för fri och obunden debatt, skrev att utvecklingen är 

oroande då hälften av bolagen står utan revisor och i tabell 5 har författarna illustrerat statistik 

på hur förändringen av antalet företag med revisor har sett ut mellan 2010 och 2013. Det kan 

med statistiken konstateras att 68 % av nystartade företag år 2010 valde att avstå revision 

medan procentsatsen var 80 % år 2013 vilket är en ökning med 12 procentenheter på tre år. I 

och med att lagändringen trädde i kraft i november 2010 finns det ingen statistik på antal 

gamla företag (företag som hade revision innan lagändringen) som valde att avstå revision. 

Däremot finns det statistik mellan 2011 och 2013 på detta och procentsatserna för gamla 

företag som valt bort revision har ökat från 22 % till 46 % under dessa år. Detta innebär att 

antal företag som hade revisor innan lagändringen har mer än halverats på två år mellan 2011 

och 2013. Författarna kan konstatera att den tänkta konsekvensen, T2, stämmer överens med 

den faktiska konsekvensen, F2, vilket finner stöd av Dan Brännström och statistik från 

tidningen Balans.      

 

Inaktiva företag 

Enligt den modifierade intressentmodellen från kapitel 2.2 Modifierad intressentmodell tillför 

revisorer nytta för företag genom att kvalitetssäkra räkenskaper och i vissa fall förvaltning. I 
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inaktiva företag behövs ingen kvalitetssäkring eftersom det inte sker några transaktioner i 

företaget och därmed har inga räkenskaper förändrats. Det finns oftast inga intressenter till 

dessa företag förutom ägare som vet att deras räkenskaper inte förändrats, eftersom företaget 

varit inaktivt. Valet för inaktiva företag att genomgå revision blir därför enklare än för aktiva 

företag. Författarna tror att en större del av inaktiva företag väljer och kommer välja bort 

frivillig revision, men kan dock inte fastställa exakt hur många procent av de inaktiva 

företagen som väljer att avstå från revision. Ingen information som behandlar detta har hittats. 

Den tänkta konsekvensen, T3, kan stämma men någon procentsats på inaktiva företag som 

väljer bort frivillig revision har inte kunnat hittas. 

 

Intäktsbortfall 

Utredningen predicerade ett intäktsbortfall för revisorer men att detta skulle vara hanterbart. 

Vidare presenterade utredningen att revisorer inriktade på små företag skulle få mindre 

intäktsbortfall eller till och med en ökning av intäkter. I studien av Malm (2013) tillfrågades 

revisorer om bland annat intäktsbortfall och empirin styrker att båda tänkta konsekvenserna 

om intäktsbortfall stämmer. Dels har intäktsbortfall varit hanterbara på grund av att revisorer 

kan välja att bredda sitt utbud och inrikta sig mer på exempelvis rådgivning och redovisning. 

Dels utgör de tappade revisionsuppdragen för de större byråerna endast en marginell del av 

deras totala intäkter.  Empirin från Lindbäck & Vestman (2014) ger stöd åt resonemanget att 

intervjuade revisorer arbetat med kombiuppdrag redan innan lagändringen. Lagändringen 

kom inte som någon överraskning för tillfrågade revisorer och de har inte upplevt problem 

med minskade intäkter. Författarna resonerar att kombiuppdrag är ett bra sätt att tillgodogöra 

intäktsbortfall, men att det samtidigt minskar revisorernas egentliga arbetsområde vilket på 

sikt kan öka överskottet på revisorer. Revisorer behöver dock inte beröras av vilken titel de 

har på sitt yrke eftersom de kan arbeta med andra typer av tjänster inom ekonomiområdet, det 

vill säga mindre revision och mer redovisning. För att sammanfatta huruvida de tänkta 

konsekvenserna som handlar om intäktsbortfall kan författarna konstatera att både revisorerna 

i Lindbäck & Vestman (2014); Malm (2013) stärker att den tänkta konsekvensen, T4, att 

intäktsbortfall skulle vara hanterbart, stämmer med hur det har blivit, F4. Studien av Malm 

(2013) stärker också resonemanget att revisorer till små företag inte får lika stora 

intäktsbortfall som stora bolag, F5, vilket stämmer överens med den tänkta konsekvensen T5. 

 

Större företags behov av experttjänster 

Eftersom inga källor hittats som varken styrker eller motsäger den tänkta konsekvensen, T8, 

utgår författarna från ett eget resonemang om regelverken K2 och K3. Författarna finner att 

K3 som är principbaserat kräver mer kunskap och erfarenhet och är avsett att användas främst 

av större företag. Av företag som får välja frivillig revision kan det finnas företag som är 

tillräckligt stora, har komplicerad och/eller tillräckligt stor redovisningsmängd för att tjäna på 

att välja regelverket K3. Det dem kan tjäna på att välja K3 är bland annat flexibilitet i 

redovisningen. För företag som väljer bort frivillig revision och som tillämpar K3 kan 

redovisningen bli mer komplex vilket kan leda till ett ökat behov av rådgivnings- och 
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redovisningstjänster. Författarna kan dock inte påvisa att några företag som väljer bort 

frivillig revision använder sig av K3-regelverket. Om det finns företag som använder K3 bör 

det vara större företag som kan välja bort revision eftersom regelverket är tänkt att tillämpas 

av större företag. Den tänkta konsekvensen, T8, kan varken styrkas eller motsägas med hjälp 

av litteraturstudien på grund av att det finns oklarheter kring det faktiska läget.   

 

Överskott av revisorer 

En av de tänkta konsekvenserna var att det under några år efter lagändringen skulle finnas ett 

överskott på revisorer. I litteraturstudien har författarna inte kunnat hitta konkreta belägg för 

att intervjuade revisorer upplever att det skulle finnas överskott på revisorer. Istället menar de 

att revisorer som upplevt intäktsbortfall eller minskade uppdrag kunnat tillgodogöra sig detta 

genom att bredda sitt utbud av tjänster till att innefatta andra områden. Ingen av tillfrågade 

revisorer från studierna Lindbäck & Vestman (2014); Malm (2013); Hörnberg & Wiberg 

(2012) upplever att det har blivit överskott på revisorer, men generellt upplever de flesta 

tillfrågade revisorer att deras yrkesroll har förändrats. Hur mycket yrkesrollen har förändrats 

varierar. Revisorerna från studien av Malm (2013) tror att gränsvärdena för frivillig revision 

kommer höjas i framtiden och att problem med överskott på revisorer i så fall kan uppkomma. 

Enligt statistik från Revisorsnämnden har antalet revisorer sjunkit med ca 10 % sedan 

lagändringen fram till år 2015 (Revisorsnämnden, 2015). Statistik från SCB tyder på att 

priserna för revisionstjänster samtidigt har avstannat och tillsammans med källan från 

Revisorsnämnden styrker båda dessa att det faktiskt kan finns ett överskott på revisorer. 

Författarna tror att antalet revisorer kommer minska med tiden på grund av konkurrens och att 

det blir färre revisionsuppdrag. Om gränsvärdena höjs kommer detta också bidra till ökad 

konkurrens om färre revisionsuppdrag. Författarna menar att den tänkta konsekvensen T9, att 

det finns ett överskott av revisorer, delvis stämmer med utfallet, F9, då revisionsuppdragen 

minskat samtidigt som revisorerna kan arbeta med andra tjänster, vilket betyder att de inte 

behöver lämna sina tjänster. 

 

Prispress på revisionstjänster 

En tänkt konsekvens från utredningen, som bygger på ett antagande om att det kommer bli 

överskott på revisorer, är att överskott på revisorer kommer leda till pressade priser på 

revisionstjänster. Författarna har i stycket resonerat kring att det kan finnas ett överskott på 

revisorer sett till antal revisionsuppdrag. Författarna har hämtat producentprisindex för 

revisionstjänster från Statistiska Centralbyrån och kan konstatera att index har avstannat 

sedan lagändringen, vilket kan uttryckas som att priserna har pressats. Producentprisindexet är 

mellan åren 2005 och 2014 och dessa prismätningar kan tyda på att priserna är pressade för 

revisionstjänster. En jämförelse har gjorts med KPI för att se om konjunktur har haft någon 

påverkan på PPI för revisionstjänster. KPI stiger år för år medan PPI har avstannat vilket 

tyder på att PPI inte skulle vara missvisande på grund av konjunktur. Eftersom PPI är ett 

index och inte åtföljs av förklarande text vad variationen i index beror på går det inte att dra 

några slutsatser angående varför priserna är pressade.  
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I studien av Malm (2013) menar tillfrågade revisorer att minskad tillväxt i branschen kan bero 

på konjunkturförsvagningar samt ökad konkurrens. Att de upplever ökad konkurrens kan vara 

ett argument för att priserna på revisionstjänster är pressade på grund av färre 

revisionsuppdrag. Alla tillfrågade revisorer i undersökningen var inte säkra på att konkurrens 

var förklaringen till pressade priser. I studien Geka & Dahlström (2014) menar de tillfrågade 

revisorerna att de inte upplevt någon större skillnad i prisbilden. Detta kan bero på att 

revisorers arvoden har ett nära samband med prissättningen för revisionstjänster vilket gör att 

prispressen får mindre effekt än på mer priskänsliga marknader.  

 

Producentprisindex visar en marginell minskning av priserna för revisionstjänster. PPI mellan 

år 2005-2010, innan lagändringen, visar att priserna har ökat varje år men avstannat eller 

minskat efter 2011. Den tänkta konsekvensen T10, finner inte stöd av litteratur eftersom 

tillfrågade revisorer inte upplever överskott på revisorer. Priserna är dock pressade vilket 

leder till att konsekvensen, T10, delvis stämmer med utfallet, F10.      

 

Bredare utbud av tjänster för revisorer 

Ett sätt att hantera intäktsbortfall för revisorer kan vara att bredda sitt utbud eller stärka 

nuvarande utbud. Utredningen trodde att en konsekvens av lagändringen, T11, skulle bli att 

revisorer breddar sitt utbud av tjänster, vilket kommer sträcka sig in på redovisningsområdet. 

I studien av Ajamlou, Ekberg, & Gulunay (2011) berättar samtliga revisorer att de breddar sitt 

utbud av tjänster, men olika mycket. Vissa revisorer har enligt studien breddat utbudet av 

rådgivning, andra har breddat utbudet med tjänster som skattekonsultation, bokföring, 

riskhantering och affärsplanering. Andra byråer försöker erbjuda redovisningstjänster till 

kunder som inte vill ha revision. En del revisorer från studien av Malm (2013) menar att de 

upplever mer arbete inom områden som redovisning och bokföring och de tror att ett brett 

utbud av tjänster kan vara av stor vikt för framtiden. Slutsatsen är att den tänkta 

konsekvensen, T11, att revisorer kommer bredda sitt utbud av tjänster in på rådgivnings- och 

redovisningsområdet, till stor del stämmer överens med utfallet, F11. Författarna menar att 

det genom litteraturstudien i stort sett framgår att revisorer fått mer att göra på olika områden. 

Detta beror antingen på att kunder efterfrågar nya typer av tjänster, eller att revisionsbyråer 

breddar sitt utbud av tjänster för att möta marknaden. Alla byråer har inte breddat sitt utbud 

av tjänster på rådgivnings- och redovisningsområdet men i det stora hela har efterfrågan på 

dessa typer av tjänster ökat. De flesta revisorer som inte breddat sitt utbud av tjänster ser dock 

en viss nödvändighet att göra detta i framtiden. 

 

Förändrad konkurrenssituation 

Konkurrenssituationen för revisorer, redovisningskonsulter och andra ekonomiska rådgivare 

verkar generellt blivit hårdare. Vissa revisorer och konsulter inom dessa områden håller dock 

inte med, vilket kan bero på att deras kundkontakt har pågått i flera år. Revisorer eller 

redovisningskonsulter har ett nära samarbete med kund och är väl införstådda i dennes 
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verksamhet vilket gör att det blir bekvämare att stanna kvar. I empirin i studien av Malm 

(2013) presenteras blandade meningar hos redovisningskonsulterna, dels att konkurrensen 

ökat och att de inte märkt av den på redovisningsområdet. För dessa situationer kan 

resonemanget om bekvämlighet för långtidskunder förklara varför vissa inte känner av någon 

konkurrens. Redovisningskonsulterna är dock överens om att revisorerna inte utgör 

konkurrens utan att det först och främst är nya konsulter på området som skapar konkurrens. 

Revisorer har förutom revisionsberättelse och förvaltningsberättelse ofta en roll som rådgivare 

hos företag. Eftersom de är experter inom redovisning och revision kan det vara mer naturligt 

för dem att vända sig till att först erbjuda rådgivningstjänster när de ökar sitt utbud. Det kan 

också inträffa att när en kund inte längre vill ha revision erbjuds redovisnings- och 

rådgivningstjänster istället. Detta skapar inte konkurrens utan är mer en övergång från en 

tjänst till en annan inom samma revisionsbyrå. Revisorerna i studien av Ajamlou, Ekberg, & 

Gulunay (2011) har  uttryckt att de inte kontaktar kunder som inte har visat ett intresse utan 

förlitar sig på rekommendationer istället. Detta minskar konkurrenskaften eftersom de inte når 

ut till lika många kunder med revisionsbyråns utbud av tjänster.  

 

De flesta revisorer ser en minskning av revisionsuppdrag vilket är en självklarhet när Sverige 

ändrade lagen från obligatorisk revisionsplikt till frivillig, då en del företag väljer bort den. 

Detta ökar konkurrensen om resterande revisionsuppdrag för ett sjunkande antal revisorer. 

Författarna kan konstatera att konkurrensen för revisorer hårdnat gällande revisionstjänster, 

för de revisorer som inte sedan tidigare har en långvarig kundkontakt med många kunder. 

Resonemanget om konkurrens på redovisningsområdet följer samma tankesätt om att 

konkurrens mellan revisorer inte blivit påtaglig. Detta kan bero på att  företag som letar efter 

redovisningstjänster vänder sig till redovisningskonsulter som kan ha mer utformade 

redosvisningslösningar, då dessa tjänster är deras kärnverksamhet. Deras lösningar kan 

eventuellt bli billigare med tanke på att personal inte behöver besitta samma kompetens som 

revisorer. 

 

Företag som avstår revision men som tidigare haft förlorar en del av säkerheten av att ha en 

objektiv granskare som lämnar ett utlåtande om företagets ekonomi. Företag behöver då i 

högre grad än tidigare få sina räkenskaper granskade. Detta kan vara en anledning till att 

revisorer ser  ökad efterfrågan på rådgvningstjänster. Hörnberg & Wiberg (2012) tar upp i 

empirin att det finns en ökad efterfrågan. Ett resonemang som kan föras utifrån detta är att när 

efterfrågan ökar så ökar också konkurrensen om att ta marknadsandelar till egen revisions- 

och redovisningsbyrå. Därmed anser författarna att T12 stämmer med F12. 
 

Sammanslagningar av revisions- & redovisningsbyråer 

En tänkt konsekvens enligt utredningen, om att revisions- och redovisningsbyråer kommer att 

gå ihop eller köpa upp varandra för att skapa kostnadsfördelar, har författarna inte hittat stöd 

eller motargument för. Litteratur som hittats nämner att en revisionsbyrå har köpt upp mindre 

byråer men att detta inte är en konsekvens av lagändringen, utan att revisionsbyrån vill ta 
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marknadsandelar. Det nämns kort i utredningen, SOU 2008:32, att de observerat att revisions- 

och redovisningsbyråer gått samman redan innan lagen trädde i kraft. Det går inte att 

konstatera att utredningens tänkta konsekvens stämmer, men inte heller att den är felaktig. Ett 

logiskt resonemang är att det borde finnas uppsatser eller annan litteratur som behandlar 

sammanslagningar om dessa ökat på grund av lagändringen. Eftersom det varken går att hitta 

bevis eller motbevis för hur det har blivit efter lagändringen görs bedömningen att det är 

osäkert om den tänkta konsekvensen, T13, stämmer överens med det faktiska utfallet, F13, 

och därför kan inga slutsatser dras. 
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7 SLUTSATS 

 

 

Detta kapitel inleds med att presentera syftet med studien samt frågeställningarna. Efter detta 

presenteras vad författarna skulle göra och vad som framkommit med hjälp av 

litteraturstudien. Kapitlet avslutas med att presentera förslag till vidare forskning.  

 

 

Syftet med studien var att kartlägga vilka konsekvenser den avskaffade revisionsplikten har 

fått för revisorer och jämföra dessa med de tänkta konsekvenser som presenterats i 

delbetänkande SOU 2008:32. Detta genererade frågeställningen: 

 

 Vilka skillnader finns det mellan de konsekvenser som presenterats i delbetänkandet 

SOU 2008:32 och hur det faktiskt har blivit? 

 

Detta genomfördes i form av en litteraturstudie som ledde fram till en analys. Författarna 

inledde studien med att läsa SOU 2008:32 för att härleda tänkta konsekvenser för revisorer. 

Efter detta kunde författarna identifiera vilka konsekvensområden som skulle studeras vilket 

resulterade i kapitel 4 och 5. Dessa kapitel mynnade ut i en jämförelse av tänkta och faktiska 

konsekvenser. 

 

Författarna kommer fram till att antalet företag som väljer bort frivillig revision faktiskt har 

ökat med tiden. Det stämmer överens med vad utredningen predicerade. Utredningens 

prediktering om att intäktsbortfall skulle vara hanterbara stämmer också överens med hur det 

har blivit då revisorer kan tillgodogöra intäktsbortfall på andra sätt. Ett sätt att tillgodogöra 

intäktsbortfall för revisorer är att bredda sitt utbud vilket många revisorer valt att göra. 

Breddningen av utbudet varierar mycket mellan revisorer. Denna variation beror dels på 

storlek på revisionsbyrån i fråga och studien har presenterat att större företag inte behöver 

bredda sitt utbud lika mycket. Detta på grund av att de tappade revisionsuppdragen endast 

utgör en marginell del av deras totala intäkter. Utredningen predicerade även att 

intäktsbortfall skulle vara mindre för revisorer inriktade på mindre företag och detta stämmer 

överens med hur det har blivit.  

 

Utredningen presenterade att det under några år efter lagändringen skulle finnas ett överskott 

på revisorer. Sett till antal revisionsuppdrag kan det tyckas finnas överskott på revisorer då 

antalet revisionsuppdrag minskat. Antalet revisorer har minskat med ca 10 % mellan 2010 och 

2015 vilket tyder på att det finns brist på revisionsuppdrag eller överskott på revisorer. 

Överskottet på revisorer relaterat till antal revisionsuppdrag har blivit mindre märkbart 

eftersom de kan arbeta med andra typer av tjänster inom redovisning och rådgivning. 

Revisorer kan med lätthet arbeta med dessa typer av tjänster eftersom de i regel besitter stor 
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kompetens inom redovisnings- och rådgivningsområdet. Att revisorer skulle bredda sitt utbud 

av tjänster skulle enligt utredningen innebära ökad konkurrens på redovisnings- och 

rådgivningsområdet vilket också stämmer med hur det har blivit. Samtidigt finns det tecken 

som tyder på att prisutvecklingen på revisionsuppdrag avstannat, vilket stämmer delvis med 

vad utredningen predicerat.   

 

Allt sammantaget tycker författarna att de konsekvenser för revisorer som presenterats i SOU 

2008:32 stämmer bra överens med hur det har blivit i verkligheten. Det finns vissa skillnader 

mellan tänkta och faktiska konsekvenser men dessa utgör endast punkter som författarna 

upplever tillhör mindre områden. Ett exempel är att utredningen predicerade att priser på 

revisionsuppdrag skulle sjunka medan de egentligen bara avstannat.   

 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Förslag till vidare forskning är att studera lagändringen ur en bredare synvinkel där 

forskningen tar med effekter för företag och den offentliga sektorn, så som Skatteverket och 

andra myndigheter. I dagsläget, maj 2015, pågår en utredning på Skatteverket där deras ökade 

kostnader i samband med mer granskning undersöks. Kostnaderna ska ställas i perspektiv till 

besparingar företag fått i och med lagändringen. Utfallet av Skatteverkets undersökning kan 

bli en grund till framtida forskning där andra uppsatsskrivare kan se vilka effekter 

lagändringen fått för Skatteverket. Av jämförelsen mellan kostnader och besparingar kan en 

nettoeffekt av lagändringen påvisas. 

 

Vidare forskning kan också vara att kartlägga vilka som fått mer kostnader och vilka som fått 

mindre i och med lagändringen. Detta för att se om kostnaderna bara bytt kostnadsbärare eller 

om de totala kostnaderna minskat. Anledningen att detta är intressant att undersöka är för att 

se om EU-direktivets mål att minska administrativa kostnader för småföretag med 25 % fått 

önskad effekt. 

 

En annan infallsvinkel till vidare forskning kan vara att undersöka vilka effekter en höjning av 

gränsvärdena skulle kunna innebära. En del revisorer i litteraturstudien menar att en höjning 

av gränsvärden kommer inträffa i framtiden. Det är i så fall intressant att se hur en sådan 

höjning skulle påverka företag, revisorer och den offentliga sektorn.  
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 BILAGA 1  

En sammanfattning av förslag till lagändringar från Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32) 

 

 I dag har alla aktiebolag skyldighet att ha en kvalificerad revisor. Utredningen föreslår 

att bara knappt 4 procent av aktiebolagen ska ha revisionsplikt. Detta innebär i stort 

sett en återgång till den ordning som gällde före år 1988.  

 I dag är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas. 

 I dag är revisorn skyldig att granska hur revisionsklienten fullgjort sin skyldighet att 

betala skatt och om det förekommit brott i revisionsklientens verksamhet. I 

förekommande fall ska revisorn anmärka på eller anmäla missförhållanden. 

Utredningen föreslår att dessa bestämmelser upphävs. 

 I dag väljs en revisor för en period av fyra år. Utredningen föreslår att mandattiden 

kortas till ett år. 

 I dag måste det finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. Utredningen 

föreslår att revisorn ska kunna väljas av bolagsstämma utan stöd i bolagsordningen 

och att de gamla bolagsordningsbestämmelserna om revision ska upphöra att gälla 

utan att bolagsstämman behöver fatta beslut om detta. 

 Utredningen föreslår att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 juli 2010 och 

tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast efter den 30 juni 

2010. 

 Utredningens förslag beräknas leda till att företagens kostnader för revision minskar 

med 5,8 miljarder kronor om året. 

(SOU, 2008) 

  


