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Sammanfattning	   

	  

Syftet med denna studie är att undersöka betydelsen av revisionsberättelsen och revisionen i 

allmänhet samt att utreda vilka konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten har haft på små 

aktiebolag, små och stora revisionsbyråer, banker, Skatteverket, Företagarna och Svenskt 

Näringsliv. Studien har skrivits utifrån en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen 

belyser olika perspektiv av det undersökta fenomenet och bidrar till djupare helhetsförståelse 

inom området efter avskaffandet av revisionsplikten. Studiens resultat visar att 

revisionsberättelsen bidrar med ett mervärde för företagen och dess intressenter men samtidigt 

att den, som den är utformad nu, inte passar för små aktiebolag eftersom den främst är skriven 

för större och noterade företag. Revisionsbyråerna är en av de intressenterna som har 

påverkats mest av reformen. Först och främst har införandet av reformen bidragit med att 

samtliga revisionsbyråer i studien har förlorat ett antal kunder. För det andra, kommer 

reformen att bli en pedagogisk utmaning för revisorer att faktiskt ställa om och tydliggöra 

nyttan med revision. Inga andra intressenter har påverkats i lika stor omfattning. Små 

aktiebolag är de självklara vinnarna av reformen, då dem har fått mer frihet och bättre 

förutsättningar att utveckla och driva sin verksamhet. En klar majoritet av respondenterna 

tycker att de allra minsta aktiebolagen, dvs. bolag med enkel företagsstruktur där ägaren och 

företagsledningen är samma person kan klara sig långt med en duktig redovisningsbyrå. Det 

lyfts även fram att det första steget, dvs. upprättanden av finansiella rapporten egentligen är 

viktigare än den externa granskningen när det gäller små aktiebolag.  

 

Nyckelord: avskaffandet av revisionsplikten, frivilig revision, revisionsberättelsen, revision, 

små aktiebolag, reform. 
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Förkortningar och förklaringar 
 

AAA (American Accounting Association) – Amerikanska redovisningsförbundet  

ABL – Aktiebolagslag 

CAR (Commission on Auditors' Responsibilities) - Kommissionen för revisorers ansvar  

EU – Europeiska Unionen 

ESOMAR (European Society of Opinion and Marketing Research) – Europeisk opinions och 

marknadsundersöknings förening 

FAR - Branschorganisationen för revisorer och rådgivare 

ISA (International Standards on Auditing) – Internationella revisionsstandarder 

KPMG - Konsult inom ekonomisk rådgivning, revision och skatteärenden 

MORI (Market & Opinion Research International) – Internationella marknads- och 

opinionsundersökningar 

REKO - Svensk standard för redovisningstjänster 

RS – Revisionsstandard i Sverige 

RN - Revisorsnämnden  

SKOP (Skandinavisk Opinion) - Företagsgrupp som erbjuder olika slags marknads-, brukar-, 

personal-, attityd- och opinionsundersökningar. 

World Economic Forum - Oberoende internationell organisation som arbetar för att förbättra 

tillståndet i världen 
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1. Inledning  

1.1 Historia 

Krav på revision för aktiebolag uppställdes redan i 1895 års aktiebolagslag (ABL) (SOU 

2008:32). Man måste dock vara medveten om att revision vid denna tid var något annat än i 

dag och att det då inte fanns en etablerad yrkeskår av revisorer (Thorell & Norberg, 2005). 

1944 års ABL innehöll den första ”moderna” regleringen av revision (SOU 2008:32). Nästa 

steg i regelutvecklingen var början av en statlig tillsyn och auktorisation för revisorer – 

Kommers kollegium (Thorell & Norberg, 2005).  

Detta har i sin tur lett till att den allmänna skyldigheten om en kvalificerad revisor behandlats 

även för mindre företag. Propositioner anförde att mindre aktiebolag var mer utsatta när det 

gällde ekonomisk brottslighet och att en effektiv och sakkunnig revision, även i de mindre 

aktiebolagen, var av värde för att förhindra och motverka ekonomisk brottslighet. Det främsta 

hindret mot detta förslag ansågs vara tillgången på kvalificerade revisorer (Ibid). 

Propositioner framförde inga betänkanden om kostnaderna för små företag och inte heller 

vilken bedömd nytta en generell kvalificerad revisionsplikt kunde ha för dessa små bolag 

(Ibid). Argumenten gällde endast den ekonomiska brottsligheten. Utredningar visade i senare 

skeden att det fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer vilket ledde till att regeringen 

förslog nya regler för revision (Ibid). Kravet på revisionsplikt i alla aktiebolag infördes 1 

januari år 1983 (SOU 2008:32). 

1.2 Bakgrundsbeskrivning  

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med regelförenkling. Europeiska rådet framhävde att 

kraftfulla gemensamma insatser från EU och medlemsstaterna är nödvändiga för att minska 

de administrativa bördorna och samtidigt erbjuda de europeiska företagen en möjlighet att bli 

mera konkurrenskraftiga och därmed stimulera Europas ekonomi (SOU 2008:32). EU 

kommissionen har föreslagit att företagens administrativa bördor ska minskas med 25 procent 

fram till år 2012 (Ibid). Därvid har det markerats att små och medelstora företags kostnader 

för revision och redovisning är särskilt betungande och att dessa företag skulle främjas av 

förenklade regler. Samtliga medlemsstater inom EU utom Sverige och Malta utnyttjar i större 

eller mindre utsträckning möjligheten att undanta små aktiebolag från revisionsplikt (Prop. 

2009/10:204).  
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Mot en europeisk harmonisering av revisionsstandarder, beslutade regeringen hösten 2006 att 

tillkalla en särskild utredare med uppdrag att förenkla bl.a. regelverken och lagstiftningen för 

de små aktiebolagen. Förslaget skulle omfatta sådana ändringar i regelverket som krävs för att 

avskaffa revisionsplikten för de mindre aktiebolagen (SOU 2008:32). Utredningen 

överlämnade därmed ett delbetänkande drygt ett och ett halvt år senare, i mars år 2008, under 

namnet ”Avskaffande av revisionsplikten för små företag”. I delbetänkandet konstaterades det 

att om Sverige inte väljer att anpassa sin bolagsrätt, redovisning och revision till 

internationellt gångbara nivåer kommer det bara finnas två alternativ kvar för de svenska 

företagen: 1) att gå under i konkurrensen mot företag i länder med mindre betungande regler 

eller 2) att flytta till något av dessa länder och driva verksamhet i ursprungslandet genom 

filial (Ibid). Utredningen föreslog att företag som ligger under mer än ett av följande tre 

delvärden ska undantas från revisionsplikten (Prop. 2009/10:204): 

 Balansomslutning under 41,5 miljoner SEK 

 Nettoomsättning under 83 miljoner SEK 

 Antal anställda färre än 50 personer. 

Med det förslaget skulle omkring 325 000 aktiebolag eller 97 procent av det totala antalet 

aktiebolag undantas från revisionsplikten (Ibid). Med andra ord skulle endast 10 000 av de 

allra största aktiebolagen omfattas av revisionsplikten. Men efter flera remissinstanser, bl.a. 

från Skatteverket och FAR, ansågs det att utredningens förslag innebar en alltför stor 

förändring vars konsekvenser var svåra att överblicka, exempelvis försvårad 

kapitalanskaffning, svårigheter att upptäcka ekonomisk brottslighet och försvårat 

taxeringsarbete. Remissinstanserna hävdade att det är orimligt att gå från ett system där 100 

procent av aktiebolagen är föremål för revision till att det räcker med att 3 till 4 procent 

omfattas av revisionsplikten. På grund av detta, togs ett alternativt gränsvärde fram som 

föreslog att företag som ligger under mer än ett av följande tre delvärden ska undantas från 

revisionsplikt (Ibid): 

 Balansomslutning under 1,5 miljoner SEK 

 Nettoomsättning under 3 miljoner SEK 

 Antal anställda färre än 3 personer. 

Med det nya förslaget skulle omkring 95 000 aktiebolag ha tvingande revisionsplikten, vilket 

motsvarar ca 30 procent av alla aktiebolag (SOU 2008:32). Med andra ord, omkring 165 000 
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aktiva aktiebolag och drygt 70 000 vilande aktiebolag skulle få välja om de vill ha revision 

eller inte (Ibid). Lagändringarna trädde i kraft den 1 november 2010 (Prop. 2009/10:204). 

1.3 Problemdiskussion  

Om man genom en lagstadgad revisionsplikt för små aktiebolag får bättre ordning på 

räkenskaperna, får bättre grund för ledningens styrning av verksamheten, får lägre 

kapitalkostnader, har lättare att få kredit, ägarna slipper personligt ansvar för skulderna och 

samhället får bra offentlig information från företagen, bättre skattekontroll och effektivare 

brottsbekämpning - är det rätt uppenbart att man bör uppställa krav på revision även i små 

bolag (Thorell & Norberg, 2005). Men vad vet vi om revisionens för- och nackdelar i små 

bolag? 

Fördelarna av frivillig revision i små aktiebolag är uppenbara. Det blir lägre kostnad för 

företag eftersom de själva får avgöra om revision är en tjänst som tillför något extra värde för 

deras verksamhet gentemot kostnaden som de måste betala för revisorns arvode. Kostnaden 

för revision av de aktiva aktiebolag som omfattas av reformen beräknas till 2,5 miljarder 

kronor eller med andra ord till ungefär 15 000 kronor per bolag och år (Prop. 2009/10:204). 

Utredningens bedömning är också att ett undantag från revisionsplikt i små aktiebolag 

kommer att leda till att mer ändamålsenliga redovisningstjänster kommer att utvecklas i fri 

konkurrens på marknaden (SOU 2008:32). Utbudet av redovisningstjänsterna kommer som 

följd att bli mer varierade och priserna på tjänsterna lägre (Ibid). Sammanfattningsvis, 

kommer detta ge de svenska företagen bättre förutsättningar för att möta den hårda 

konkurrensen från företag som i dag inte har revisionsplikt eller har lägre kostnader för bl.a. 

revision. 

När man undersöker nyttan med revisionsplikten måste man dock skilja mellan nyttan av 

revisionsplikten hos olika intressenter. Revision växte fram ur en affärssituation där 

aktieägare ville hålla koll på bolagsordningen och behövde en extern granskare som skulle 

bekräfta bolagsordningens siffror, denna externa granskare kallades för revisor. Denna nytta 

existerar inte i samma utsträckning för små aktiebolag eftersom i ett litet aktiebolag ägarna 

och bolagsledningen är oftast samma person (Thorell & Norberg, 2005). Men en tidigare 

studie visar att 50 procent av företagen som fick en oren revisionsberättelse år 1997 gick i 

konkurs under en femårsperiod, jämfört med 20 procent av de företag som hade rena 

revisionsberättelser (Andersson, 2005). De små bolagen bör därför vara försiktiga med att dra 

förhastade slutsatser om revisionspliktens nytta.  
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De negativa effekterna är väldigt svåra att överblicka och de påstådda nackdelarna med att 

avskaffa revisionsplikten präglas mycket av den oro revisorerna känner inför utsikterna att 

förlora en monopolställning och utsättas för hård konkurrens (SOU 2008:32). Å andra sidan 

kan också konsulter och rådgivare räkna med att på sina traditionella verksamhetsområden 

möta en ökad konkurrens från revisorernas sida (Ibid). Lagändringarna kommer sannolikt att 

på längre sikt leda till att antalet kvalificerade revisorer minskar (Prop. 2009/10:204). 

Samtidigt kommer reformen att ge upphov till en efterfrågan av nya typer av 

granskningstjänster. Revisionsbyråer behöver utveckla sin verksamhet och sina 

tjänsteerbjudanden, de behöver kunna identifiera och förstå klientens behov och agera utifrån 

dem, menar VD på Deltek Sverige (Grahn, 2011). 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten pekar också på möjligheten att skattefelet kanske 

kommer öka vilket i sin tur leder till dominoeffekten; att den ekonomiska brottsligheten 

breder ut sig ytterligare om revisionsplikten avskaffas (SOU 2008:32). Halling (2007) hävdar 

att det finns positiv korrelation mellan kampen mot ekonomisk brottslighet och revisionsplikt. 

Utredningen anser dock att bekymren omkring det ökade skattefusket och annan brottslighet 

är överdrivna och att de inte kommer vara av någon väsentlig betydelse i slutändan (SOU 

2008:32). Å andra sidan, är det givetvis av stort värde för Skatteverket att räkenskaperna är i 

god ordning samt att en stor del av Skatteverkets taxering baseras på det arbete som revisorn 

har gjort (Aktiespararna, Remissvar SOU 2008:32). Att avskaffa revisionsplikten kommer 

otvivelaktigt att påverka taxeringen av dessa små bolag, naturligtvis är det svårt att säga exakt 

hur stora dessa skattefel kommer att bli, men Aktiespararna och Hugo (2008) delar 

Skatteverkets farhåga att skattefelen medvetet eller omedvetet kommer att öka. 

Revision tillför trovärdighet till den externa informationen och tillför nytta för olika 

intressenter. Det gäller främst banker och andra långivare men också, i mindre utsträckning, 

leverantörer. Banker och andra kreditgivare som regel har en mycket positiv syn på att 

räkenskaperna skall vara reviderade (Thorell & Norberg, 2005). Flera vetenskapliga 

undersökningar indikerar på att reviderad redovisning är en viktig faktor för bankerna vid 

beslut om lån och att avskaffandet av revisionsplikten således kommer att medföra försvårade 

förhållanden vid kreditbedömningar (Andersson, 2005). Utredningen menar dock att banker 

alltid har en möjlighet att ställa krav på revision som villkor för kredit (SOU 2008:32). 

Thorell och Norberg (2005) bedömer att den positiva synen på lagstadgad revision beror på 

bekvämlighet, dvs. att det är enklare för banken om alla aktiebolag är revisionspliktiga 

eftersom man då inte behöver avtala om detta i varje enskilt fall. 
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En annan osäkerhetsfaktor är i vilken utsträckning aktiebolagen kommer att välja att utnyttja 

möjligheten att välja bort revision. Enligt en nyligen genomförd SKOP undersökning bland 

2000 företag i hela landet med mellan 3 och 50 anställda är nästan alla företagsledare (97 

procent) nöjda med sin nuvarande revisor och/eller redovisningskonsult (Brännström, 2010). 

En undersökning av KPMG visar att bland 700 svenska små- och medelstora företag finns det 

stor oro för att företagen ska få sämre kreditvärdering om de väljer bort revision (KPMG, 

2009). Företagen är positiva till en ökad frivilighet när det gäller revision men samtidigt råder 

det stor osäkerhet kring hur detta kommer att påverka den egna verksamheten. Den mest 

positiva effekten är eventuella kostnadsbesparingar, dvs. att man inte längre väljer att anlita 

en kvalificerad revisor (Ibid). Fars generalsekreterare Dan Brännström, menar dock att mellan 

6-8 procent av samtliga aktiebolag som berörs av revisionsreformen, kommer att välja bort 

revision första året, medan drygt 90 procent av företagarna kommer att behålla revisionen 

eftersom småföretagare upplever nyttan med revisionen (Danielsson, 2011). 

Som det framgår av tidigare forskning har fokus legat på vad som kommer att hända efter 

avskaffandet av revisionsplikten, men denna studie har som mål att undersöka vad som 

egentligen har hänt efter avskaffandet. Med föregående problemdiskussion i åtanke har 

följande övergripande frågeställningar utformats: 

-‐ Vilken betydelse har revisionsberättelsen för; små och stora revisionsbyråer, små 

aktiebolag, banker, Skatteverket, Företagarna och Svenskt Näringsliv?  

-‐ Har avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag medfört några konsekvenser 

för; små och stora revisionsbyråer, små aktiebolag, banker, Skatteverket, Företagarna 

och Svenskt Näringsliv?   

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur stor betydelse revisionsberättelsen har för de 

berörda parterna samt undersöka konsekvenserna efter avskaffandet av revisionsplikten. 

Uppsatsen syftar således till en djupare förståelse kring revisionsberättelsens innebörd i 

förhållande till revisionspliktens avskaffande. Utökad insikt kommer även att erhållas kring 

vad intressenterna anser om en eventuell höjning av gränsvärdena.  
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1.5 Avgränsningar 

I och med avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag (ABL 2010:834), kommer 

studien endast omfatta små aktiebolag och sträcka sig från den 1 november 2010 då det nya 

regelverket började gälla.  

2. Metod 

2.1 Kvalitativ metod 

En forskningsmetod är en teknik, eller ett medel för insamlig av bevis (Harding, 1987:2). 

Uppsatsen har skrivits utifrån en kvalitativ forskningsmetod där datainsamlingen belyser olika 

perspektiv av det undersökta fenomenet och bidrar till djupare helhetsförståelse inom området 

efter avskaffandet av revisionsplikten (Johannessen & Tufte, 2003). Studien byggs på 

fallstudiemetoden för att införskaffa djupgående insikter om det undersökta fenomenet och 

hur de inblandade intressenterna påverkats av lagändringen (Merriam, 1994). Fallstudien är 

av deskriptiv natur, då studiens fokus ligger i att upptäcka, beskriva och förklara snarare än att 

bevisa (Ibid). Den kvalitativa analysens främsta kännetecken är att insamlingen och analysen 

av data sker samtidigt, då man tolkar informationen, formar och ändrar analysen under 

datainsamlingens gång (Christensen et al, 2001). Weiss R. (1994) konstaterar att analysen bör 

inledas så snart det finns insamlad data, eftersom det är viktigt att skapa förståelse vid 

datainsamling för att vara säker på att man har rätt data. Utan en sådan ständig analys riskerar 

man att i slutfasen ha information som är oklar och som bara utgör en upprepning av vad man 

redan visste eller som var alltför omfattande för att hinna analysera (Merriam, 1994). Det 

innebär dock inte att analysen är färdig när all information är insamlad, tvärtom, analysen går 

bara in i ett mer intensivt skedde (Ibid). 

2.2 Tillvägagångssätt 

2.2.1 Intervju 

Intervjuer är den teknik som används mest i kvalitativa forskningsansatser, främst på grund av 

sin flexibilitet som leder till att man kan utnyttja data på en mångfald aspekter (Bryman & 

Bell, 2011). Intervjun är viktig om man vill veta vad en grupp av människor tänker, hur de 

tolkar en händelse, vad de har gjort eller planerar att göra (Aberbach & Rockman, 2002). 

Intervjuerna är utförda som semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att själva intervjun 

från början hade en utarbetad struktur, dvs. en lista med frågor (intervjuguide) på relativt 
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specifika ämnen som diskuterades samtidigt som respondenterna hade stor flexibilitet i sina 

svar (Bryman & Bell, 2011). Under intervjuns gång kan strukturen ändras, t.ex. 

respondenterna kan ta upp ett tema som tidigare inte var planerat och för att följa upp temat 

lämnas ett visst utrymme för följd- och fördjupningsfrågor (Johannessen & Tufte, 2003). 

Aberbach and Rockman (2002) håller med om att under de semi-strukturerade intervjuernas 

gång kan det hända att forskaren inte ställer frågorna till respondenterna i tur och ordning, 

men enligt deras erfarenhet är fördelarna med konversation: flöde, och djupa svar uppväger 

nackdelarna med inkonsekvent ordning.  

2.2.2 Val av respondenter 

Avsikten med studien är att generera överförbar kunskap och inte att göra statistiska 

generaliseringar. Studien utgår därför från ett strategiskt urval, vilket innebär att intervjuer 

genomfördes med informationsrika och förståelsegenererade respondenter för att på så sätt få 

en djupare kunskap (Christensen et al, 2001). För att upptäcka och utöka förståelsen av det 

undersökta fenomenet inkluderar studien en grupp av kunniga informanter som ser på 

fenomenet från olika perspektiv och som förstår olika aspekter av det.  

Revisionen syftar främst till att tillgodose intressenters intresse av att det sker en kontroll av 

att företagets affärer sköts på ett lagenligt och korrekt sätt samt att företagets ställning och 

resultat redovisas korrekt (Prop. 2009/10:204). Slopandet av revisionsplikten kommer att 

påverka revisionsmarknaden både små och stora revisionsbyråer kommer att behöva utveckla 

sin verksamhet för att tillföra klienten ett värde (SOU 2008:32). Slopad revisionsplikt ger små 

aktiebolag en större valfrihet i fråga om vilka tjänster företagen ska köpa för att på bästa och 

mest kostnadseffektiva sätt ta till vara inresset av ordning och reda i verksamheten (Prop. 

2009/10:204). Den ekonomiska informationen som lämnas av ett företag som har valt att inte 

ha revision får allmänt sett anses vara mindre tillförlitlig än den som hade granskats av en 

kvalificerad revisor (Ibid). Denna omständighet kan antas leda till att banker skärper kraven 

på kreditprövning och ställer högre krav på säkerheter i fråga om aktiebolag som saknar 

revisor. Skatteverket behöver ekonomisk information från företagen för att kunna fastställa 

beskattningsunderlaget. Redovisningen anses vara mer tillförlitig om den har granskats av en 

kvalificerad revisor, som har granskat och säkerställt intäkter och kostnader (Ibid). 

Företagarna och Svenskt Näringsliv är företagens företrädare och deras uppgift är att skapa 

bättre förutsättningar för företagandet i Sverige. Deras uppdrag är att öka förståelsen för 

företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor 
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för att verka och växa (Företagarna, Vår organisation; Svenskt Näringsliv, Om oss). Med 

detta i åtanke tas även med deras perspektiv i undersökningen för att få en bättre helhetsbild.  

Flera små samt stora revisionsbyråer har kontaktats per telefon och e-post, men endast ett 

fåtal har haft tid att ställa upp på intervju. Vidare har databasen AFFÄRSDATA används, för 

att hitta små aktiebolag som omfattas av frivillig revision. Fler än 30 små aktiebolag har 

kontaktats men endast 3 av dessa valde att medverka i studien. Samtidigt, har över 50 

bankkontor i Stockholmsregionen kontaktats per telefon och e-post men endast 2 bankkontor 

visade intresse att delta i studien. Skatteverkets kontor i Solna och Uppsala har också 

kontaktats men endast kontoret i Uppsala har valt att ställa upp på en intervju. Claes Norberg, 

verksam på Svenskt Näringsliv, har kontaktats för en intervju eftersom han arbetar med 

redovisnings- och revisionsfrågor samt att han har skrivit flera vetenskapliga artiklar om 

revisionsplikten i små aktiebolag. Annika Fritsch, verksam på Företagarna, har också valts att 

medverka i studien då hon är Företagarnas expert i utredningar inom regelförenkling och har 

gett flera intervjuer angående revisionsplikten. 

2.2.3 Publicerad data 

Sekundärdata är data som tidigare har samlats in och sammanställs i ett annat sammanhang 

(Johannessen & Tufte, 2003). Den stora fördelen med sekundärdata är att den finns tillänglig 

till en låg kostnad och oftast är väldigt lättillgänglig (Ibid). För att få en övergripande 

förståelse och en helhetsbild över problemområdet analyseras först information som redan 

finns tillgänglig, dvs. tidigare studier, journaler och forskningsrapporter. Studiens 

utgångspunkt baseras på den statliga utredningen ”Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32)” och regeringens propositions ”En frivilig revision 2009/10:204”.  För 

att få ett bredare perspektiv på fenomenet används remissvar från inblandade intressenter: 

dvs. Skatteverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv samt Svenska Bankföreningen som 

företräder bankerna och Revisorsnämnden (RN) som är tillsynsmyndighet för landets 

kvalificerade revisorer. Vidare används FAR:s tidning Balans som bidrar med debatt om 

redovisning och revision samt andra frågor inom revisions- och rådgivningsbranschens 

intresseområde (FAR, Om Balans). 

2.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan upprepas (Merriam, 

1994). Reliabiliteten är ett problematiskt begrepp, då kvalitativ data genereras genom 
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interaktion med andra människor i ett specifikt sammanhang, både tids- och rumsmässigt, 

vilket innebär att det är omöjligt att i absoluta termer samla in identisk data. Forskaren är det 

huvudsakliga mätinstrumentet, vilket innebär att reliabiliteten med denna studie endast kan 

vara kopplat till mig. Dock eftersom verkligheten, dvs. det studerade sammanhanget, ständigt 

förändras kommer varken jag eller någon annan som upprepar studien att komma fram till 

identiska resultat (Christensen et al, 2001).  

Reliabilitet och validitet är oupplösligen förknippade med varandra under forskningens gång, 

då stärkning av inre validitet även innebär att reliabiliteten ökar (Merriam, 1994). Antalet 

intervjuer var inte förutbestämt, utan samma grupp av intressenter, till exempel 

revisionsbyråer intervjuades flera gånger tills resultaten började upprepas, i syfte att öka 

validiteten. Samma tillvägagångssätt fullföljdes även med bankerna och de små aktiebolagen. 

Samtidigt har jag försökt att få alla respondenter tillräckligt informerade och insatta i studiens 

syfte för att uppnå bästa möjliga resultat. Vidare, för att stärka både reliabiliteten och den inre 

validiteten har olika metoder för insamling och analys använts (triangulering), då studien 

använder sig av både intressenternas intervjuer och remissvar vilka ställs mot varandra i 

analysen men även mot teorierna.  

2.4 Validitet 

Validitet utgår ifrån att se hur måttet mäter det som forskaren anser att den ska mäta (Bryman 

& Bell, 2011). Validitet delas in i intern validitet (trovärdighet, dvs. hur väl undersökningen 

och dess resultat över stämmer med verkligheten) och extern validitet (graden av 

generaliserbarhet) (Christensen et al, 2001). Både intern och extern validitet är relevanta 

begrepp i kvalitativ forskning.  

Trovärdigheten uppnås genom triangulering (se 2.3 Reliabilitet), systematisk insamlings- 

analysarbete samt genom öppenhet i undersökningsprocessen (Ibid). Det ska även tilläggas att 

granskning och kritik, dvs. oppositionen från kollegor som bidrar med kommentarer och 

synpunkter ökar inre validitet. Strategiskt urval och intervjuer med kunniga respondenter, 

experter inom sina respektive områden har också bidragit till ökad trovärdighet i studien.  

Extern validitet handlar om studiens resultat och kan generaliseras utanför specifika 

forskningssammanhang (Bryman & Bell, 2011). Man kan dock aldrig tala om statistisk 

generaliserbarhet, hur vanligt ett fenomen än är (Christensen et al, 2001). Kvalitativ analys 

kan därför aldrig presentera några absoluta sanningar, utan endast den bästa helhetsbilden 



	  
15	  

(Ibid). Då studien inte baseras på representativt urval, kommer jag inte kunna genomföra 

statistiska generaliseringar. Däremot kan studiens resultat bidra till att skapa förståelse och 

förklara komplexa samband genom ingående och omfattande beskrivningar från olika 

perspektiv (Merriam, 1994). Enligt Patton (1980) ska en kvalitativ forskning tillhandhålla ett 

perspektiv, snarare än sanningen samt kontextbunden information snarare än generaliseringar. 

2.5 Etik och Kritik 

Varje intervju har inletts med en förklaring av syftet med intervjun och uppsatsen. Vidare har 

en förfrågan gjorts om samtyckande om deltagande och inspelning av intervjun samt huruvida 

respondenten vill vara anonym eller inte. Jag föredrog att spela in intervjuerna då det är svårt 

att anteckna samtidigt som man lyssnar och ställer frågor. I vissa fall kan inspelningsenheter 

ha negativ påverkan på respondenten men jag tror inte att detta berör denna studie då ingen 

känslig information efterfrågades (Weiss R. 1994).  Vidare har ESOMARs regler om 

respondentens identitet uppfyllts, då man har tagit hänsyn till bevarandet av respondenternas 

anonymitet om så begärdes (Christensen et al, 2001).  

Fördelen med semi-strukturerade intervjuer är för det första att det ger en informell atmosfär 

runt intervjun som kan göra det lättare for respondenten att prata (Johannessen & Tufte, 

2003).  En väsentlig faktor för lyckad intervju är situationen runt intervjun, det är väldigt 

viktigt att bygga upp ett förtroende hos respondenten och få honom/henne att känna sig 

bekväm (Christensen et al, 2001). Men det är inte alltid så lätt, då egenskaper som kön, ålder, 

etnisk tillhörighet, uppträdande och utseende kan skapa avstånd eller närhet mellan forskaren 

och informanten (Johannessen & Tufte, 2003).  En viss skara av intervjueffekter kan också 

uppstå vid intervjun (Ibid.). En intervjueffekt innebär att respondenten är fast besluten att 

presentera en viss bild av verkligheten snarare än att det är den sanna bilden av verkligheten 

(Weiss R. 1994). För att minska intervjueffekterna och undvika att respondenterna leder 

intervjun har jag använt mig av en intervjuguide på relativt specifika ämnen. 

3. Referensram 

3.1 Intressentmodellen 

Intressentmodellen gör det möjligt att beskriva och analysera ett företag med utgångspunkt i 

dess intressenter och därmed förstå organisationens förutsättningar att fungera och utvecklas. 

Intressentmodellen har blivit väldigt populär tack vare sin kraftfulla visuella disposition och 
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sin enkelhet. Det var dock först år 1984 som utvecklingen av intressentmodellen tog ett stort 

kliv och mängden av definitioner genererades. Freeman och McVea (2001) var bland de 

första som definierade intressentmodellen som en grupp eller individ som kan påverka eller 

påverkas av genomförandet av organisationens mål. I den ursprungliga modellen från 1984 

identifieras de vanligaste intressenterna från ett företagarperspektiv som följande: ägare, 

kunder, anställda, leverantörer, offentliga organ samt intresseorganisationer av olika slag 

(Ibid). Clarkson definierar intressentmodellen som personer eller grupper som har anspråk, 

rättigheter eller intresse i ett företag och dess verksamhet i såväl dåtida som samtida och 

framtida skeenden (Fassin, 2008). Clarkson menar att dessa rättigheter och intressen är 

resultat av interaktion mellan företaget och intressenten. Carrolls (1991) definition liknar 

Clarksons då han ser intressentmodellen som grupper eller personer som har en investering, 

en fordran eller ett intresse i verksamheten samt i företagens beslutsprocess. Gemensamt för 

alla definitioner är att intressenter kan definieras som individer eller grupper som påverkas av 

eller påverkar de praktiska handlingar, beslut och mål som företaget utför eller har. (Löhman 

& Steinholtz, 2003). 

Wood och Jones (1995) anser att intressenter inte bara fyller en enda funktion hos ett företag, 

utan är involverade i företagets verksamhet på många olika sätt genom att inneha ett flertal 

olika kritiska roller. Enligt Wood och Jones finns det minst tre sätt som intressenters relation 

till organisationen påverkar ett företag: 

1. Intressenter skapar förväntningar om vad som utgör ett önskvärt agerande av ett 

företag. Intressenter definierar regler och normer för företagets beteende och sociala 

ansvar.  

2. Intressenter upplever effekterna av ett företags agerande, dvs. de är mottagare av 

företagets agerande och prestation.  

3. Intressenter utvärderar hur väl ett företag har motsvarat förväntningar och/eller hur 

företagets agerande har påverkat grupper och organisationer i deras omgivning. 

Intressenter bedömer sedan i vilken grad deras förväntningar har blivit uppfyllda 

genom företagets handlande. De bidrar med feedback så att företagets sociala 

prestationsprocess ständigt uppdateras. 

För att företagen ska uppfylla dessa regler och normer som ställs av olika intressenter brukar 

de oftast anställa en revisor som säkerhet. Både ägarna och externa intressenter har egentligen 
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samma behov och mål: att få större insyn i företaget samt kunna förlita sig på företagets 

finansiella information (Ernst & Young, Intressentmodellen). Detta kan förklaras med att 

olika samarbetspartners vill ha trovärdig ekonomisk information vid upphandling, oavsett om 

de ska leverera eller ge kredit. Staten och kontrollmyndigheter vill helst att alla skatter och 

avgifter är betalda i tid samt att allting är korrekt. Redovisningen ligger till grund för skatter 

och avgifter och om en revisor granskar redovisningen ökar sannolikheten för att 

informationen är just korrekt (Ibid). Övriga intressenter är ju självklart företagsorganisationer 

vars uppdrag är att verka för att alla företag ska ha bästa möjliga förutsättningar för att växa. 

Nedan följer en modifierad modell över intressenterna som utreds i studien.  

 

Figur 1: Egen modell inspirerad av intressentmodellen  

3.1.1 Intressenters yttrande över utredningen: Avskaffande av revisionsplikten 

för små företag (SOU 2008:32) 

Företagarna och Svenskt Näringsliv välkomnade och tillstyrkte förslaget om slopad 

revisionsplikt. Företagarna pekade på de positiva effekterna, då mindre företag får frihet att 

välja vilka redovisnings- och revisionstjänster de behöver i stället för att omfattas av lagkrav 

som är anpassade för stora företag (Företagarna, Remissvar). Förslaget om frivilig revision 

kan förbättra svenska bolagens konkurrenssituation på den internationella marknaden där 

europeiska bolag redan har denna frihet, hävdade Företagarna. Samtidigt påpekade 

Företagarna att utveckling av alternativa tjänster inom redovisnings- och revisionsbranschen 
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kommer att bidra till ökad konkurrens samt ett mer varierat utbud och lägre priser vilket 

kommer att gagna företagen. Svenskt Näringsliv underströk betydelsen av regelkostnader, 

tjänsteutvecklingen och stöd till de mindre företagen (Svenskt Näringsliv, Remissyttrande). 

Svenskt Näringsliv tyckte i sammanhanget att det är av stor betydelse att revisionsbegreppet 

även i fortsättningen är tydligt till sitt innehåll oavsett om revision utförs som lagstadgad eller 

som frivilligt uppdrag. 

Skatteverket, å andra sidan, avstyrkte utrednings huvudförslag att avskaffa revisionsplikten 

för små aktiebolag (Skatteverket, Yttrande). Enligt Skatteverket har utredningen underskattat, 

framförallt den preventiva effekten som revisionen har för att motverka och bekämpa 

ekonomisk brottslighet och skattefusk. Skatteverket ansåg att slopad revisionsplikt kommer 

att medföra en ökning av såväl medvetna som omedvetna fel i företagens räkenskaper och 

därmed skulle också antalet fel i deklarationerna öka. Enligt Skatteverket återfinns en mycket 

stor del av skattefelen bland de företag som definieras som micro- och små företag och på 

grund av detta bör ett betydligt lägre gränsvärde sättas än det lägsta föreslagna möjliga 

gränsvärdet (balansomslutning 1,5 Mkr, nettoomsättning 3 Mkr och 3 anställda). Samtidigt 

begärde Skatteverket i remissvaren att om revisionsplikten avskaffades så måste detta 

åtminstone kombineras med några kompenserande åtgärder för att motverka att 

redovisningsstandarden sjunker till och att skattefelet ökar. 

Utredningens förslag till åtgärderna innebar att Skatteverket fått rätt att göra en allmän 

kontroll av företagens bokföring under löpande inkomstår samt att företagen blir skyldiga att i 

inkomstdeklarationen ange om de har revisor eller inte (SOU 2008:32). Företagarna och 

Svenskt Näringsliv invände starkt emellertid mot utredningens förslag och om de åtgärder 

som vidtagits för att motverka eventuella skattefel. Huvudargumentet som man vände mot 

skatteverket och regeringen var att själva utredningen anger att det är tveksamhet om 

slopandet av revisionsplikten kommer ge några märkbara effekter på skatteintäkterna. 

Företagarna förklarade att en sådan åtgärd med tilläggsinformation skulle innebära en påtaglig 

risk för att de positiva effekter som slopandet av revisionsplikt står för. Företagen som 

undantas från revisionsplikt kan då skrämmas till att behålla revision, trots att det kanske inte 

är den tjänst de behöver bara på grund av den ökade skattekontrollen vilket inte är syftet med 

revisionspliktens avskaffande. 

RN hade inga invändningar mot att nuvarande krav på revision avskaffas för de mindre 

företagen (Revisorsnämnden, Yttrande). Samtidigt påpekade RN att utredningens strävan att 
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förmå de mindre företagen att frivilligt välja revision synes i betänkandet och att detta har 

getts större vikt än intresset av en användbar revision för de revisionspliktiga företagen. 

Därmed kammar utredningen ur begreppet revision en stor del av dess substans och tar bort 

stora delar av den insyn som inte bara samhället utan även övriga intressenter har i företagen 

genom revisorerna och revisionen, hävdade RN. RN:s grundställning var att utgångspunkten 

för det fortsatta lagstiftningsarbetet bör vara att innehållet i revisionsbegreppet ska vara 

oförändrat, vilket överstämmer med uttalandet från Svenskt Näringsliv. Till sist nämnde RN 

de förväntningar som revisionens intressenter, inte minst kapitalmarknaden, har på 

revisorernas arbete. Då kraven på revisorernas rapportering blir allt hårdare diskuteras frågan 

om revisionen möter dessa förväntningar eller om det finns ett förväntningsgap. I RN:s 

uttalande framgår tydligt att det skulle vara särskilt olyckligt om detta gap vidgas ännu mer 

genom att revisorernas gransknings- och rapporteringsskyldighet inskränks i strid med 

marknadens förväntningar. 

Bankföreningen tillstyrkte utredningens förslag om att avskaffa revisionsplikten för små 

företag och inledde med att säga att banker uppskattar revisorer, då de medverkar i tillförande 

av trovärdighet i de siffror som företagskunder presenterar (Bankföreningen, Remissyttrande). 

Samtidigt nämnde Bankföreningen att även om revisionsplikten avskaffas kommer bankerna 

att sätta ett värde i att företagskunderna anlitar en revisor och att det finns risk för att de 

kunder som har revisor även kan få bättre villkor hos kreditgivarna. Vidare antog 

Bankföreningen att en efterfrågestyrd revision kommer att skapa incitament för utveckling av 

själva revisionstjänsten som ett framtagande av andra typer av tjänster som kan ge företagen 

stor nytta. Banföreningen ansåg inte att reformen som sådan kommer att medföra några 

dramatiska effekter för någon av de intressentgrupper som kan identifieras: företagen, 

revisorerna, kreditgivarna, Skatteverket, m.fl.  

3.2 Förväntningsgapet  

Begreppet ”förväntningsgapet” symboliserar det problematiska förhållande som råder mellan 

intressenter och revisorer och återkommer ständigt i diskussionerna om revisorernas oförmåga 

att fullgöra sina åtaganden gentemot allmänheten. Trots det är begreppet brett och det 

återfinns skilda definitioner av olika forskare kring dess definition. Redan på 70-talet, beskrev 

Liggio (1974) förväntningsgapet som en skillnad mellan vad revisorerna och användarna av 

redovisningsinformationen förväntade sig att en oberoende revisor skulle uträtta. Sedan dess 
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har det gjorts olika försök att förfina denna beskrivning och även att utforma en allmän 

definition av begreppet. 

Förväntningsgapet har bl.a. beskrivits som skillnaden mellan vad allmänheten förväntar sig av 

revisorernas roll och ansvar och vad allmänheten faktiskt får hjälp med (Guy och Sullivan, 

1988). Porter (1993) tar ett steg vidare och framställer förväntningsgapet som ett gap mellan 

samhällets förväntningar på revisorers fullgörande av sin uppgift såsom det uppfattas av 

samhället. Utifrån detta indikerar Porter att förväntningsgapet har två komponenter: ett 

orimlighetsgap och ett utförandegap. Orimlighetsgapet relateras till orimliga förväntningar, 

dvs. sådant som inte står i överensstämmelse med gällande regelverk. Utförandegapet 

förklarar skillnaden mellan vad olika intressenter kan förväntas av revisorerna med hänsyn till 

lagar, regler och rekommendationer som gäller och vad de uppfattar att revisorerna uträttar. 

Den mest relevanta definition för denna studie reflekteras av Monroe och Woodliff (1993) 

som har valt att förklara förväntningsgapet som skillnaden i uppfattningar mellan revisorer 

och intressenter i fråga om revisorernas skyldigheter och det budskap som uttrycks i 

revisionsberättelsen. Trots olika definitioner återkommer det centrala i begreppet, nämligen 

att intressenternas uppfattningar om revisionen inte stämmer överens med de uppfattningar 

som revisorerna har och de regelverk som revisorerna måste följa. 

World Economic Forum rankar Sverige på andra plats i världen när det gäller kvalitet på 

redovisning och revision (FAR, 2010). Resultatet visar att hela 91 procent tycker att deras 

revisor eller redovisningskonsult är tillgänglig, och upp till 87 procent av de tillfrågade anser 

också att deras revisor eller redovisningskonsult agerar som bollplank mellan företagen och 

intressenterna (Ibid). Dessa resultat indikerar på att Sveriges företagare känner förtroende för 

sina revisorer och det får en att undra om förväntningsgapet verkligen existerar? Tidigare 

undersökningar visar dock att intressenterna (aktieägare, kreditgivare, investerare) inte 

värderar innehållet i revisionsberättelsen lika högt som vad revisorerna egentligen gör. Porter 

(1993) hävdar att intressenter på Nya Zeeland anser att revisionsberättelsen ger otillräcklig 

information, medan undersökningar i Australien (Monroe och Woodliff, 1994) visar att 

standardiserade revisionsberättelser skapar ett förväntningsgap mellan intressenter och 

revisorer. Även kommissionen för revisorers ansvar (CAR) drog slutsatsen att 

revisionsberättelser är missförstådda av många läsare (Bailey, 1983). CAR hävdar att 

missförstånden beror på att budskapet i revisionsberättelsen inte är tillräckligt tydligt. Om 

något har ändrats kring revisionsberättelsen och förväntningsgapet sedan dess återstår att se. 
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3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Revisorer och revision 

Sedan 2004 har Sverige haft ett revisionsregelverk (RS) som varit en svenskanpassning av en 

äldre version av det internationella regelverk ISA (FAR Komplett, 2011). För räkenskapsår 

som påbörjats efter den 31 december 2010 har RS ersatts med en direkt översatt svensk 

version av den aktuella ISA (Ibid). Tanken är att olika nationella och internationella 

användares behov av ekonomisk information ska vara säkerställda på ett identifierat och 

enhetligt sätt.  

Revisorns uppgift är att granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning (Ibid). Syftet med en revision är att öka förtroendet för de 

finansiella rapporterna hos avsedda användare (FAR Komplett, ISA 200). Detta uppnås 

genom att revisorn gör ett uttalande om huruvida de finansiella rapporterna i alla väsentliga 

avseenden ger en sann och rättvisande bild enligt ramverket. Som grund för revisorns 

uttalande kräver ISA att revisorn uppnår rimlig säkerhet om huruvida de finansiella 

rapporterna i sin helhet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de skulle bero på 

oegentligheter eller på fel (Ibid). Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet men inte en 

absolut grad av säkerhet, eftersom det finns inneboende begränsningar i en revision som 

resulterar i att de flesta revisionsbevis som revisorn använder för att dra slutsatser och grunda 

revisionsuttalandet på snarare övertygar än ger fullt bevis (Ibid). Sammanfattningsvis kräver 

ISA från revisorer att identifiera och bedöma risker för väsentliga felaktigheter, inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis samt bilda sig en uppfattning om de finansiella 

rapporterna. Därefter ska revisorn klart och tydligt uttrycka denna uppfattning genom ett 

uttalande i en skriftlig rapport som också beskriver grunden för uttalandet (FAR Komplett, 

ISA 700). Revisionsberättelsen signalerar revisorns ansvar utåt gentemot intressenterna, att 

bekräfta att de finansiella rapporterna är granskade och tydliggöra eventuella misstag för 

företagsledningen (Ibid). 

Tidigare studier från Häckner et al. (2006) argumenterar att revisorer har "övergett sin plikt" 

att skydda investerare och andra intressentgrupper. Deras studie pekar på att de svenska 

revisorerna fokuserar på innehållet snarare än på användbarheten (Ibid). Svenska revisorer 

verkar fungera enligt lagstiftningen, praxis och rutiner, utan att egentligen reflektera om saker 

och ting kan göras på ett annat sätt, ett bättre sätt. Studien inför frasen "göra saker rätt verkar 

vara viktigare än att göra rätt saker", vilket bekräftar att svenska revisorer i allmänhet är 
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traditionalister och följer lagstiftningen blint (Ibid.). Resultaten i Häckner et al. (2006) studien 

skapar ett tvivel, kommer reformen och nya ISA regelverket få revisorer att göra saker rätt 

eller göra rätt saker? Häckner et al. (2006) hävdar att det finns en risk för att formaliteten och 

rutiner kommer att överskugga betydelsen av motiverade utvärderingar som berör 

framtidsorienterad och omfattande information. 

3.3.2 Revisionsberättelsen 

Revisionsberättelsen är ett viktigt verktyg för kommunikation mellan revisorn och dem som 

använder hans arbete (Libby, 1979). I revisionsberättelsen anger revisorn ramen för sin 

granskning och slutsatser om finansiella rapporter. Tyngdpunkten i denna 

kommunikationsprocess ligger i rapportering av omständigheter som resulterar i avvikelser 

från revisorns standardrapport (Ibid). 

Effekterna av revisionsberättelsen på användarnas beslut kan delas upp i tre delar (Libby, 

1979): 1) riktigheten av användarnas uppfattning om revisorns tänkta budskap; 2) effekterna 

av det upplevda budskapet på användarnas beslut och 3) den resulterande inverkan på 

beslutsutfallet. Medlemmar av American Accounting Association (AAA) har utryckt oro över 

den första punkten där dem hävdar att kommunikationen via revisionsberättelsen kan 

missförstås av användarna (Ibid). AAA tror att sådana missuppfattningar kan leda användaren 

till att fatta fel beslut, dvs. beslut som skiljer sig från de som skulle tagits om 

revisionsberättelsen uppfattats på rätt sätt (Ibid).  

Enligt Peter Öhman (2007), universitetslektor vid Mittuniversitet, visar samlad kunskap att 

intressenter i flera länder, inklusive Sverige, länge har varit missnöjda med den magra 

rapporteringen i revisionsberättelsen och att det största förväntningsgapet mellan intressenter 

och revisorer handlar just om revisorernas rapportering. Å andra sidan Sten Lundvall (2008), 

auktoriserad revisor, menar att det inte finns behov av att ta del av frivillig information när 

syftet med läsningen av revisionsberättelse endast är för att se om den är ren eller innehåller 

anmärkning av något slag. Införandet av en slags frivillig rapportering i revisionsberättelsen 

skulle kunna leda till att uttalanden med karaktär av anmärkningar inte blir tillräckligt tydliga 

eller riskerar att förbigås av läsaren (Ibid). Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, menar 

dock att revisionsberättelsen går ut på att revisorn ska uttala sig om kvalitén på det granskade 

bolagets finansiella rapporter, bolagsstyrning, arbete med hållbar utveckling, intern kontroll 

och risk (Ibid). Brännström föreslår en kvalitetsmodell som skulle kunna ha formen av 
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betygsättning på en femgradig skala (Ibid). Men frågan är hur rättvisande betygsättning kan 

åstadkommas. 

3.3.3 Nyttan av revisionsberättelsen 

MORI undersökning i Storbritannien visar att 40 procent av små aktiebolag anser att uppgifter 

som revisorn lämnar är användbara för företaget, vilket tyder på att ägarna i sådana företag 

har en allmän uppfattning om att det finns fördelar med revision (Collis, 2004). Författarna 

har också identifierat olika orsaker till varför företagen väljer frivillig revision: ett effektivt 

ägande av företaget; disciplin och god praxis; kontinuitet med det förflutna; vinstdrivande 

företag; samt rekommendationer från revisorn (Ibid). Det finns dock mager generaliserbar 

information om ledningens syn på den särskilda roll som spelas av revisorn. En svensk studie 

av Tobias Svanström vid Umeå Universitet visar att 77 procent av företagen frivilligt skulle 

välja revision (Börsvik, 2008). Företagen hänvisar till att revisionen bidrar till djupare 

kunskaper och är till hjälp för intern styrning och kontroll, samt att den är till nytta för 

företagets intressenter (Ibid). Studien från Umeå ger inte något stöd för att företagen skulle 

uppfatta att revisionen är en ekonomisk börda eller en onödig tidsåtgång för företagsledningen 

(Ibid).  

Tidigare studier genomförda av Durendez och Guillamon (2003) behandlade om 

revisionsberättelsen är användbar eller inte. För att kontrolla nyttan av revisionsberättelsen, 

uppmanades olika intressenter och användare att svara om de lägger vikten på revisorns 

yttrande när dem fattar finansiella- och investeringsbeslut. Vidare undersöktes om revisionen 

bidrar till mervärde för företagen samt om så kallad förväntningsgap uppstår då det finns en 

skillnad mellan vad kunderna förväntar sig av revisorns arbete och vad dem i själva verket får. 

Efter en rad intervjuer med olika intressenter och användare av revisionsberättelse hade 

författarna tillräckligt med bevis för att hävda att revisionsberättelsen verkligen är användbart 

för leverantörer, samarbetspartners och kreditinstituten då den påverkar deras 

investeringsbeslut (Ibid). Lite djupare under ytan, ansåg författarna att årsredovisningen 

spelar viktig roll i kredit utvärderingsfasen då bankerna försöker se ”riktigheten” i den 

finansiella informationen som företaget lämnar in, och då ser de gärna att företaget har en 

revisor samt att oren och ren revisionsberättelse har stark påverkan på deras beslut (Ibid). 

Vidare lyfter studien att revisorns uttrande har sitt inflyttande även när det gäller leverantörer 

och samarbetspartners då dem ska ta investeringsbeslut, samt på det belopp som skall 

investeras (Ibid). Power (2003) håller med att årsredovisningar anses som mer tillförlitliga än 
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vad dem skulle vara utan en revisor, och därmed förbättrar effektiviteten av 

kapitalmarknaderna. Utan dem skulle det bli mer bedrägeri, vilseledande, bortfall, fel och 

dålig administration, hävdar Power (1994). 

4. Resultat och analys 

4.1 Arton månader med frivilig revision 

Den 1 november 2010 upphörde revisionsplikten för bolag med högst 3 anställda, högst 3 

miljoner kronor i omsättning och högst 1,5 miljoner kronor i balansomslutning. Under senare 

tid har det skett en kraftig ökning av antalet nya aktiebolag och idag finns det drygt 412 000 

aktiebolag (Bolagsverket, maj 2012). Kombinationen av halverat krav på aktiekapital från 

100 000 kr till 50 000 kr och frivillig revision är två viktiga förklaringar till denna utveckling 

(Rapport från Företagarna, 2011; Danielsson, 2012).  

Hittills är det ca 53 500 aktiebolag (drygt 17 procent av alla aktiva aktiebolag som omfattas 

av frivilig revision) som har valt att utnyttja möjligheten och avstå revision (Bolagsverket, 

maj 2012).  Tittar vi på endast på nyregistrerade aktiebolag (registrerade efter den 1 november 

2010 när reglerna infördes), väljer 68 procent att inte ha kvalificerad revisor (Ibid). Det är 

främst bland de nybildade bolagen som reformen har fått genomslag. Skillnaden mellan 

gamla och nya bolag beror på att det finns en tröghet inbyggd i systemet; alla gamla bolag 

måste invänta ett nytt räkenskapsår innan de kan börja utnyttja reformen samt att bolaget 

aktivt måste besluta om att slopa revision (Rapport från Företagarna, 2011). 

Samtidigt har bokslutrapporten utvecklats som ett komplement till revisionsberättelsen. 

Branschen har tagit fram ”Svensk standard för redovisningstjänster”, REKO, i syfte att förse 

kunden med en redovisningstjänst av hög kvalitet (Lindgren & Eriksson, 2010). 

Representanten från Skatteverket menar att branscherna runtomkring också utvecklas för att 

det ska bli bra, ”REKO tillför kvalité genom hela kedjan, speciellt för dem som har valt bort 

revision”. Claes Norberg från Svenskt Näringsliv menar att tyngdpunkten på att åtgärda felen 

och kvalitetskontrollen ligger i själva upprättandet av rapporten, ”I grunden är ett 

kvalitetssystem för att upprätta en rapport kanske viktigare än den externa granskningen av 

små aktiebolag”. Det är dock viktigt att nämna att användningsområdena för en 

bokslutsrapport skiljer sig markant från en revisionsberättelse framtagen av en kvalificerad 

revisor (Lindgren & Eriksson, 2010). En bokslutrapport är ett bevis på att redovisningen är 

kvalitetssäkrad enligt REKO. Bokslutsrapporten är ett instrument för bolagets ledning, men 
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den är inte en granskningsrapport eller ett offentligt dokument som kan delges till bolagets 

intressenter. En revisionsberättelse däremot är en fristående granskning av redovisningen och 

är på så sätt även frikopplad från företagsledningen. På så sätt är revisionsberättelsen offentlig 

och kan ligga till grund för extern bedömning av bolaget. Men hur stor betydelse har 

revisionsberättelse egentligen för företagen och intressenterna?    

4.2 Betydelsen av revisionsberättelsen 

Vad är egentligen målet och syftet med revisionsberättelsen? Libby (1979) ser 

revisionsberättelsen som en brygga mellan revisorn och dem som använder hans arbete. Men 

för att komma närmare fenomenet tillfrågades respondenterna att ge sina synpunkter. Små 

revisionsbyråer hävdar att syftet med revisionsberättelsen är att säkerställa att den finansiella 

informationen i årsredovisningen är korrekt och riktig, så att de oberoende parterna som inte 

har tillgång till bolagets interna granskning har möjlighet att göra en bedömning av bolagets 

tillgångar, skulder, resultat, osv. Stora revisionsbyråer delar samma vy: ”Målet med 

revisionsberättelsen är att avgöra om årsredovisningen är korrekt i allt väsentligt” (Forsgren 

på Grant Thornton); medan representanten från Ernst & Young menar att revisionsberättelsen 

är en kvalitetssäkring av finansiell information: ”De intressenter som finns ute på marknaden 

ska kunna känna sig trygga med den informationen som de tar del av, den offentliga 

informationen ska vara kvalitetssäkrad och korrekt”. Skatteverket håller med om att 

revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel, ”Det är lite av en hälsokontroll, en garanti att det 

håller en viss nivå”. Svenskt Näringsliv menar att målet med revisionsberättelsen är att öka 

tilltro till finansiella rapporteringen och Företagarna tycker att det är ett kvitto på att man har 

haft revision. Bankerna tycker att revisionsberättelsen bekräftar att det inte finns några 

väsentliga felaktigheter och att de historiska siffrorna håller en viss kvalité (Nordea & 

Swedbank). Alla intervjuade intressenter är i stort sett överens om att syftet och målet med 

revisionsberättelsen är att granska och tillföra intressenter en tillit till företaget. 

Sammanfattningsvis betraktas revisionsberättelsen som en kvalitetsstämpel, där allt är 

väsentligt, korrekt och riktigt, den finansiella informationen ska man kunna lita på och känna 

sig trygg med, eftersom den håller en hög nivå och har granskats utav externa revisorer. Men 

hur är det med betydelsen och nyttan av revisionsberättelsen? Bidrar revisionsberättelsen med 

ett mervärde för företagen och dess intressenter? 

Små revisionsbyråer anser att revisionsberättelsen bidrar med ett mervärde för företagen då 

företagarna kan visa omvärlden att siffrorna i årsredovisningen faktiskt är relativt sanna. ”En 
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av mina kunder som exporterar trävaror förhandlar om mycket bättre kreditvillkor med en 

reviderad årsredovisning, men bolaget måste också göra bra ifrån sig”, hävdar Carlsson på 

Revidea. Lihammar på Ernst & Young menar att revisionsberättelsen definitivt bidrar till ett 

mervärde eftersom den anses som en kvalitetsstämpel, läsarna kan förlita sig på att 

informationen är korrekt. Förutom trovärdigheten och legitimiteten vid upphandlingar, bidrar 

revisionsberättelsen även förebyggande på en del skattefel, ”I deklarationen ska man kryssa i 

om man har haft revision eller inte, så det är klart att det finns större risk eller chans att 

skatteverket för revision istället då”, menar Forsgren på Grant Thornton. Allard på 

Skatteverket tycker att revisionsberättelsen tillför mervärde för företagen och dess intressenter 

då företaget kan visa upp att räkenskaperna är genomlästa.  

Företagarna å andra sidan, hävdar att revisionsberättelsen i sig inte tillför små aktiebolag 

något mervärde, då de inte får reda på något som de inte visste tidigare. ”Visst beror det på 

hur företaget ser ut, men en seriös småföretagare med få anställda som har ordnat bokföring 

och papper, känner till det mesta i företaget”, menar Fritsch på Företagarna. Svenskt 

Näringsliv tycker att revisionsberättelsen i små aktiebolag har betydelse om man ska 

rapportera till externa intressenter, men inte så mycket för små aktiebolag där ägaren och 

företagsledningen oftast samma person. Representanten på Nordea Bank tycker att det alltid 

är skönt att en revisor har granskat siffror men att det kanske inte har lika stor betydelse som 

bankmän har trott en gång i tiden, ”Vi har en del företag som inte driver aktiebolagsform eller 

haft en revisor och med den typen av kunder har vi också många gånger haft goda relationer 

och långa affärer som har fungerat bra” menar Stefan Blom. ”Det viktigaste för oss är rimlig 

trovärdighet i de siffror som man har redovisat, bokföringen som man har, för att det är de 

siffror vi får se ” försätter Blom och menar att bankens förtroende egentligen är fokuserat på 

företagsägarna, deras förmåga att driva företaget och projektet i sig och dessa omständigheter 

är viktigare än revisionsberättelsen. Representanten på Swedbank menar också att en 

reviderad årsredovisning och revisionsberättelsen är ett plus i kanten för företagen, för då vet 

banken att de historiska siffrorna håller en hög kvalité, men samtidigt så grundas bankernas 

kreditbeslut främst utifrån kassaflöden, säkerheter, affärsmanaskap och företagets affärside.  

Resultaten ovan är till viss del förväntade. Företagsorganisationer som har drivit på reformen 

om frivilig revision har en lite försiktigare ställning och tycker inte att revisionsberättelsen 

tillför särskilt mycket för små aktiebolag beroende på hur företagsstrukturen ser ut. 

Företagarna tar ställning genom att påpeka att revisorns roll i sig kanske inte är den mest 

lämpliga formen för kvalitetsgranskning av små aktiebolag, utan någon som har närmare 
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kontakt, till exempel en bokföringsbyrå, eftersom dem har kontinuitet och kan följa företaget 

på ett helt annat sätt än vad revisorn gör. Utifrån bankernas åsikter kan vi urskilja att en 

reviderad årsredovisning och revisionsberättelse bidrar till ytterligare relevans i deras 

kreditbeslut som alltid är skönt att ha, men samtidigt är tillförlitlig bokföring och rådgivning 

ännu viktigare för små aktiebolag. Revisionsbyråer samt Skatteverket tycker att 

revisionsberättelsen bidrar till ett mervärde för företagen genom trovärdighet och legitimitet. 

Bankernas, revisorernas och Skatteverkets synsätt hittar stöd i tidigare forskning från 

Durendez och Guillamon (2003) samt Power (2003), vilka hävdar att revisionsberättelsen 

bidrar med ”riktigheten” i den finansiella informationen som företaget lämnar in och att 

externa parter gärna ser att företaget har en revisor. Men det får inte glömmas att bankernas 

kreditbeslut främst grundas utifrån andra variabler. Vad det gäller små aktiebolag och deras 

ägare, har jag efter flera intervjuer insett att kunskapen kring revisionsberättelsen är 

otillräcklig.  Företagen som behöll revisorn uppvisade mindre kännedom kring 

revisionsberättelsen, men nämnde vissa fördelar med revisionen då de tyckte att revisorn var 

en sorts trygghet, att revisorns uttalande var viktigt samt att det var bra att ha en ren 

revisionsberättelse. Företaget som valde bort revisorn, upplevdes ha en mycket kunnigare 

ägare när det gällde revision: ”Vi har egen finansiering, inga intressenter som kräver 

revisionsberättelsen och därför såg vi ingen nytta med revision” (Anonymt). De främsta 

orsakerna till varför de intervjuade ägarna valde att ha kvar revision speglades främst i att 

revisorn utgjorde en viss säkerhet och bidrog med trygghet, kunskap och kontroll. Tidigare 

studier (Collis, 2004; Börsvik, 2008) lyfter fram flera olika orsaker till varför företag väljer 

revision, bland annat att revisorn bidrar med kunskap, kontroll och effektiv styrning men lite 

överraskande nämns inte att revisorn speglar en trygghet och säkerhet. Företagens kunskap 

om revision tar oss till nästa avsnitt vilket behandlar kommunikationen mellan revisorer och 

företaget samt företagens intressenter, så kallade förväntningsgapet. 

4.3 Förväntningsgapet – Revisorer måste kommunicera mer 

Förväntningsgapet kommer att behandla två olika områden i kommunikationen mellan 

revisorerna och företagen, dels kommunikationen genom revisionsberättelsen, dels vanlig 

kommunikation dvs. träffar och rådgivning med ägarna.  

Trots att revisionsbyråerna var överens om vad revisionsberättelsen tillför för små aktiebolag 

finns det en paradox. Små revisionsbyråer hävdar att den nya revisionsberättelsen (ISA 700) 

är mycket svårare att läsa och förstå, ”små och medelstora företag har inte kunskap att förstå 
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vad som står i den, mallen är gjord för stora företag, Ericsson och uppåt”, menar 

representanter från Melcob och Revidea. Representanten från Grant Thornton menar också att 

den nya revisionsberättelsen inte har blivit lättare för läsaren att sätta sig in i och förstå, men 

att detta inte var meningen med den nya ISA revisionsberättelsen heller, ”Den gamla 

revisionsberättelsen var lättare att läsa, till exempel en sida och kursivt om det var avvikande, 

nu är det lite överarbetet för små aktiebolag”. Företrädare från Ernst & Young har däremot 

en klar syn på att den nya revisionsberättelsen passar likväl små aktiebolag som stora, ”Om 

den enskilda ägaren är intresserad av att läsa igenom, så kanske han förstår vad revisorn 

gör, den är inte så komplicerad”. Svenskt Näringsliv å andra sidan, hävdar att den ISA 

harmoniserade revisionsberättelsen inte passar in för små aktiebolag i grunden eftersom den 

är skriven för ett noterat företag, framförallt en koncern, ”Revision i små aktiebolag är 

någonting helt annat än revision i stora bolag, det finns goda skäl till att det borda finnas en 

light version”. Resultaten visar att åsikterna är uppdelade, men det går ändå att urskilja att 

den nya revisionsberättelsen är för komplex och för svår att förstå. Stora revisionsbyråer har 

en försiktigare och mer positiv syn på den nya revisionsberättelsen främst eftersom deras 

arbetsmetodik bygger på internationella revisorers standarder sedan många år tillbaka och 

ISA regelverket föreställer egentligen ingenting nytt för dem. Bortsett från detta behöver 

rapporteringen bli tydligare och mer transparent för små aktiebolag, det kanske till och med 

skulle behöva stå någon annan information än den som finns tillgänglig idag, en så kallad 

”ISA light version” för små aktiebolag. Dessa resultat backas upp med stöd i tidigare studier 

(Porter, 1993; Monroe och Woodliff, 1994; Bailey, 1983; Libby 1979) där samtliga författare 

hävdar att revisionsberättelser är alltför standardiserade och missförstådda av många läsare, 

som i sig skapar ett förväntningsgap.  

Revisionsberättelsen i sig skapar ett förväntningsgap mellan revisorer och små aktiebolag, 

men förväntningsgapet vidgas ytterligare av revisorernas dåliga kommunikationsförmåga. 

Revisorer bör agera mer som rådgivare för de mindre och okunniga företagen, vilket skulle 

underlätta informationsflödet och kunskapen om revisorns arbete. Som jag nämnde tidigare, 

det företag som valde bort revisorn hade en kunnig ägare samt nära kontakt med revisorn, ”Vi 

satte ner oss med revisorn och bestämde oss att nyttan inte över steg kostanden, visst fanns 

det en ansvarsfråga att överväga men vi valde bort revisorn för 6 månader sen” (Anonymt). 

Å andra sidan, företagen som behöll revisorn hade inte så nära kontakt med sina revisorer, 

”Vi kanske ses en gång om året, han skriver sin signatur och skickar fakturan på 30 000 kr” 

förklarar ägaren av ADL Konsult AB. För att komma närmare problemet tillfrågades revisorer 
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samt företagsorganisationer vad dem tycker om detta. Det visade sig att små 

revisionsbyråerna är duktiga på att jobba väldigt nära kunden, dem är duktiga på att hålla 

kontakt med kunden och utgör ett bollplank. Andreas Folke på Melcob tycker att 

revisorsbranschen är väldigt cementerad: ”Många revisorer är jätte duktiga på att utföra 

revision men man är ganska dåligt på att ge kunden något tillbaka, man är dåligt på att 

kommunicera med kunden”. Carlsson på Revidea ser problematiken i regelverket när det 

gäller revisors yrke och menar att det framgår rätt tydligt med ISA regelverket, där revisorer 

ska jobba allt längre ifrån kunderna. Dessa uttalanden kan kopplas till Häckners (2006) 

argument om att formalitet och rutiner kan överskugga betydelsen av revisorns betydelse i 

form av motiverade utvärderingar, framtida prognoser och rådgivning. Representanten från 

Ernst och Young menar att reformen blir en pedagogisk utmaning för revisorer för att faktiskt 

ställa om och tydliggöra nyttan med revision. Företrädaren från Företagarna håller med om att 

revisorer måste bli bättre på att marknadsföra sitt yrke och att detta i sin tur kommer att bidra 

till både ökad konkurrens samt även bättre innehåll som bättre respons mot förväntningar som 

klienten har. Resultaten visar att förväntningsgapet existerar, små revisionsbyråer är kritiska 

och menar att gapet kommer att kvarstå, medan stora revisionsbyråer och Företagarna är 

positiva till att reformen kommer att minska förväntningsgapet. Svaret ligger i att revisorer 

måste bli bättre på att kommunicera och jobba närmare kunden. Nu måste varje revisionsbyrå 

bli bättre på att förklara hur och på vilket sätt dem kan tillföra mervärde för företagen för att 

företagarna ska välja dels 1) att ha revisorn överhuvudtaget och 2) att ha just den 

revisionsbyrån.  

4.4 Mer frihet innebär mer ansvar  

Från och med den 1 november 2010 började de nya reglerna gälla och små aktiebolag fick 

möjlighet att själva avgöra om de ska behålla revisorn eller inte. Syftet var att aktiebolagen så 

långt som möjligt skulle få avgöra vilka tjänster som bolagen behövde för sin organisation 

och förvaltning.  
Företagsorganisationer som Företagarna och Svenskt Näringsliv har länge drivit denna fråga 

och är mycket positiva till reformen.  Företagarna kan egentligen inte se några nackdelar med 

införandet av frivilig revision, ”Det finns ingen anledning till att små aktiebolag med en 

ägare ska ha krav på revision, det tillför ingenting för ägarna och övriga intressenter, 

revisionen är inte svaret på deras behov”. Svenskt Näringsliv ser inte heller några egentliga 

nackdelar med reformen, då dem tycker att ägaren är i bäst skick att besluta om frågan. 



	  
30	  

Företagsorganisationer ser endast fördelar med frivilig revision, ”Revisorer tvingas komma ut 

och marknadsföra sina tjänster som kan ge mervärde för företagen och det är bara positivt” 

menar Företagarna, medan Svenskt Näringsliv ser kostnadsbesparingen som väsentlig, 

”Potentiella besparingar på revision kan användas på rådgivning istället, bättre resurs 

utnyttjande ger högre kvalitet för näringslivet i stort”. Dessa uttalanden stämmer i stort sett 

med det som tidigare framkommit i deras remissyttrande. Företrädaren på Skatteverket förstår 

att revision är en kostnad för företaget då många vilande aktiebolag tvingades ha revision 

vilket medförde onödiga kostnader, men att det samtidigt är viktigt för aktiva aktiebolag att ha 

någon som hjälper dem och kontrollerar att allting går rätt till.  

Det har redan nämnts att ett av de intervjuade aktiebolagen utnyttjat sin valmöjlighet och valt 

bort revision, ”Fördelen är att vi sliper kostanden, istället har vi bokföringshjälp” 

(Anonymt). Men något mer än det har egentligen inte hänt bland små aktiebolag. De 

intervjuade ägarna har inte upplevt några stora förändringar efter reformen och menar att 

allting är som förut. Ägarna som har valt att behålla revision är också positiva till 

förenklingar, ”Jag är glad att det inte längre är ett krav, nu har vi frihet att välja och tänka 

själva, det är mer demokratiskt” menar ägaren av Svensk Handelstjänst AB. En eventuell 

nackdel kan vara om Skatteverket får mer kontroll, det kan kännas besvärligt menar ägaren av 

ADL Konsult AB. 

Revisionsbyråer är också positiva till reformen men väljer att ta en försiktigare ställning. 

Samtliga intervjuade revisionsbyråer betraktade valmöjligheten och minskad kostnad som 

stora fördelar, ”Fördelen för många små aktiebolag som inte har några intressenter, är att de 

får lite mindre kostnader, revisionen kostar en del att genomföra” anser Lihammar på Ernst & 

Young. Revisionsbyråerna var dock ganska snabba med att påpeka att inga regler egentligen 

har ändrats och att man fortfarande ska lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket samt 

deklarera, ”Det som många inte förstår är att inga regler har ändrats, dvs. helt plötsligt ska 

man stå själv och kunna hela aktiebolagslagen, hela årsredovisningslagen samt alla lagar 

och rekommendationer” menar Folke på Melcob AB. Forsgren på Grant Thornton håller 

också med: ”Tyvärr kommer det att finnas en del bolag som får det lite svårare att sköta sina 

räkenskaper när de inte har någon som går igenom dem varje år”. Revisionsbyråerna menar 

dessutom att små aktiebolag kan gå miste om någon som hjälper dem att hålla ordning på 

saker och ting, samt påminna dem att lämna in sina saker i tid innan det blir försent. 
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Sammanfattningsvis visar resultaten en viss uppdelning mellan företagsorganisationer och 

revisionsbyråerna samt Skatteverket. Revisionsbyråerna och Skatteverket är försiktiga men 

dock positiva till reformen och ser fördelarna med den, men skickar ändå en varning; att det 

med mer frihet även följer mer ansvar. Företagsorganisationer ser absolut inga nackdelar med 

reformen och hävdar att det endast finns fördelar för små aktiebolag. Samtliga intressenter är 

dock överens om att revisionen kan uppfattas som en ekonomisk börda för små aktiebolag och 

de intervjuade ägarna har bekräftat detta. Vidare, kan det absolut vara så att små aktiebolag 

egentligen är de största vinnarna i det hela, eftersom det i slutet på dagen är dem som har 

valmöjligheten och kan bestämma själva hur dem ska driva sin verksamhet.  Små aktiebolag 

som inte ser någon nytta med revision och känner att de kan klara sig själva eller med hjälp av 

en redovisningsbyrå kommer att välja det spåret, men det kommer alltid att finnas bolag som 

behöver nödvändig hjälp och rådgivning från en revisor. Företagen måste dock vara medvetna 

om att det med mer frihet tillkommer ännu mer ansvar. De bör tänka igenom ordentligt om de 

väljer bort revisorn och vad det kan ha för kosnekvenser för deras framtida sammarbete med 

leverantörer, banker m.m. I de beslut som ska fattas är det därför viktigt att svenska företag 

har kunskap om fördelarna respektive nackdelarna om vad det nya regelverket tillför och 

innebär. 

4.5 Frivilig revision – Eventuella konsekvenser 

Det har redan nämnts att Företagarna och Svenskt Näringsliv har varit bland de främsta 

aktörer som har drivit på frågan om frivilig revision, ”Vi har sett det som önskevärt att man 

har slopat revisionsplikten för små aktiebolag”, menar Norberg på Svenskt Näringsliv. 

Slopandet av revisionsplikten har dock inte haft några konsekvenser för Företagarna och 

Svenskt Näringsliv som organisationer, däremot för deras medlemmar, ”Våra medlemmar är 

väldigt positiva till det, det är många bolag som har utnyttjat och det har fungerat bra” menar 

Fritsch på Företagarna.  

Ur utredningen SOU 2008:32 samt remissvaren kan det utläsas att Skatteverket begärde ökad 

kontroll i form av; allmän kontroll av företagens bokföring under löpande inkomstår samt att 

företagen blir skyldiga att i inkomstdeklarationen ange om de har revisor eller inte. Detta har 

resulterat i att Skatteverket har fått en möjlighet till en ökad kontroll som en konsekvens av 

den slopade revisionsplikten, ”Då man tog bort kravet på revisorn fick vi utökad kontroll, 

kanske inte bara för att kontrollera att man verkligen bokför utan mycket för att informera 

och hjälpa för att många faktiskt gör fel utan att veta om det”, förklarar Allard på 
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Skatteverket.  I remissyttrandena antydde Skatteverket att en stor del av skattfelet återfinns 

just bland små aktiebolag men ingen sådan negativ utveckling har visat sig existera. Sedan 

2005/2006 har antal anmälningar halverats och inga befarade skattefel har inträffat, klargör 

representanten på Skatteverket. Avskaffande av revisionsplikten inte har haft någon större 

betydelse för Skatteverket i någon annan utsträckning. 

Bankerna har inte heller upplevt några förändringar, ”Rutiner är likadana, kassaflöde är 

nummer ett, sedan säkerheter men också naturligtvis affärsmannaskap och affärside”, menar 

Per Holmqvist på Swedbank. Stefan Blom på Nordea Bank menar också att de inte har ändrat 

på något, ”Vi har sagt att vi vill ha ett underlag för att kunna bedöma om vi tror på projektet 

eller inte”. Holmqvist på Swedbank tycker ändå att det är lite synd att man inte längre har 

revisionsplikt samt att det är bra att ha en oberoende part som granskar bolagets siffror och 

bekräftar att de stämmer, ”Bolagen som klagar på att revisorns kostnader är för höga har 

säkerligen inte konkurrensutsatt sin revisor, det finns många mindre revisionsbyråer som inte 

tar lika mycket men gör ett minst lika bra jobb”. Blom på Nordea Bank är lite mer optimistisk 

kring slopandet av revisionsplikten, ”Det som är det viktigaste för oss är att man har god 

rådgivning och det vill vi se mer av så att man inte ger sig i projekt som är för riskfyllda för 

företagen”. Bankerna menar vidare att de alltid har en möjlighet att ställa krav på revision 

som villkor för kredit om situationen är så pass komplex eller om informationen är bristfällig. 

Denna bild överstämmer ganska väl med Bankföreningens remissyttrande, där 

Bankföreningen var positiv till reformen men samtidigt påpekade att bankerna alltid har 

uppskattat revisorer då dem bidragit med trovärdighet.  

Små revisionsbyråer medger att de har förlorat ett antal kunder efter slopandet av 

revisionsplikten. Dock handlar det om de allra minsta företagen som har väldigt få 

transaktioner och oftast är det efter rekommendation från revisorn själv, eftersom det inte 

finns någon anledningen att behålla revisorn för sådana företag.  ”Jag har kanske tappat 8-10 

procent av kunderna men det är 1-2 procent av omsättningen, så det får ingen stor effekt”, 

förklarar Andreas Folke på Melcob. Folke menar vidare att avskaffandet av revisionsplikten 

inte har påverkat hans arbetssätt, då han jobbade väldigt annorlunda jämfört med många andra 

redan från början, ”Jag jobbar mycket närmare kunderna, ringer och pratar med dem varje 

månad eftersom det alltid händer saker som man kan diskutera”. Carlsson på Revidea 

upplyser också att hans arbetsrutiner egentligen inte har påverkats så mycket, förutom att han 

nu agerar mer som konsult och rådgivare än tidigare. Även stora revisionsbyråer förklarar att 

vissa kunder har valt bort revision, men att en klar majoritet har valt att behålla revision. 
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”Några har valt bort revision, det är kanske 5 eller 6 företag, inte så många och allra minsta, 

då vi hade en överenskommelse med företagen, men vi kommer försätta att träffas och bidra 

med rådgivning istället” förklarar närmare Beata Lihammar på Ernst & Young. Vidare 

förklarar stora revisionsbyråer att de fortfarande utför samma arbetsuppgifter med en aningen 

utökad rådgivningsroll. Några alternativa tjänster för revision finns egentligen inte 

tillgängliga på marknaden för tillfället. Forsgren på Grant Thornton förklarar att mindre bolag 

skulle kunna välja en översiktig granskning eller någon form av bokslutsintyg som en 

alternativform, men samtidigt att detta inte är samma tjänst som revision och inte heller kan 

sägas ersätta revision. Oftast är det också enklare att ta hela paketet och ha revision, istället 

för flera andra tjänster, samt att det inte skiljer mycket i priset heller 

Sammanfattningsvis, Företagarna och Svenskt Näringsliv samt deras medlemmar är klara 

vinnarna när det gäller avskaffandet av revisionsplikten. Det är något som Företagarna och 

Svenskt Näringsliv har drivit på och lyckats genomföra. Skatteverket, å andra sidan, avstyrkte 

förslag om avskaffandet av revisionsplikten i sitt remissyttrande och var negativa till 

reformen. Idag, arton månader senare ser Skatteverket lite ljusare på reformen, missförstå mig 

inte, representanten på Skatteverket tycker fortfarande att det är synd att man har avskaffat 

revisionsplikten men samtidigt förstår man varför man har gjort det, dvs. att minska 

kostnaderna för mindre företag. Förutom en ökad kontroll, har avskaffandet av 

revisionsplikten inte haft någon större påverkan på Skatteverket då befarad oro kring förhöjt 

skattefel och fusk inte har inträffat. Bankerna diskuterade mycket i början kring avskaffandet 

av revisionsplikten men har inte upplevt det som något negativt. Deras rutiner är fortfarande 

likadana och de har alltid en möjlighet att ställa krav på revision. Intressenter som har 

påverkats mest av slopandet av revisionsplikten är revisionsbyråer oavsett storlek. Samtliga 

intervjuade revisionsbyråer har tappat ett visst antal kunder, men hävdar att de har fortfarande 

mycket att göra och att detta inte påverkar deras omsättning i stor omfattning. Trots 

kundförlusten är revisionsbyråerna väldigt självsäkra i värdet av det som de erbjuder och ser 

positivt på reformen. Claes Norberg på Svenskt Näringsliv sammanfattar med sin hypotes 

varför inga befarade skattefel har uppstått samt varför revisionsbyråerna är självsäkra i sin 

roll:  

”Om man inte har marknadsmisslyckande då behöver man inga regler, dvs. vi tror att vi har 

marknadsfunktion då företag och ägare är rationella i sina val och de är best lämpade att 

göra det valet. De kommer att göra rationella val, de som behöver revision kommer att välja 

det och de som inte behöver kommer att välja bort den. Har man då inga oönskade effekter på 
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tredje man, skattebortfall till exempel, då har man inget marknadsmisslyckande. Vi har inte 

sett något marknadsmisslyckande.  Nästan alla länder inom EU har också detta undantag 

som bekräftar att hypotesen fungerar och att det inte finns något marknadsmisslyckande.” 

4.6 Framtids prognoser kring reformen 

Svenskt Näringsliv och Företagarna har som mål att försätta driva på reformen för att utnyttja 

EU:s maximalt tillåtna gränsvärden, ”Utredningen föreslog att man skulle utnyttja hela 

utrymmet ändå upp till EU:s högsta gränser och det var vi positiva till. Det finns ju många 

andra länder som har det och vi tycker inte att det finns någon anledning till att gå en annan 

väg här”, förklarar Annika Fritsch på Företagarna. Claes Norberg på Svenskt Näringsliv 

förklarar dock att regeringen är lite försiktig och kanske väljer att införa en stegvis höjning, 

”Förhoppning ett undantag på 10 miljoner kr. i omsättning, det hade varit ett välkomnande 

andra steg”.  Vidare ska man vara medveten om att en gräns på 83 miljoner kr. i omsättning 

omfattar så pass stora företag som av externa orsaker skulle behöva ha revisor i alla fall, 

förklarar Norberg.  Båda företagsorganisationerna lyfter Danmark som ett exempel som borde 

följas. Danmark slopade revisionsplikten innan Sverige, utvärderade reformen och höjde 

gränserna ytterligare eftersom inget befaret fusk eller skattefel hade inträffat, förklarar Fritsch 

på Företagarna. Revisionsbyråer anser också att högre gränsvärden kommer att få genomslag 

inom ett antal år främst eftersom jämförbara länder har haft den utvecklingen. ”Man kommer 

troligen att vänta ett antal år och utvärdera effekterna av den första vågen, eftersom det nog 

tar ett par år innan man har fått erfarenhet av Skatteverket och näringslivet i stort”, menar 

Daniel Forsgren på Grant Thornton. Andreas Folke på Melcob är positiv till reformen och 

säker att många kommer att behålla sin revisor om revisionsbranschen gör bra ifrån sig trots 

eventuell höjning av gränsvärden.  

Sammanfattningsvis har intressenterna positiva prognoser kring reformen. Det är dock 

fortfarande tidigt att uttala sig generellt om reformen och några eventuella positiva eller 

negativa effekter. Det kommer säkerligen att dröja några år till innan man utvärderar reformen 

och bestämmer sig för nästa steg.  
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5. Slutsats 

Revision är fortfarande revision. Både Svenskt Näringsliv och RN uttryckte i sitt 

remissyttrande att det är av stor betydelse att innehållet i revisions-begreppet var oförändrat 

oavsett lagändringarna. Det var viktigt att se till att revisions-begreppet inte förlorade sin 

substans samt att motverka att förväntningsgapet vidgades ännu mer. Arton månader efter 

reformen kan det konstateras att revisorerna är överens om att revision fortfarande är revision. 

Revisionsbyråer är eniga om att revisionen som sådan inte har ändrats och att regler 

fortfarande är desamma. ISA regelverket har introducerat vissa ändringar i texten kring olika 

arbetsmoment och infört nya krav, men innebörden av revision är densamma. Stora 

revisionsbyråer har dock inte påverkats av detta då dem alltid har jobbat enligt internationella 

revisorers standarder, men införandet av nya ISA regelverket har medfört tillkommande 

arbetsmoment för små revisionsbyråer i deras arbetsmetodik.  

Övergången till ISA regelverket innebar även en ny revisionsberättelse, ISA 700, som har 

skapat en diskussion. Studiens resultat visar att revisionsberättelsen bidrar med ett mervärde 

för företagen och dess intressenter men samtidigt att den inte passar in för små aktiebolag 

eftersom den främst är skriven för större och noterade företag. Den nya revisionsberättelsen är 

för komplex och de små aktiebolagens ägare har inte tillräckligt med kunskap för att förstå 

den, vilket i sin tur skapar ett förväntningsgap mellan små aktiebolags ägare och revisorernas 

rapportering. Rapporteringen måste bli tydligare och mer transparent när det gäller små 

aktiebolag, det kanske till och med skulle behövas en anpassad revisionsberättelse en så 

kallad: ”ISA light version” för små aktiebolag.  

Det måste också påpekas att revisionsbyråerna är en av de intressenterna som har påverkats 

mest av reformen. För det första har införandet av reformen bidragit med att samtliga 

revisionsbyråer i studien har förlorat ett visst antal kunder. Vissa kunder har valt bort revision 

på rekommendation från revisionsbyråerna, men det ändrar inte det faktum att ca 53 500 

aktiebolag hittills har valt bort revision. För det andra kommer reformen att bli en pedagogisk 

utmaning för revisorer att faktiskt ställa om och tydliggöra nyttan med revision. Revisorer 

måste börja marknadsföra sitt yrke, kommunicera mer och jobba närmare kunden om de vill 

behålla sina kunder. Inga andra intressenter har påverkats i lika stor omfattning. Skatteverket 

har inte upplevt någon negativ utveckling i samband med reformen i form av förhöjt skattefel 

eller skattefusk. Bankerna har fortfarande samma rutiner när det gäller kreditgivningen och de 

har inte heller upplevt reformen som något negativt. Företagsorganisationer, Företagarna och 
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Svenskt Näringsliv, har lyckats genomföra avskaffandet av revisionsplikten och skapa bättre 

förutsättningar för företagen i Sverige. Små aktiebolag är de självklara vinnarna av reformen, 

då dem har fått mer frihet och bättre förutsättningar för att utveckla och driva sin verksamhet. 

Nu måste små aktiebolag bevisa att de kan ta sig an uppgiften och bekräfta att de är 

ansvarfulla och rationella i sina val. Ägarna har nu möjlighet att avgöra vad som är bäst för de 

och deras verksamhet.  

För noterade företag är revisors granskning en absolut nödvändighet, en fundamental funktion 

i styrningen av bolaget som bidrar till trovärdighet. Det kan till och med sägas att även om det 

inte hade funnits något krav på revision hos noterade bolag så hade det säkerligen uppstått i 

alla fall, av marknadsmässiga skäl. Det är inte alls säkert att revisionen och 

revisionsberättelsen ger det allra bästa värdet för små aktiebolag. En klar majoritet av 

respondenterna tycker att de allra minsta aktiebolagen, dvs. bolag med en enkel 

företagsstruktur där ägaren och företagsledningen är samma person kan klara sig långt med en 

duktig redovisningsbyrå. Ett klart tecken på det är att samtliga revisionsbyråer har 

rekommenderat sina allra minsta kunder att sluta med revision och övergå till någon form av 

rådgivning. Det lyfts även fram att det första steget, dvs. upprättandet av den finansiella 

rapporten egentligen är viktigare än den externa granskningen när det gäller små aktiebolag. 

Revisionsbranschen har även utvecklat REKO, i syfte att förse kunden med en 

redovisningstjänst av hög kvalitet. Att behovet av extern kontroll i de allra minsta 

aktiebolagen är ganska liten speglas i att samtliga intervjuade företag hade egen finansiering 

och inga intressenter som kräver en revisionsberättelse. Det framgår även att revisorernas roll 

borde utvecklas och övergå till mer rådgivning, framtida prognoser, motiverade utvärderingar 

samt hjälp vid upprättande av budgetar. När företagen väl får en mer komplex struktur, till 

exempel som i en koncern, då växer även behovet av revision. Då vill banken helst se en 

revisionsberättelse samt att företagets kunder eller andra intressenter kan vara intresserade av 

att se hur motparten egentligen mår. Nedan kan ni se ett diagram över företagens behov av 

revision:  
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Figur 2. Diagram över företagens behov av revision 

Sammanfattningsvis ska det tilläggas att desto enklare företagsstruktur desto mindre behov av 

revision och revisionsberättelsen. Vid en mer utvecklad och komplex företagsstruktur är 

behovet av revisionen också högre som visas i diagrammet ovan. Slutsatsen är att 

revisionsberättelsen har ett begränsat mervärde beroende på hur företagsstrukturen ser ut.  I 

små aktiebolag med egen finansiering och inga intressenter har revisionsberättelsen ingen 

betydelse och utgör en onödig kostnad. Det reflekteras främst genom att bankerna inte har 

vidtagit några åtgärder som säkerhet vid slopandet av revisionsplikten samt att Skatteverket 

inte har upptäck något ökad skattefel i samband med avskaffandet av revisionsplikten. 

Samtidigt bör revisorer agera mer som rådgivare då dem förfogar över en enorm kunskaps 

portfölj, vilket skulle underlätta informationsflödet och kunskapen kring revisorns arbete. 

6. Förslag till fortsatt forskning 

Exempel på vidare forskning kan vara att jämföra resultaten av den svenska reformen men 

andra nordiska länder, som till exempel Danmark, Norge och Finland. Vidare kan man göra 

en analys av hur andra länder i EU har hanterat slopandet av revisionsplikten och undersöka 

eventuella positiva och negativa effekter av reformen då dessa länder har högre gränsvärden. 



	  
38	  

Även en jämförelse kan göras för att se huruvida Sverige är rustat och förberett för att höja 

gränserna inom en snar framtid. Intressant vore också att se hur redovisningsbyråerna ser på 

lagändringen och få ta del av redovisningskonsulternas perspektiv i undersökningen då 

majoriteten av respondenterna tycker att de allra minsta aktiebolagen kan klara sig långt med 

en duktig redovisningsbyrå. En annan intressant aspekt är att undersöka hur bankerna kommer 

att reagerar i framtiden om gränsvärdena höjs. Eventuellt kan konkurrens uppstå mellan 

bankerna vad gäller ställandet av krav på revision, vilket kan innebära att ett företag väljer 

den bank som ställer lägst krav. 
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Appendix 1 – Respondenter 

 

 Andreas Folke, godkänd revisor – Melcob Revision & Rådgivning AB 

 Roland Carlsson, godkänd revisor – Revidea AB 

 Beata Lihammar, auktoriserad revisor och partner – Ernst & Young AB 

 Daniel Forsgren, auktoriserad revisor och partner – Grant Thornton 

 Harry Sebbas, ordinarie ledamot - Svensk Handelstjänst AB; Omfattas av frivilig 
revision: 0 anställda, 625 000 kr i omsättning. 

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva handel med bilar, samt maskiner inom 
verkstadsindustrin, samt dithörande verksamhet.  

 Anonymt aktiebolag, Omfattas av frivilig revision: 0 anställda, 953 000 kr i 
omsättning. 

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget bedriver catering och restaurangrörelse ävensom 
idka därmed förenlig verksamhet. 

 Ingemar Olsson, ordinarie ledamot, styrelseordförande - ADL Konsult AB; Omfattas 
av frivilig revision: 2 anställda, 2 034 000 kr i omsättning.  

Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva utvecklings och konsultverksamhet 
inom akustik och audio jämte mätarbeten och programutveckling inom ovanstående 
områden samt därmed förenlig verksamhet. 

 Stefan Blom, senior credit manager – Nordea Bank AB 

 Per Holmqvist, företagsrådgivare – Swedbank AB 

 Therése Allard, rättslig specialist redovisning - Skatteverket 

 Claes Norberg, redovisningsexpert - Svenskt Näringsliv  

 Annika Fritsch, skatteexpert - Företagarna 
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Appendix 2 – Sammanfattning av intervjuerna 

 

1. Andreas Folke, godkänd revisor - Melcob Revision & Rådgivning AB 
13 mars 2012 – 45 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse?  
Syftet är att säkerställa att den finansiella informationen i årsredovisningen. Den ska vara 
korrekt så att de oberoende parter som inte får titta i bolaget får möjlighet att göra en 
självständig bedömning kring bolagets tillgångar, skulder, resultat, osv.  
 
Vad tycker ni om den nya ISA 700 revisionsberättelsen? Innebär den nya 
revisionsberättelsen mer omfattande arbete för er? 
Det är mycket svårare att läsa den nya revisionsberättelsen ISA 700, vanliga företagare samt 
medparten kommer inte att förstå vad som står i den, dem har inte kunskap att förstå 
innehållet. Mallen är gjord för stora företag, då snackar vi Ericsson och uppåt. Det borde 
göras en ISA light för mindre bolag. Det är initialt mer omfattande arbete med den nya 
revisionsberättelsen, planeringen tar mycket mer tid, mycket mer fokus på vad som var 
oväsentligt innan och dokumentationen är mer omfattande. Det tar också lite längre tid att 
följa upp alla standarder enligt ISA.  
 
Har revisionen förändrats efter lagstiftningen? 
Revision som sådan har inte ändrats, reglerna är detsamma, men branschen är väldigt 
cementerad, många revisorer är ”bokslutsrevisorer”, dvs. att de håller sig till en kund och är 
jätte duktiga på att utföra revision; titta på papper och säkerställa att allting är rätt, men man 
är ganska dålig på att ge kunden något tillbaka, man är dålig på att kommunicera med 
kunden. 
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Fördelen är helt enkelt att man får välja själv, en jätte fördel. Nackdelen är att många inte 
förstår att inga regler har ändrats, dvs. helt plötsligt ska man stå själv och kunna hela 
aktiebolagslagen, hela årsredovisningslagen och alla tillhörande lagar och 
rekommendationer. 
  
Hur många av era kunder har valt att behålla revision även om lagen inte kräver det? 
Jag har tappat kanske 8-10 företag, men då är dessa de allra minsta företagen som har 
väldigt få transaktioner att granska. Det kanske låter mycket 8-10 % av kunderna men det är 
1-2 % av omsättningen, så det har egentligen ingen stor effekt på mitt yrke. Det är inte så 
många som har avstått från revisorn. Många nyregistrerade aktiebolag väljer att avstå från 
revisorn, men det är egentligen gamla enskilda firmor som har flyttat verksamheten till AB för 
att de ska minska sin egen risk. 
  
Utför ni fortfarande samma arbetsuppgifter eller har ni anpassat ert arbete? 
Jag gör exakt samma sak som innan, det finns ingen skillnad. Ibland ställs andra krav än 
tidigare på arbettet som utförs, men det kommer inte med avskaffande av revisionsplikten att 
göra utan med ISA som ställer nya krav. 
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Tror ni att revisionsberättelsen ger ett mervärde för mindre företag? 
Ja, på det sätt att du kan visa omvärlden att de siffror som du har skrivit på i 
årsredovisningen faktisk är relativt sanna. Relativt eftersom allt handlar om värderingar. 
Man gör alltid bedömningar, den bästa uppskattningen baserad på diverse underlag. 
 
Kommer slopandet av revisionsplikten att påverka förväntningsgapet?  
Det glapp som kommer att kvarstå är mellan det arbete som en revisor utför och det som 
kommuniceras ut till allmänheten. Väldigt ofta sägs det att revisorer ska granska så att allting 
går rätt till men egentligen så tar revisorn stickprov på ett par poster och bedömer utifrån 
dessa om den finansiella informationen stämmer. En revisor kan inte granska allting.  
 
Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Det tror jag absolut att det kommer bli, jag kanske inte tror att det blir 83 milj., men definitivt 
kommer det att bli högre, jag skulle vara förvånad om det inte blir det eftersom andra länder 
också börjat med lägre gränsvärden och sedan höjt dem. 
 
 
2. Roland Carlsson, godkänd revisor - Revidea AB 
21 mars 2012 – 43 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse?  
Syftet och målet är att det är rimligt säkerställt, att försäkra oss om att det är riktigt.  
 
Vad tycker ni om den nya ISA 700 revisionsberättelsen? Innebär den nya 
revisionsberättelsen mer omfattande arbete för er? 
Den är inte så lätt att förstå för utomstående, den borde bli betydligt kortare i någon form. 
Små och medelstora företag har inte tillräckligt med kunskap för att förstå den. ISA har 
förändrat en hel del, den kräver större planeringsbas och en mindre genomförande bas. Den 
kräver mycket mer förarbete för att skaffa sig kunskap om eventuella risker, för att sedan 
granska enbart några få utvalda områden. Det här stämmer inte riktigt på vad små bolag vill 
ha ut från revisorn, de vill ha en annorlunda form av genomgång och genomlysning av det de 
har gjort, mera tips och råd. 
 
Har revisionen förändrats efter lagstiftningen? 
Nej, antigen är ju det så att du har revisionsplikten eller så har du det inte. Så för vår del har 
det inte förändrats någonting, förutom skillnaden mellan RS och ISA, det är det som är 
förändringen för vår del.  
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Fördelen är ju att de små aktiebolagen som inte har några banklån eller krediter, i stort sett 
inga leverantörsskulder, så som den lilla konsulten, de behöver ingen revisor, fördelen är att 
de får en mindre kostnad. Nackdelen är at de inte får den hjälp som vi erbjuder att till 
exempel hjälpa till med att hålla ordning på tider, påminner dem om att viktiga beslut ska 
fattas, se till att komma med dina grejer innan det blir försent m.m. De ska ju fortfarande 
lämna in sin årsredovisning till Bolagsverket, de ska deklarera, och där finns det en viss brist 
på kunskap.  
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Hur många av era kunder har valt att behålla revision även om lagen inte kräver det? 
Det försvann drygt 20-25 stycken på en gång när det här skedde, till och med några som 
försökte avregistrera sig i förväg. Sedan har det försvunnit ytterligare 12-15 stycken, många 
också på rekommendation från mig själv, då det inte fanns någon anledning att ha kvar någon 
revisor. Men det påverkar inte vår omsättning så mycket. Det är också en del kunder som har 
valt att behålla revision även om lagen inte kräver det.  
  
Utför ni fortfarande samma arbetsuppgifter eller har ni anpassat ert arbete? 
Det är kanske lite mer små konsultuppdrag än tidigare, från de som har sagt upp revisorn, 
men annars är det ingenting. Enda skillnaden är mellan RS och ISA. 
 
Tror ni att revisionsberättelsen ger ett mervärde för mindre företag? 
Ja, som jag svarade tidigare, för de som har anknytningar utåt, tror jag definitivt att det kan 
ha det. Min kund som exporterar trävaror, förhandlar om mycket bättre kreditvillkor med en 
reviderad årsredovisning. Men bolaget måste också göra bra ifrån sig. 
 
Kommer slopandet av revisionsplikten att påverka förväntningsgapet?  
Jag tror det, regelverket har blivit hårdare och hårdare när det gäller vår yrkesroll helt 
generellt över åren, man får göra mindre och mindre och hålla sig längre ifrån. Och det är 
rätt tydligt med ISA, där man ska sitta och planera för att sedan gå ut och göra bara 
punktinsatser. Det här blir ju svårt, eftersom vi många gånger anses som ”speaking 
partners”, bollplank, då kunden vill ha någon att diskutera med och föra en dialog med. De 
förväntningarna kvarstår fortfarande. 
 
Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Det har jag egentligen inget svar på. 

 

3. Beata Lihammar, auktoriserad revisor och partner – Ernst & Young AB 
3 april 2012 – 48 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse?  
Enligt min uppfattning är ju det en kvalitets säkring av finansiell information. De intressenter 
som finns därute, på marknaden, ska kunna känna sig trygga med den informationen de tar 
del av, att den offentliga informationen är kvalitetssäkrad och korrekt.  
 
Vad tycker ni om den nya ISA 700 revisionsberättelsen? Innebär den nya 
revisionsberättelsen mer omfattande arbete för er? 
Den är inte så komplicerad, om den enskilda ägaren orkar läsa igenom revisionsberättelsen, 
så kanske man förstår vad revisorn gör. Tydligheten med styrelsens och revisorns ansvar är 
ganska bra. Ernst och Youngs metodik som vi jobbar med bygger på internationella 
revisorers standarder sedan många år tillbaka, så det här med ISA i Sverige är egentligen 
inget nytt för oss, utan den har vi tillämpat i vår metodik länge. Kanske för mindre 
revisionsbyråer kan det finnas tillkommande arbetsmoment men för oss är det inte fallet. 
 
Har revisionen förändrats efter lagstiftningen? 
Det har ju funnits små förändringar i texten, med innebörden är ju densamma, man uttalar 
sig om årsredovisningen, om den är uträttad på korrekta grunder. Det är grundstenar som 
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man alltid uttalar sig om. Möjligtvis har det text-mässigt förändrats något men innebörden är 
densamma. 
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Fördelen för många som inte har några intressenter, är att de får lite mindre kostnader, för 
revisionen kostar en del att genomföra. Nackdelen är kanske att det inte finns någon som 
varnar företagen sen innan någonting går fel, om de inte har någon redovisningsbyrå eller 
om dem försöker göra bokföringen själva. 
 
Hur många av era kunder har valt att behålla revision även om lagen inte kräver det? 
Några har valt bort, men det är kanske 5-6 stycken, inte så många och allra minsta, då vi 
hade en överenskommelse med företagen, men vi kommer försätta att träffas och bidra med 
rådgivning istället.  
 
Utför ni fortfarande samma arbetsuppgifter eller har ni anpassat ert arbete? 
Ja det är samma, förutom att det är lite mer rådgivning nu kanske.  
 
Tror ni att revisionsberättelsen ger ett mervärde för mindre företag? 
Ja, definitivt, du får en kvalitetsstämpel på din rapport, läsarna kan förlita sig på att 
informationen är korrekt. Vi är där för att hjälpa dem. 
 
Kommer slopandet av revisionsplikten att påverka förväntningsgapet?  
Jag vet inte om jag håller med att det fanns ett förväntningsgap, för de som inte upplevde att 
de fick någonting för pengarna de har ju valt bort revisorn misstänker jag, för de fattade inte 
vad revisorn gjorde. Men man måste vara ödmjuk utifrån en revisors perspektiv, med tanke 
på att vi inte hade behövt jobba lika hårt för att få in våra uppdrag, eftersom det var 
obligatorisk. Många har hört talas om revisorer som aldrig träffar sina kunder och bara 
skickar revisionsberättelsen och räkningen en gång om året, men det kommer inte att funka i 
framtiden. Om du ska betala 20 000 kr för revision vill du gärna veta vem personen som gör 
detta är och vad du får ut av det, man kanske vill ha ett bollplank, så jag tror att detta 
kommer att förändras. Det är en pedagogisk utmaning för revisorer som faktiskt får ställa om 
och tydliggöra nyttan med revisionen för företagarna.  

Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Ja, det är inte helt omöjligt om man ser på utvecklingen i resten av världen, så är Sverige 
unik på det viset att vi i praktiken har revision för alla bolag som vi har. Ja, på sikt kan det bli 
så att det höjs. Men det är svårt att säga.  

 

4. Daniel Forsgren, auktoriserad revisor och partner – Grant Thornton 
13 april 2012 – 50 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse?  
Målet med revisionsberättelsen är att säga om årsredovisningen är korrekt i allt väsentlighet 
och om bolaget har förvaltats av styrelsen så att bolaget inte har skadats. 
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Vad tycker ni om den nya ISA 700 revisionsberättelsen? Innebär den nya 
revisionsberättelsen mer omfattande arbete för er? 
Det är egentligen ingen ny information jämfört med tidigare, utan det är bara att den är 
uppställd gentemot den internationella standarden. Den nya revisionsberättelsen har inte 
blivit lättare för läsaren att sätta sig in i och förstå, men det var det inte riktigt meningen med 
ISA revisionsberättelsen heller. Den gamla var lättare att läsa, en sida, till exempel kursivt 
om det var avvikande, nu är det lite överarbete för små företag. Nej, inte så mycket mer 
omfattande arbete, det är mest att det är ett nytt format, det blir krav på ett helt annat sätt än 
vad det har varit tidigare, mer formalia och mer dokumentation som ska hämtas in.  
 
Har revisionen förändrats efter lagstiftningen? 
Nej, inte alls, revision är fortfarande revision, men däremot förändras en del vad gäller ISA, 
mer omfattande regelverk än vad vi har haft i Sverige sedan tidigare.  
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Fördelen är att företagen inte behöver ha revision, de som inte har behov av 
revisionsberättelsen slipper det. Nackdel är att många mindre företag kan ha behov av någon 
som varje år går igenom räkenskaperna, och ser till, betingar de på något sätt att sköta 
bökföringen på ett acceptabelt sätt, så jag tror tyvärr att det kommer att finnas en del som får 
det lite svårare att sköta sina räkenskaper när de inte har någon som går igenom varje år. De 
kanske inte har någon som ligger på en och säger nu måste bokslutet vara klar, nu ska det 
göras färdigt här innan mitten på maj, så risken är att det kanske blir liggande. Annars är det 
perfekt för företagen att kunna välja om de behöver tjänsten revision överhuvudtaget.  
 
Hur många av era kunder har valt att behålla revision även om lagen inte kräver det? 
De flesta väljer ju att behålla revisionen, en klar majoritet, minst 80 %, oftast är det vilande, 
inaktiva bolag som väljer bort. Vi har fortfarande mycket att göra.  
 
Utför ni fortfarande samma arbetsuppgifter eller har ni anpassat ert arbete? 
Ja, det är samma.  
 
Tror ni att revisionsberättelsen ger ett mervärde för mindre företag? 
Ja, för de flesta mindre företag så gör den det, framförallt för de som har kunder som är 
beroende av hur det går för dem och legitimitet vid upphandling. I deklarationen ska man 
också kryssa i om man har haft en revisor eller inte, så det är klart att det finns större risk 
eller chans för att Skatteverket dubbelkollar en då. Revisorer har verkat väldigt förebyggande 
på en del skattefel, så vi kommer att få se en del som kommer att tycka att det var billigare 
och bättre att förebygga felen istället för att betala skattavgifter. Det kan vara väldigt dyrt om 
det är stora grejer som råkar hamna fel i deklarationen.  
 
Kommer slopandet av revisionsplikten att påverka förväntningsgapet?  
För de flesta småföretag som har en bra redovisningsbyrå kommer slopandet inte att gör aså 
stor skillnad mer än en mindre kostnad. Har man en riktigt duktigt redovisningskonsult som 
har en hög kvalité på sitt arbete och om man inte behöver en revisor så är det bara skönt att 
slippa den obligatoriska bördan. Sedan har vi många redovisningsbyråer som fortfarande ger 
sina kunder råd att ha revision för att de känner att det är skönt men någon som 
kvalitetssäkrar deras jobb ytterligare och att det är någon form av kvalitetssäkring på 
redovisningskonsultens arbete också. Jag hade förväntat mig råd från redovisningskonsulter 
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till sina kunder att de kan göra allting själv, så det är kul att redovisningskonsulter ser värdet 
av revisionen och framför det vidare till sina kunder.  
 
Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Det är troligt att det kommer att bli någon högre värden i framtiden, tittar man på Finland 
och Danmark så tog det delvis ett antal år innan man höjde nivån ytterligare, man kommer 
troligen att vänta ett antal år och se och utvärdera effekterna av den första vågen, så det tar 
nog ett par år innan man har fått erfarenhet av skatteverket och näringslivet i stort. 

 

5. Harry Sebbas, ordinarie ledamot - Svensk Handelstjänst AB 
5 april 2012 – 35 min 
 
Omfattas av frivilig revision: 0 anställda, 625 000 kr i omsättning.  
Verksamhetsbeskrivning: Bolaget ska bedriva handel med bilar, samt maskiner inom 
verkstadsindustrin, samt dithörande verksamhet.  
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse? 
En revisor innebär att det är väldigt mycket tryggare. Det är en sorts stöd, jag vet att allting 
är schyst gjort. Jag jobbar inte med bokföringen, jag kan inte sådant, när ett brev från 
skatteverket kommer så tar revisorn hand om det, skatteverket är ingenting att leka med. 
 
Vad vinner ni på att ha revisionsberättelsen?  
Jag får säkerhet; att allting är bra gjort, jag vill inte ta bort revisorn. Det är en sorts 
trygghet, revisorns uttalande är viktigt, sedan bridrar han också med stöd och agerar som 
bollplank. Jag rekommenderar revisorn till alla. 
 
Har lagen om avskaffande av revisionsplikten för små företag haft några konsekvenser 
för ert företag och för er som företagare? 
Egentligen inte, jag har behållit revisorn, då det är tryggt. Jag rekommenderar revisorn till 
alla, men jag kan inte tvinga andra att ha revisor. Det är bra med förenklingar, det är väldigt 
byråkratiskt för små företagare, men det kan inte vara en djungel heller. 
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni att avskaffandet av revisionen har för små 
företag? 
Jag är glad att det inte längre är ett krav, nu har vi frihet att välja, tänka själva, det är mer 
demokratiskt. Nackdelen är ju självklart hårda kostnader, det är mycket pengar för ett litet 
bolag, 15 000 till 25 000 kr för en utförd revision. 
 
 

6. Anonymt aktiebolag 
24 april 2012 – 34 min 
 
Omfattas av frivilig revision: 0 anställda, 953 000 kr i omsättning. 
Verksamhetsbeskrivning: Bolaget bedriver catering och restaurangrörelse ävensom idka 
därmed förenlig verksamhet. 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse? 
Vi såg ingen nytta med revision, vi valde bort revisorn för 6 månader sen. 
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Vad vinner ni på att ha revisionsberättelsen?  
Visst fanns det en ansvarsfråga att överväga, då ansvaret flyttats till oss nu, men vi bestämde 
oss för att nyttan inte översteg kostnaden. Vi har egen finansiering och inga intressenter som 
är intresserade av revisionsberättelsen.   
 
Har lagen om avskaffande av revisionsplikten för små företag haft några konsekvenser 
för ert företag och för er som företagare? 
Den enda konsekvensen som vi har upplevt är att vi valde bort revisorn.  
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni att avskaffandet av revisionen har för små 
företag? 
Fördelen är att vi slipper kostnaden, istället har vi bokföringshjälpen i samma 
redovisningsbyrå där vår gamla revisor sitter, så hjälpen med bokföringen som vi får är 
identisk. Jag ser inga nackdelar.  
 
 
 
7. Ingemar Olsson, ordinarie ledamot, styrelseordförande - ADL Konsult AB 
20 april 2012 – 33 min 
 
Omfattas av frivilig revision: 2 anställda, 2 034 000 kr i omsättning.  
Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall bedriva utvecklings och konsultverksamhet inom 
akustik och audio jämte mätarbeten och programutveckling inom ovanstående områden samt 
därmed förenlig verksamhet 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse? 
Ja, det ser bra ut. Jag träffas inte så ofta med revisorn, kanske en gång om året, jag vet att 
jag betalar 30 000 kr om året, han skriver sin signatur och skickar fakturan. 
 
Vad vinner ni på att ha revisionsberättelsen?  
En ren revisionsberättelsen ser fint ut och är bra att ha när man ska visa sin årsredovisning. 
 
Har lagen om avskaffande av revisionsplikten för små företag haft några konsekvenser 
för ert företag och för er som företagare? 
Vi har inte upplevt några konsekvenser, men i slutet av året ska jag träffas med revisorn och 
överväga om vad vi ska försätta med. 
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser ni att avskaffandet av revisionen har för små 
företag? 
Fördelen är att vi får välja. Eventuell nackdel kan vara om Skatteverket får mer kontroll, det 
kan kännas besvärligt. 
 
 

8. Stefan Blom, senior credit manager – Nordea Bank AB 
16 april 2012 – 39 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse? 
Det viktigaste med revisionsberättelsen är att se om den är ren eller oren, om det finns 
förbjudna lån, något som måste rättas till, dvs. har man gjort någonting som bryter mot 
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lagens regler eller om man följer lagen. Det kan redovisningskonsulterna hjälpa till med 
också, och se till så att företagen sköter sin redovisning och betalar skatter och avgifter i tid. 
 
Vilka är era främsta kriterier för att bevilja en kreditansökan för små aktiebolag?  
I de allra flesta fall så bygger vårt förtroende mycket på företagens ägare och ledningen och 
deras förmåga att driva företaget, det är nummer ett. Nummer två är projektet, dvs. vad 
kunden ska investera i, eller vad man behöver pengarna till, så tittar man på projektet och 
den budgeten, prognosen man har lagt till det projektet, känns det realistiskt och trovärdigt så 
går man till nästa steg. I nästa steg tittar vi lite bakåt i tiden och tittar på hur företaget 
uppfyllt sina prognoser tidigare. Har man någorlunda klarat det, eller missat väldigt grovt. 
Sedan bedömer vi kassaflödet, räcker kassaflödet till att betala de krediter och kostnader som 
företaget har, är budgeten trovärdig på det sättet, hör allt detta ihop? Småningom behöver 
man titta på panter.  
 
Har en reviderad årsredovisning någon betydelse vid kreditprövning?  
Ja, men kanske inte har lika stor betydelse som vi bankmän tror. Det har alttid varit skönt att 
ha en revisor som har granskat siffror, men samtidigt så har vi haft och har en del företag 
som inte driver aktiebolagsform eller haft en revisor, de typer av kunder har vi också många 
gånger haft goda relationer och långa affärer med som har fungerat, så jag tror mer att den 
här trovärdigheten mot företagaren och hans/hennes förmåga att hålla ordning på det här, 
det är nog egentligen viktigare än revisionen. Visst har det betydelse, men det viktigaste för 
oss är rimlig trovärdighet i de siffror som man har redovisat, bokföringen som man har, för 
att det är de siffror vi får, sen kan det vara så att revisionsdelen kanske för vår del mer 
behöver omvandlas till en hjälp med redovisning, hjälp med budget och prognoser. 
 
Ställs det högre krav på små aktiebolag utan revisor för att säkra era utlåningar? 
Om vi tycker att vi skulle behöva en reviderad årsredovisning, då säger vi det till kunderna, 
det här är så pass komplext och vi vill ha att du kör revision på det här. Men det är väldigt 
sällan, det är mer att man ställer krav att ta redovisningshjälp så att du får hjälp att upprätta 
budgetsprognosen, så att vi vet åt vilket håll du går, så att du kan slå stopp innan det blir för 
mycket personlig belastning på det.  Sedan kan det vara så att om man fortfarande är ganska 
liten, men börjar hamna i en koncern situation, att man har flera bolag och behöver upprätta 
en koncern redovisning, däribland kräver vi hjälp med koncernredovisningen. Ju mer 
komplicerat en bolagsstruktur är desto större krav på att ha en revisor ställs.   
 
Hur ställer ert företag sig till den slopade revisionsplikten? Har den inneburit ändrade 
rutiner, kostnader, resurser etc. hos er?  
Vi diskuterade det från början ganska mycket, men vi sa att det är nog helt ok, för det är ändå 
en kostnad som man får fråga sig om kostnaden motsvarar det man behöver.  Att alla ska ha 
revision tycke vi inte kändes riktigt vettigt heller, eftersom många företag inte har krediter. Ur 
bankens perspektiv tycker vi inte att alla ska behöva ha revisor, däremot tycker vi att den 
enskilda företagaren behöver lite råd och hjälp, det finns naturligtvis Almi och andra som kan 
stötta, men det finns också många redovisningsbyråer, det är något som företagare behöver 
mer än revision. Vi har inte ändrat på något, absolut ingenting, utan vi har sagt att vi vill ha 
ett underlag vi kan bedöma om vi tror på projektet eller inte.  
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9. Per Holmqvist, företagsrådgivare – Swedbank AB 
2 maj 2012 – 38 min 
 
Vad är enligt er syftet och målet med en revisionsberättelse? 
Jag tycker nog att den bekräftar att det inte finns några väsentliga felaktigheter, det är bra att 
de bekräftar att de kan ge styrelsen ansvarsfrihet, de nämner också skatter, om något är 
felaktigt bokfört, det ger en rättvisande bild av bolagets resultat. Man får väldigt mycket och 
det hjälper till mycket i vårt beslut, annars skulle vi göra varulager inventering. Sedan kan 
det ju också vara så att revisorer slarvar.  
 
Vilka är era främsta kriterier för att bevilja en kreditansökan för små aktiebolag?  
Kunden får berätta lite vem man är, bakgrund, affärside, lite vad han önskar, om man är kund 
i banken sedan tidigare eller om man är kund någon annanstans. Vi kanske begär ytterligare 
information per kund, bokslut, budget, att man inte är belastad av skatter, fodringar eller om 
man har andra betalnings anmärkningar. Vi tar in dessa uppgifter och sedan gör vi en 
analys, vi gör kassaflöde, vi tittar på säkerheter, vi tittar på kundens affärsmannaskap, tittar 
om det är en lönsam affär för banken och på trovärdigheten.  
 
Har en reviderad årsredovisning någon betydelse vid kreditprövning?  
En reviderad årsredovisning är plus i kanten för då vet banken att de historiska siffrorna har 
en kvalité, sedan finns det i revisionsberättelsen andra saker också, som till exempel: om man 
har skött skatterna, det är en styrka att ha det.  

Ställs det högre krav på små aktiebolag utan revisor för att säkra era utlåningar? 
Än så länge har vi inte haft något problem, men visst kan det vara så att bolaget har 
förbrukat sitt eget kapital och då kan vi kräva att man upprättar en kontrollbalansräkning 
inom sex månader och kan ställas för krav att den ska vara reviderad, men oftast så räcker 
det med en underskrift från Vd:n. Om vi gärna vill få något bekräftat och se till att detta 
verkligen stämmer kan vi begära att en revisor ska granska det. Det kan ställas högre krav, 
men det har vi inte upplevt än så länge, många tycker att det är tryggt att de får hjälp med 
deklaration, små företagare tycker sig inte ha tid med det och tar gärna det kostnaden. 
 
Hur ställer ert företag sig till den slopade revisionsplikten? Har den inneburit ändrade 
rutiner, kostnader, resurser etc. hos er?  
För oss på det här kontoret, så har vi inte märkt av det så mycket. Rutiner är likadana, 
kassaflöde nummer ett, sedan säkerheter men också naturligtvis affärsmannaskap och 
affärside. Men om man höjer gränserna, då kan vi som bank kräva att man skaffar en revisor, 
för att bekräfta att det här stämmer. Jag tycker att det är lite synd att man inte har lagstadgad 
revisorsplikt längre, men man har inte det utomlands heller. Jag tycker att det är bra att man 
har en oberoende part som granskar bolagets siffror och bekräftar att dem stämmer. Bolagen 
som klagar på att en revisorns kostnad är för hög tror jag inte konkurrensutsatt sin revisor, 
för det finns många mindre revisionsbyråer som inte tar lika mycket.  
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10. Therése Allard, rättslig specialist redovisning – Skatteverket 
10 april 2012 – 43 min 
 
Vilken roll spelar revisorn i Skatteverkets verksamhet? 
Revisorn är en kvalitets stämpel, att man har tittat in i räkenskaper för bolaget och framför 
allt att transaktioner är redovisade rätt, och att det är rätt benämning på transaktioner. Det 
är lite av en hälsokontroll, en garanti att det håller en viss nivå. Visst men sen ska vi veta att 
revisorn inte ser allt heller, att det inte är 100 % men i alla fall att det håller en viss nivå. 
  
Vad tror ni, är den största fördelen med att ha en revisor: granskning och kontroll eller 
rådgivning? 
För oss så är det naturligtvis att någon har tittat igenom materialet, räkenskaperna och bildat 
sig en uppfattning. Om jag ser det utifrån företagets perspektiv, då kan jag tänka mig att det 
är just den rådgivande rollen, lite som att gå till doktorn, man får en hälsokontroll, hur mår 
företaget egentligen, vad kan man göra för åtgärder för att må bättre, hur kan man utveckla 
verksamheten. Men utifrån skatteverkets perspektiv så är det kontroll, att vi vet att det håller 
en viss garanterad nivå.  
 
Tycker ni att revisionsberättelsen tillför mervärde för företagen? 
Jag ser att det finns något egenvärde för företaget men indirekt har företaget ett värde av 
revisionsberättelsen genom att företaget utåt kan visa upp att räkenskaperna är genomlästa. 
Vid revisionen kan även företaget erhålla en genomgång av företagets ekonomiska status. 
Detta skulle i och för sig även kunna erhållas genom annan ekonomisk rådgivning. 
 
Vilka konsekvenser har Skatteverket upplevt efter avskaffandet av revisionsplikten?  
Det har ju inte haft någon större betydelse för oss egentligen. Vi har ju fått en ny möjlighet att 
göra löpande bokföringskontroller under året, då gör vi besök och tittar på att man bokför 
löpande och att man har ordning och reda på sina papper. Då man tog bort kravet på 
revisorn - fick vi tillgång utökad kontroll av staten. Inte bara för att kontrollera att man 
verkligen bokför utan också mycket för att informera och hjälpa för att många faktiskt gör fel 
utan att veta om det. Då är det bättre att hjälpa så att det blir rätt från början. Det är också 
ett bra sätt att knyta kontakter med företagare och vi svarar på många frågor från företagare 
för att hjälpa dem.  
 
Vad tycker ni om avskaffandet av revisionsplikten? Vad har det betytt för 
skattemyndigheten? 
Det är klart att det är synd att man har avskaffat, men jag förstår också varför man har gjort 
det, man gjorde det för att man velat minska kostnaden för mindre företag. Danmark har 
också slopat sin revisionsplikt och där såg man att det inte blev någon större flykt från det, 
och inte heller i Sverige, de flesta har valt att behålla sin revisor. För vår del är det en 
garanti, men det är också en kostnad för företaget, många hade också revisor för ett vilande 
bolag, där det inte hände någonting, och där är det ingen verksamhet och då är det väl 
onödigt att ha en revisor, det är en onödig kostnad, men sen är det ju också bra att göra 
denna hälsokontroll som vi pratade om. Branscherna runt om utvecklas för att det ska bli bra, 
det företag som inte vill göra rätt kommer inte att göra rätt oavsett om man har en revisor 
eller inte. 
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11. Claes Norberg, redovisningsexpert - Svenskt Näringsliv 
12 april 2012 – 43 min 
 
Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för Svenskt Näringsliv?   
För oss som organisation så har det inte påverkat oss alls, däremot har det varit en av de 
frågor som vi har drivit, vi har sett det som önskevärt att man ska slopa revisionsplikten för 
små företag. I så mått har det påverkat oss väldigt mycket, för det har varit en av de högst 
prioriterade frågorna hos oss. Vi skulle gärna se att man skulle öka undantaget genom att 
höja gränsvärdena.  
 
Vad är enligt Er syftet och målet med en revisionsberättelse? Vilka aktörer är mest 
beroende av revisionsrapporten? 
Målet med revisionsberättelsen är att öka tilltro till den finansiella rapporteringen och med 
den roll som en revisor har så är det ges också tilltro till den interna kontrollen i företagen, 
eftersom de granskar förvaltningen också.  
 
Vad tycker Ni om den nya ISA 700 revisionsberättelsen? 
När det gäller små aktiebolag så kan man ju tycka att den inte passar i grunden, därför att 
den är skriven för ett noterat företag, framförallt för en koncern.  Jag tycker i grunden att 
revisionen i litet bolag är någonting helt annat än revision i ett stort företag. Planeringen, 
genomförandet och de slutsatser som kommer fram ur revisionsprocessen har det inte någon 
likhet i ett litet bolag gentemot till exempel AB Volvo som omsätter 240 miljarder i koncern, 
det finns ju överhuvudtaget inte några likheter mellan denna revision. Det är totalt olika 
saker. I små företag finns det inget motsvarande förhållande mellan ägaren och 
företagsledning för det är samma person, ska man däremot rapportera till externa 
intressenter kan man tycka att kassaflöde egentligen är fundamental information och 
information om bolaget kommer att klara sig eller är av centralt intresse. 
Sammanfattningsvis, så finns det goda skäl till att det borde finnas en light version, sen hur 
den skulle se ut, det är inte alls lätt att klura ut, då den skulle behöva innehålla annan 
information än vad som finns i dem stora företagen. 
 
Vad är den största anledningen till att företag väljer att ta bort revisorn?  
Den bild som jag har utifrån de kontakter jag har haft, det är ju kostnadsaspekten, dvs. 
kostnadsnytta aspekten ur företagens synvinkel är oftast framhävda argumentet för att välja 
bort revision. Man ser inte något mervärde med revision ur företagens synvinkel.  
 
Vilka fördelar eller nackdelar anser du avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Fördelen är att vi företagare/ägare själva på bästa sätt kan avgöra i frågan om de behöver en 
revisor, om kostnads besparing är väsentlig, man kan se det på beräkningar, potentiella 
besparingar som man kan få på det här, den kostnadsbesparingen kan man istället lägga 
detta på en bra rådgivare istället, då är det bättre resursutnyttjande som leder till en högre 
kvalité för näringslivet i stort. Alternativ användning av resurser är också en del av detta. 
Några egentliga nackdelar ser jag inte med det här, men det beror också på att jag tycket att 
det här är en fråga som ägare är i bäst skick att besluta om. Jag ser inga nackdelar av det 
idag, inte från skatteverket inte från bankers sida heller. Lånen kan ges med personlig 
säkerhet. Löpande revision är kanske inte så viktig för årsredovisningen, men däremot att ha 
revisions granskning vid större enstaka transaktioner är viktigare.  
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Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Ja, jag är optimist, kanske inte 83 miljoner kr., det är det vi arbetar för, men jag skulle kunna 
tänka mig att regeringen är lite försiktig och att man gör en stegvis höjning, precis som i 
Danmark. Förhoppningen är att företag på 10 miljoner kr. i omsättning ska undantas från 
revisionsplikten, det hade varit ett välkommet andra steg.  Sedan ska man vara medveten om 
att 83 miljoner kr. i omsättning, om man kommer upp i den storleken, då har man andra 
intressenter och minoritetsägare, så stora företag kommer alltså på grund av externa 
intressenter behöva ha revisor i alla fall.  
 

 
12. Annika Fritsch, skatteexpert - Företagarna 
13 april 2012 – 35 min 
 
Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för Företagarna?   
Man kan ju se på antalet företag som bildades, under april 2010 så fick vi dels reformen med 
halverade kravet på aktiekapital och det genererade en del nya aktiebolag, men den stora 
förändringen kom från och med den 1 november, när det bildades väldigt många bolag i 
samband med att man införde frivilig revision. Det höll i sig väldigt länge trots att vi då hade 
en avmattning i konjunkturen, om man rensar för sådana aspekter så är det väldigt mycket 
nya bolag som har startats.  
 
Vad är enligt Er syftet och målet med en revisionsberättelse? Vilka aktörer är mest 
beroende av revisionsrapporten? 
Bolagen ser inte det stora värdet med att ha revision och därmed inte revisionsberättelse 
heller förstås. Revisionsberättelsen i sig tillför inte företaget något mervärde, de får inte reda 
på någonting som de inte visste tidigare, utan revisionsberättelsen är en standard, ett sätt att 
uppfylla de lagkrav som finns. Intressenter kollar mest om den är ren och det betyder att de 
kontrollerar att det inte står något annat än dem standard fraser som ska stå och därmed är 
det kvitto på vad revisorn gjort. Kreditgivare måste ha färska uppgifter och det är inte heller 
så att banker ställer absolut krav på att man ska ha revision för att få banklån. Så är det inte, 
däremot vill dem att man ska ha det ordnat, dem är ju intresserade av att se kassaflöden och 
betalningsförmågan och det säger ju egentligen årsredovisningen eller revisionsberättelsen 
väldigt lite om. Det är ingen uppdaterad information som kommer ut från revision. 
 
Kommer slopandet av revisionsplikten att påverka förväntningsgapet?  
Tvärt om, jag tror om något så kommer förväntningsgapet att minska. Tidigare så har ju det 
funnits en marknad där alla aktiebolag har varit tvungna att ha en revisor. Det vill säga det 
finns en stor marknad färdig för de att ta, nu måste revisorerna bli bättre på att marknadsföra 
och då blir det både ökad konkurrens och förmodligen ett bättre innehåll som bättre svarar 
mot förväntningarna som klienten har.  
 
Vad är den största anledningen till att företag väljer att ta bort revisorn?  
Ja, det är att man inte ser något mervärde i det, det har varit ett lagkrav inte något man 
kunnat välja. De som väljer bort revisorn tycker att revision inte ger valuta för pengarna. Om 
man inte får någon valuta för de pengar man ger är det klar att det är dyrt. Däremot ser jag 
mervärde i det, och det ger mig kvalitetsgaranti samt gör det lättare för mig att få kunder, då 
kanske en del tycker att det är ok, även om vi pratar om samma peng. Men man måste då se 
att det verkligen tillför ett värde. 
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Vilka fördelar eller nackdelar anser du avskaffandet av revisionsplikten har för små 
företag? 
Jag kan inte se några nackdelar egentligen med att man införde frivillig revision, svenska 
småföretag ska inte ha sämre villkor än grannländerna och det har vi haft tidigare eftersom 
de inte behövt ha den kostnadsbörda som vi har haft kvar. Det finns ingen anledning till att 
små aktiebolag men en ägare till exempel ska ha krav på revisor, det tillför ingenting till 
ägarna och det tillför knappast någonting till någon annan heller, så det är inte revision som 
är svaret på deras behov. Ja, det är bara fördelar, det förutsätter att revisorer kommer ut på 
banan och tvingas marknadsföra sina tjänster som kan ge ett mervärde för företagen och det 
är bara positivt. Branschen måste vara tydligare. Medvetenheten måste öka. 
 
Tror ni att de högre gränsvärdena kommer att få genomslag i framtiden (83 milj.)? 
Ja, vi driver på för en höjning. Utredningen föreslog att man skulle utnyttja hela utrymmet 
ändå upp till EU:s högsta gränser och det var vi positiva till. Det finns ju många andra 
länder som har det och då tycker vi inte att det finns anledning till att gå en annan väg här. Vi 
har också tittat en hel del på Danmark som var några år innan oss och som hann göra en 
utvärdering och som höjde sina gränser. När Norge införde frivillig revision gick de in direkt 
på klart högre gräns än Sverige har nu. Så om vi tittar på direkta närområden så finns det 
exempel på att man inte alls har de farhågor som vi har här, dessa farhågor har inte 
besannats i något av de andra länderna. Danmark har inte sett något stor andel skattefel eller 
annat fel på grund av den slopade revisionsplikten.  
 
 


