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Förord 

Att skriva en uppsats är en process med många blandade känslor och påfrestningar. Stunder 

med ingivelser, inspiration och förväntningar har i nästa stund kantats med utmaningar, 

bakslag och frustration. Under vägens gång har dock bilden klarnat, förståelsen ökat och vi 

känner nu en enorm tillfredsställelse över att äntligen få ro båten i land. Vi vill därför inleda 

med att tacka varandra samt våra förstående och tålmodiga familjer, vilka gjort det praktiskt 

möjligt för oss att slutföra denna studie. 

Vi vill även passa på att tacka våra opponenter samt andra i vår närhet som bidragit, 

motiverat, och inspirerat oss i vår studie. Tack för nya synvinklar och förnyad energi, för att 

finna bättre vägar i uppsatsskrivandets ibland vilsna processande. 

Ett särskilt stort tack riktar vi till Er tio deltagande respondenter, som tog Er tid och 

engagemang att medverka med intervjuer. Utan Er skulle studien inte varit möjlig!  

Vi vill även tacka vår handledare, docent Arne Söderbom, för värdefulla råd och vägledning 

under studiens gång. 

 

 

Anette Harder och Martin Bjermqvist 

Halmstad 2018-05-18  



 

 

Sammanfattning 

Föreliggande studie grundar sig på Riksdagens beslut år 2010, att genom en reform avskaffa 

revisionsplikten för småföretag. Målet med revisionspliktens avskaffande var att minska 

småföretagens kostnader och administration, men även att förbättra konkurrenssituationen och 

tillväxtmöjligheterna. 

Det har gått drygt sju år sedan reformen trädde i kraft i Sverige och Riksrevisionen 

rekommenderade nyligen att återinföra revisionsplikten. En rekommendation som startade en 

debatt hos olika branschorganisationer och indikerade att det tycks råda stor oenighet om 

vilka förväntningar som avskaffandet förde med sig för småföretag, revisorer och berörda 

myndigheter samt hur dessa förväntningar har uppfyllts. Därmed bedömde vi att detta gap är 

av nationellt intresse för att närmare undersöka hur reformen för revisionspliktens 

avskaffande i mindre aktiebolag har uppfyllt förväntningarna från småföretag, revisorer och 

berörda myndigheter. 

Detta har vi gjort genom att beskriva, analysera och skapa förståelse för hur reformen har 

påverkat småföretag, revisionsbyråer och myndigheterna Skatteverket, Bolagsverket och 

Ekobrottsmyndigheten. Studien har anammat en kvalitativ metod där det empiriska underlaget 

består av intervjuer med tio personer som på olika sätt påverkats av reformen. Dessa personer 

har valts utifrån tre urvalskategorier: myndigheter (Skatteverket, Bolagsverket och 

Ekobrottsmyndigheten), revisionsbyråer samt branschorganisationer (FAR och Svenskt 

Näringsliv).  

Vår studie visar att framförallt arbetsbördan, men även kostnaderna, inte minskat så mycket 

som det förväntats. Småföretagen har främst påverkats genom en ökad valfrihet att välja de 

tjänster som de har bäst nytta av. Samtidigt har många småföretag som etablerats innan 

reformen valt att behålla revisionen. Reformen har därför haft mindre påverkan på dessa 

befintliga småföretag än vad som uppfattats tidigare. Småföretagens valfrihet har gjort att 

revisionsbyråerna anpassat sitt tjänsteutbud efter den förändrade efterfrågan. De har även 

behövt utveckla sin relation till småföretag, leverera mervärde och arbeta mer aktivt för att 

bibehålla sina revisionsuppdrag. Nya typer av uppdrag, minskat antal revisorer och ökat antal 

aktiebolag har resulterat i att revisionsbranschen fortfarande har hög arbetsbelastning. 

Revisionsbyråerna anser att förväntningarna ändå uppfyllts till det bättre.  

Bolagsverkets och Ekobrottsmyndighetens farhågor har uppfyllts, med försämrad kvalitet på 

årsredovisningar och redovisning, samt minskat förtroende för aktiebolag. Skatteverkets 

möjlighet att själva styra sitt behov av kontroll, samt förebyggande och framåtsyftande arbete 

har gjort att de upplever att reformen uppfyllts till det bättre. Däremot tycks det funnits 

förväntningar på att andra aktörer skulle möta upp reformen tydligare. Det råder en osäkerhet 

om vem som bör ansvara för vad, men samtliga respondenter i studien anser att revision i sig 

gör nytta och har en god funktion. Studien visar att det behöver införas någon form av 

kontroll i småföretag. Det finns flera tänkbara möjligheter till detta, men det är tydligt att 

dagens ISA-revision inte passar småföretag. 

 

Nyckelord: revisionsplikt, revisionspliktens avskaffande, förväntningar, småföretag, 

revisionsbyråer, myndigheter 

  



 

 

Abstract 

The present study is based on the decision of the Swedish Government (Riksdag) in 2010, to 

abolish the mandatory audit for small businesses. The goal was to reduce the cost and 

administration of small businesses, and also to improve the competitive situation and growth 

opportunities. It has now been more than seven years since the introduction of voluntary 

audit, and the Swedish National Audit Office (Riksrevisionen) recently recommended 

reintroducing the mandatory audit. This recommendation has started debates among several 

organizations with different opinions. Small businesses, audit agencies and authorities have 

had different perceptions of what expectations existed, and how they were fulfilled. We 

consider that this is of national interest to further investigate how the abolishment of the 

mandatory audit has met the expectations of small businesses, audit agencies and authorities. 

We have done this by describing, analyzing and create understanding of how the abolishment 

of the mandatory audit has affected small businesses, audit agencies and the authorities, The 

Swedish Tax Agency, Swedish Companies Registration Office and Swedish Economic Crime 

Authority. The study is based on a qualitative method and interviews with ten professionals 

affected by the abolishment.  

Our study shows that the administration, but also to some extent the costs, did not decrease as 

much as expected. Small businesses have been mainly affected by increased possibilities to 

choose the audit services they need. At the same time, many small businesses established 

before the abolishment, chose to maintain the audit. The abolishment therefore had less 

impact on these existing small businesses than previously perceived. The audit agencies have 

had to adapt to the small businesses changed demand of audit services. They have also needed 

to develop their relationship with small businesses, deliver added value and work more 

actively to maintain their audit assignments. The audit agencies believe that their expectations 

have been fulfilled for the better. 

The concerns of the Swedish Companies Registration Office and the Swedish Economic 

Crime Authority have been met, with deterioration in the quality of annual reports and 

accounting, as well as reduced trust in small businesses. The tax authorities' ability to affect 

their need for control, as well as preventive work has led them to feel that their expectations 

have been fulfilled for the better. Thus, there appears to have been expectations that other 

actors would meet the abolishment more clearly. There is uncertainty about who should be 

responsible for what, but all respondents in the study believe that audit gives advantages and 

has a good function. The study shows that there is a need for some kind of control in small 

businesses. There are several possibilities for this, but it is clear that today's ISA audit does 

not fit small businesses. 

 

Keywords:  mandatory audit, abolishment of the mandatory audit, expectations, small 

businesses, audit agencies, authorities 
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1 Inledning 
Kapitlet består av en kort bakgrund om revisionspliktens avskaffande år 2010. Därefter följer 

en problemdiskussion där vi lyfter argument för varför det är viktigt att undersöka 

avskaffandets effekter, olika förväntningar och hur detta påverkat berörda småföretag, 

revisionsbyråer och även myndigheter. Problemdiskussionen leder fram till 

problemformuleringen och mynnar ut i syftet med att undersöka detta ämne. Kapitlet avslutas 

med en beskrivning av studiens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
I Sverige har vi en lång historik av att aktiebolag ska granskas av en revisor, genom revision 

av de finansiella rapporterna och förvaltningen av bolaget. Redan år 1895 fastställdes det i 

aktiebolagslagen att vissa aktiebolag behövde få sin redovisning och styrelses ledning 

granskad av en eller fler revisorer (Larsson, 2005). Löpande under 1900-talet har sedan 

revisorernas yrkesprofession stärkts och utvecklats genom lagar, regler, praxis och fått en 

given funktion i samhället. Under 1980-talet ökade revisorns uppdrag med att även 

kontrollera att företagen uppfyllt sina skyldigheter kring skatter och avgifter till samhället. År 

1983 infördes allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag i ett                           

                                  & Wallerstedt, 2012). År 1999 infördes i lagen att 

revisorn även skulle rapportera misstänkt brottslighet i aktiebolagen de granskade (Larsson, 

2005).   

Föreliggande studie grundar sig på Riksdagens beslut år 2010, att genom en reform avskaffa 

revisionsplikten för småföretag. Med småföretag menas genomgående i denna studie, de 

aktiebolag som har möjlighet att välja bort revision och därmed inte överstiger mer än ett av 

följande gränsvärden två år i rad: 

 nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 balansomslutning 1,5 miljoner kronor och/eller 

 3 anställda. 

Reformen trädde i kraft den 1 november 2010 och kom att beröra 250 000 aktiebolag eller 

cirka 70 procent av det totala antalet aktiebolag i Sverige. Beslutet kom efter flera år av 

diskussioner om huruvida aktiebolagens kostnader för revision var acceptabla, samt i vilken 

omfattning revision motverkar ekonomisk brottslighet och skattefusk. Aktiebolagens 

administrativa belastning för revision ansågs hög och genom att avskaffa revisionsplikten för 

småföretag skulle dessa aktiebolag ges stärkt konkurrenskraft och kostnadsbesparingar på 

grund av minskat revisionsarvode, vilket skulle skapa ökad tillväxt (Riksrevisionen, 2017). 

Statens utredning inför avskaffandet år 2010 visade på möjliga risker med reformen, som till 

exempel minskade skatteintäkter, sämre kvalitet på småföretagens redovisning och ökad 

ekonomisk brottslighet (Justitiedepartementet, 2008). 

1.2 Problemdiskussion   
Inledning 

Sverige har varit medlem i Europeiska Unionen (EU) sedan år 1995, vilket inneburit viss 

anpassning till EU:s europeiska lagstadgade krav. I anpassningen ingår bland annat 

harmonisering av de svenska redovisnings- och revisionsbestämmelserna enligt EU-direk    

       & Wallerstedt, 2012). Sedan år 1994 har det varit tillåtet för EU:s medlemsländer att 

slopa revisionsplikten för företag som kvalificerar sig som små företag enligt EU:s uppsatta 
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gränsnivåer. År 2010 hade 27 av EU:s medlemsländer avskaffat revisionsplikten, och följde 

antingen EU:s maximala gränsnivå eller hade egna nationella lägre gränsnivåer. Detta för att 

ge småföretag valmöjlighet och frihet att själva bestämma huruvida de vill ha revision (Ojala, 

Collis, Kinnunen, Niemi & Troberg, 2016). Sverige genomförde reformen om 

revisionspliktens avskaffande under år 2010 och tre fjärdedelar av de svenska aktiebolagen 

fick då möjlighet till frivillig revision (Riksrevisionen, 2017). 

Riksrevisionen publicerade i december 2017, en granskningsrapport som mynnade ut i en 

rekommendation att revisionsplikten bör återinföras för samtliga aktiebolag (Riksrevisionen, 

2017). En rekommendation som direkt skapat debatter bland olika branschorganisationer, 

däribland FAR (Marténg, 2017), SRF konsult (Carlson & Sigbladh, 2017) och Företagarna 

(Krassén, 2017). Riksrevisionens rekommendation står även i direkt motsats till de höjda 

gränsnivåer för revision som Riksdagen uppmanade regeringen att se över tidigare under år 

2017 (Lennartsson, 2017). Därav kan de konsekvenser som utpekats i Riksrevisionens 

granskningsrapport, till följd av revisionspliktens avskaffande, ses som en indikation på att 

reformen inte uppfyllt alla förväntningar som funnits. Det har gått drygt sju år sedan reformen 

trädde i kraft i Sverige, och vi bedömer att detta gap är av nationellt intresse för att 

undersökas närmare. 

Ett eventuellt återinförande av revisionsplikten skulle beröra och engagera många 

organisationer, myndigheter och aktiebolag, vilket belyser tyngden i problemet. I juli 2017 

hade antalet aktiebolag med möjlighet att välja bort revision ökat till ca 435 000 (Neij, 2017). 

Trenden att välja bort revision har skett i större utsträckning bland nystartade småföretag, där 

åtta av tio nystartade småföretag väljer bort revision (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). Detta 

ställt i jämförelse med de aktiebolag som bildats innan år 2010, där småföretag i större 

utsträckning valt att behålla revisionen trots att det inte längre krävs (Neij, 2017). Något som 

indikerar att de nystartade småföretagen idag går in med en annorlunda syn på revision än 

småföretagen som omfattades av revisionsplikten och sedan fick möjlighet att välja bort 

revision år 2010. 

Inför avskaffandet av revisionsplikten i Sverige gjorde Thorell och Norberg (2005) en 

utredning, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, om belägg för och emot avskaffande av 

revisionsplikten. Deras slutsats bestod i att det saknades funktion för revisionsplikt i små 

aktiebolag. Detta eftersom ägarna och företagsledningen i småföretag oftast är samma person 

och att revisionens syfte att minska informationsasymmetrin mellan aktieägare och 

företagsledning/styrelse då saknas. Den lagstadgade revisionen hos småföretag riktade sig till 

en snäv intressentgrupp, samhället och staten, som utgörs av Skattemyndigheten, 

Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket. Där revisionens rapporteringskrav avseende skatter 

och brott är det främsta syftet och dess viktigaste funktion. I rapporten kom Thorell och 

Norberg (2005) fram till att revisionspliktens kostnader överstiger dess nytta för småföretagen 

och att den därmed borde avskaffas. De ansåg även att revisionsplikten hämmade svenska 

småföretags konkurrenskraft eftersom företag i andra länder inte nödvändigtvis måste ha 

revision och att Sverige därmed borde eftersträva en likhet i regleringen med andra länder 

(Thorell & Norberg, 2005). 

I en statlig utredning (Justitiedepartementet, 2008) inför revisionspliktens avskaffande, 

betonades de kostnadsbesparingar och minskade administrativa bördor som slopad 

revisionsplikt skulle innebära för småföretag. Utredningen pekade på svårigheter med att visa 

storleken på de eventuella negativa konsekvenser det skulle kunna innebära att avskaffa 

revisionsplikten. Samtidigt beslutade EU att tillåta flera regelförenklingar inom redovisning 

och revision för vissa bolagstyper i EU:s medlemsländer, vilket ytterligare skapade tryck på 
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den svenska regeringen att utnyttja EU:s undantagsbestämmelser angående revisionsplikt. 

Fördelarna med att avskaffa revisionsplikten var tydliga, men eventuella nackdelar var mer 

svårbedömda, och utredningen kom fram till att revisionsplikten borde avskaffas 

(Justitiedepartementet, 2008). 

Dissonansen mellan myndighet och näringsliv 

Ekobrottsmyndigheten publicerade en rapport i juni 2016, om effekterna på den ekonomiska 

brottsligheten till följd av revisionspliktens avskaffande i småföretag (Ekobrottsmyndigheten, 

2016a). Deras rapport visar att det finns indikationer på att både avsiktlig, men även 

oavsiktlig ekobrottslighet i småföretag utan revision, har ökat. I deras rapport drogs slutsatsen 

att någon form av kontroll behövs för att återfå insyn i småföretagen. Förslaget från 

Ekobrottsmyndigheten (2016a) var en slags förenklad revisionsform, där auktoriserade 

redovisningskonsulter skulle kunna upprätta ett bokslutsintyg som skulle vara obligatoriskt 

för alla småföretag som saknar revision. 

Svenskt Näringsliv valde kort efter Ekobrottsmyndighetens publikation att tillskriva 

Riksrevisionen och deras pågående granskning. Där framfördes kritik mot 

Ekobrottsmyndighetens rapport. Svenskt Näringsliv ansåg bland annat att granskningen hade 

dragit “ett antal mycket långtgående slutsatser och påståenden” (Norberg & Bildstein-

Hagberg, 2016, s. 3). Vidare hade Norberg och Bildstein-Hagberg (2016) som mål att 

framföra näringslivets och småföretagens synpunkter om avskaffandet, vilket de ansåg 

saknades i rapporten. I skrivelsen kvarhölls slutsatsen som liknades med utredningen som 

Svenskt Näringsliv gjorde inför avskaffandet. Framför allt tryckte de på att Sverige borde 

arbeta för att underlätta att bedriva verksamhet och höja gränsnivåerna för revisionsplikt likt 

jämförbara länder i Europa och inte införa nya kontrollåtgärder eller etableringshinder för 

småföretag. 

Enligt Riksrevisionens granskningsrapport, har småföretagens kostnadsbesparingar varit små, 

samtidigt som avskaffandet av revisionsplikten inte bidragit till ökad lönsamhet hos de 

småföretag som valt bort revision (Riksrevisionen, 2017). I rapporten beskrivs att avsaknaden 

av revision gett brister i myndigheternas kontroll och insyn i småföretagen, vilket gör det 

svårare för myndigheter att upptäcka ekonomisk brottslighet och huruvida småföretagen 

betalar in rätt skatt. Enligt Riksrevisionens rapport har reformen även bidragit till att fler 

årsredovisningar innehåller fel och brister jämfört med tidigare, då samtliga årsredovisningar 

granskades av revisorer. 

Både Riksrevisionens och Ekobrottsmyndighetens rapporter har haft fokus på effekterna av 

revisionspliktens avskaffande. Det som diskuteras är att det finns direkta negativa effekter 

orsakade av avskaffandet. Det som är intressant är att dessa två rapporter kommit fram till 

olika slutsatser och rekommendationer om hur dessa effekter ska minskas. Riksrevisionen 

(2017) rekommenderar återinförande av revisionsplikten och Ekobrottsmyndigheten (2016a) 

menar att effekterna legat i linje med vad farhågorna varit innan avskaffandet och är därmed 

inte tillräckligt för att återinföra revisionsplikten. Ekobrottsmyndigheten skriver vidare att det 

heller inte skulle ligga i linje med den allmänna önskan om minskad administration i 

småföretag eller i linje med EU-rätten. 

Svenskt Näringslivs skrivelse gjordes som en reaktion på Ekobrottsmyndighetens rapport för 

att uppmärksamma Riksrevisionen att näringslivet hade en avvikande åsikt, vilket också visar 

på oenighet. Svenskt Näringsliv var tydliga i sin slutsats att avskaffandets kostnads- och 

regellättnader för småföretag haft stor betydelse genom att minska hindren för att bedriva 
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verksamhet i aktiebolagsform, och att höja revisionspliktens gränsnivåer var att eftersträva 

(Norberg & Bildstein-Hagberg, 2016). 

Forskningsgapet 

Det finns således olika syn på effekterna av revisionspliktens avskaffande i Riksrevisionens 

och Ekobrottsmyndighetens rapporter, som båda har myndigheterna i fokus. Svenskt 

Näringsliv har en annan syn på effekterna och representerar småföretagens perspektiv. 

Tidigare vetenskaplig forskning om avskaffande av revisionsplikt i andra länder, har haft 

huvudfokus på att undersöka småföretagens syn på att välja frivillig revision till följd av ett 

eventuellt avskaffande, eller höjda gränsnivåer (Seow, 2001; Collis, Jarvis & Skeratt, 2004; 

Collis, 2010; Lennox & Pittman, 2011; Ojala et al., 2016). Det har även funnits ett fokus i 

tidigare forskning på tänkbara fördelar med frivillig revision (Knechel, Niemi & Sundgren, 

2008; Allee & Yohn, 2009), och vilka faktorer som påverkar företagens efterfrågan på 

revision (Niemi, Ojala & Troberg, 2012). Det saknas dock vetenskapliga studier utifrån 

svenska förhållanden och huruvida förväntningarna på revisionspliktens avskaffande har 

uppfyllts. Inte heller regeringen har följt upp reformen genom att utvärdera dess effekter 

(Riksrevisionen, 2017). 

De debatter som Riksrevisionens och Ekobrottsmyndighetens rapporter genererade bland 

branschorganisationerna FAR (Marténg, 2017), SRF Konsult (Carlson & Sigbladh, 2017) och 

Företagarna (Krassén, 2017), tyder på att det råder en stor oenighet om vilka förväntningar 

avskaffandet förde med sig och hur de uppfyllts bland småföretag, revisorer och myndigheter. 

Denna oenighet ger oss stöd för en studie kring hur medarbetare på de olika berörda 

myndigheterna, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket, har upplevt reformens 

utveckling från dess införande, till idag. Men även vidare hur medarbetarna på 

revisionsbyråer upplevt reformen under perioden och hur deras klienter (småföretagen) och 

klientrelationer har påverkats. Småföretagen kommer inte enbart betraktas genom ett 

revisorsperspektiv, utan även genom branschorganisationen Svenskt Näringsliv. Vi har för 

avsikt att med denna studie, kunna fylla det forskningsgap som finns kring småföretagens, 

revisionsbyråernas och myndigheternas förväntningar på revisionspliktens avskaffande. 

1.3 Problemformulering 
Hur har reformen för revisionspliktens avskaffande i mindre aktiebolag uppfyllt 

förväntningarna från småföretag, revisorer och berörda myndigheter?  

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera hur småföretags, revisorers och berörda myndigheters 

förväntningar på avskaffandet av revisionsplikten har uppfyllts. Detta för att skapa fördjupad 

förståelse för hur reformen har påverkat småföretag, revisionsbyråer, Skatteverket, 

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten. 
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1.5 Disposition 
Här beskrivs studiens fortsatta disposition. 

 

Figur 1. Studiens fortsatta disposition. 

 

2 Referensram 
I kapitel 2 presenteras först de centrala begrepp som studiens referensram bygger på, genom 

både en modell och en förklaring till hur begreppen hänger ihop. Vidare fortsätter kapitlet 

med en mer djupgående redogörelse för de enskilda begreppen, reformen, revisor, 

småföretag, agentproblem samt myndigheterna och deras olika förväntningar inför reformen 

samt dess konsekvenser.  

2.1 Centrala begrepp 
Studien bygger på att beskriva vilka förväntningar som reformen kom med år 2010, hos de 

berörda småföretagen, revisionsbyråerna samt myndigheterna. För att illustrera vilka delar 

som har haft påverkan av reformen, har vi identifierat fem centrala begrepp som studien 

bygger sin teoretiska grund på, nämligen reformen, småföretag, revisorer, myndigheter och 

agentproblem (se figur 2). Nedan kommer dessa begrepp förklaras kortfattat för att visa hur 

dessa delar hänger ihop och påverkas av varandra, för att senare i kapitlet beskrivas mer 

utförligt. 

Studien behandlar i kapitel 2 de centrala begrepp som har identifierats som särskilt 
viktiga för denna studie, och sambandet dem emellan illustreras i en modell. I 
samband med modellen beskrivs begreppen kortfattat, för att senare i kapitlet 
förklaras mer ingående. 

I kapitel 3 redogör vi för studiens synsätt och val av ansats. Vi beskriver även 
vilka våra respondenter är, hur urvalet har gjorts, hur vi gått tillväga vid 
datainsamlingen, samt en diskussion om trovärdighet. 

I kapitel 4 presenteras vår empiri, uppdelat i tre olika urvalskategorier 
myndigheter, revisionsbyråer samt branschorganisationer. Varje respondent 
presenteras var för sig enligt de tre delarna i intervjuguiden: förväntningar inför 
reformen, reformens konsekvenser samt hur förväntningarna uppfyllts. 

I kapitel 5 presenteras först vår analysmodell, som ska illustrera hur vi gått tillväga 
i vår analysprocess. Analysen är uppdelad utifrån de tre delarna förväntningar 
inför reformen, konsekvenser av reformen och hur förväntningarna uppfyllts. I 
varje del har småföretagens, revisionsbyråernas och myndigheternas bild 
analyserats med stöd av den teoretiska referensramen. Sist i kapitel 5 kommer 
resultatet av analysen presenteras.  

Studiens slutsats, bidrag och fortsatt forskning presenteras i kapitel 6.  
Kapitel 6 

Slutsats 

Kapitel 4 

Empiri 

Kapitel 5 

Analys 

Kapitel 3 

Metod 

Kapitel 2 

Referensram 
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Figur 2. Modell över studiens centrala begrepp. 

Reformen 

Reformens införande år 2010 kom med avsikt att minska småföretagens kostnader och 

arbetsbörda för revision, vilket skulle få en direkt påverkan på småföretagen (Riksrevisionen, 

2017). Detta genom att avskaffa revisionsplikten, och därmed ge småföretagen valfrihet att 

välja revision eller inte. Revisionsplikten hade arbetats fram under många år som en 

konsekvens av skandaler och politiska åtgärder, och var tänkt att minska agentproblem och 

informationsasymmetrin mellan företaget (agenten) och dess intressenter (principalen). Både 

interna intressentförhållanden såsom mellan aktieägare och styrelse, men även förhållandet till 

externa intressenter, som samhället och staten (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

Småföretag 

Småföretagens förhållande till revision har förändrats sedan reformens införande. Från att 

tidigare varit lagreglerat och tvingande för småföretagen, har det blivit valfritt för 

småföretagen att välja revision (Riksrevisionen, 2017). Detta innebär ett nytt förhållande 

mellan revisorn och småföretagen. Kempe (2013) menar att en sådan marknadssituation 

mellan aktörerna gör att revisionsbyråerna måste utveckla tjänster som skapar mervärde och 

nytta för småföretagen för att kunna skapa efterfrågan på sina produkter och tjänster. 

Samtidigt ger småföretagens valfrihet en möjlighet att välja bort revision, som kunnat utgöra 

en oberoende försäkran för intressenter om att småföretagets rapporter överensstämmer med 

lagar och regler (Healy & Palepu, 2001), och även ge trovärdighet till rapporterna (Arrunada, 

2000). Småföretagens nya valfrihet kan därmed orsaka agentproblem. 

Revisor 

Sveriges inträde i EU och den harmonisering av lagar och regler som skett inom 

revisionsprofessionen, har setts som en kritisk händelse för revisorerna (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). En del i harmoniseringen har varit avskaffandet av revisionsplikten, där en 

av avsikterna varit att minska efterfrågan på revisionstjänsterna och därmed tvinga 

revisionsbranschen att sänka priserna på tjänsterna (Riksrevisionen, 2017). Reformen gör det 

valfritt för småföretagen att själva bedöma om revisionens fördelar överväger dess kostnader. 

Reformens införande har därmed en direkt påverkan på revisorerna som inte längre är ett 

ofrånkomligt lagkrav. Detta är något som kan tänkas påverka deras yrkesauktoritet, 

sysselsättningsgrad, konkurrens och relation till sina klienter. Revisorer kommer nedan 

behandlas parallellt med revisionsbyråer på grund av det naturliga sambandet dem emellan. 
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Myndigheter 

Avskaffandet av revisionsplikten har tagit bort revisorernas funktion som extern granskande 

part, där de bland annat biträtt myndigheter, såsom Bolagsverket, Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten, med information vid misstanke om fel eller brott i småföretagen 

(Revisorsinspektionen, 2018). När reformen infördes påverkades myndigheternas insyns- och 

kontrollmöjligheter, vilket ökar agentproblematiken till småföretagen. 

2.2 Revisionsplikt och reformen 
Revisionsplikten som tidigare gällt samtliga aktiebolag, är något som arbetats fram under 

drygt hundra år till följd av politiska åtgärder och andra händelser, i syfte att minska 

aktiebolagens intresse- och informationsproblematik. Reformen kom som en del i ett politiskt 

regelförenklingsarbete för att möjliggöra enklare företagande. I nedanstående avsnitt kommer 

vi redogöra närmare för dessa delar samt vilka som berördes av reformen. 

2.2.1 Revisionspliktens historik 

År 1895 infördes i aktiebolagslagen det första lagkravet på att ett begränsat antal aktiebolag 

skulle ha minst en revisor, vars uppgift var att granska bolagets styrelse och räkenskaper. 

Under nästkommande årtionden kom flera lagförändringar att stärka revisorns oberoende roll 

samt utvidga aktieägarnas ställning i förhållande till styrelsen. (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

År 1975 kom en ny lag som innebar att mer data skulle granskas vid varje revision och 

förvaltningsrevisionen infördes (Thorell & Norberg, 2005). De detaljerade lagbestämmelser 

som införts tidigare ersattes med kravet att aktiebolagens årsrapporter skulle granskas enligt 

god revisionsstandard, något som stärkte branschorganisationen Föreningen Auktoriserade 

Revisorer, FAR, som ett standardiserande organ. Lagen överlät till professionen att tolka 

lagen och uttrycka egna rekommendationer och standarder för vad som skulle anses vara 

allmänt accepterat revisionsarbete (Öhman & Wallerstedt, 2012). 

Under slutet av 1970-talet fördes en kriminalpolitisk debatt om den ekonomiska 

brottsligheten. Som en del i att förebygga brott, sågs en möjlighet att använda revision för att 

bekämpa ekonomisk brottslighet. Då tecken fanns på att ekonomisk brottslighet var vanligast i 

småföretag (Öhman & Wallerstedt, 2012), rekommenderade Brottsförebyggande rådet att 

samtliga aktiebolag skulle ha minst en kvalificerad revisor (Riksrevisionen, 2017). Under 

1980-talet arbetade de regerande Socialdemokraterna på att ersätta statliga ingripanden genom 

att använda marknadsmekanismer, och revisionen sågs som en möjlighet att kontrollera och 

avslöja skattebrott. Revisorerna blev skyldiga att underrätta myndigheterna vid 

förundersökningar och utredningar om skatter och avgifter (Larsson, 2005; Öhman & 

Wallerstedt, 2012). 

År 1983 föreskrevs det att alla nybildade aktiebolag skulle ha en godkänd eller auktoriserad 

revisor, efter att det hade säkerställts att det fanns tillräckligt många revisorer till förfogande. 

Revisionsplikten var nu införd i Sverige (Öhman & Wallerstedt, 2012; Thorell & Norberg, 

2005), med motivet att revision motverkar ekonomisk brottslighet och är till stor nytta för 

ägarna genom att förebygga ekonomiska problem (Thorell & Norberg, 2005). 

Larsson (2005) skriver att revisionens framväxt i Sverige till stor del har varit ett politiskt 

projekt för staten och samhället, för att skapa kontroll och insyn i aktiebolagen. Åren efter 

revisionspliktens införande kom revisorernas statliga ansvarsområden att öka ännu mer, och 

år 1999 kom det även att ingå att revisorn ska rapportera misstankar om att styrelsen eller 

företagsledningen begår ekonomisk brottslighet. 
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2.2.2 Inför reformen  

Sveriges inträde i EU år 1995 har inneburit en anpassning till EU:s lagstadgade krav samt 

harmonisering av de svenska redovisnings- och revisionsbestämmelserna enligt EU:s åttonde 

bolagsrättsliga direktiv. Samma direktiv kräver att alla lagstadgade revisio        -         

                                                                             

                                     & Wallerstedt, 2012). Utifrån ISA baseras de 

nationella standarderna med vissa tillägg och ändringar för att vara förenliga med den svenska 

lagstiftningen (Sundgren & Svanström, 2010). 

Enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv ges medlemsstaterna rätt att undanta mindre 

aktiebolag från revisionsplikten. EU:s definition av mindre aktiebolag är företag med färre än 

50 anställda, med en omsättning som understiger 7,2 miljoner euro eller en balansomslutning 

understigande 3,65 miljoner euro. För att undantas revisionsplikt krävs att två av dessa tre 

kriterier understiger gränsnivåerna i direktivet. I Sverige startade till en början en utredning 

för att pröva om det var lämpligt att undanta mindre aktiebolag från revisionsplikten. 

Uppdraget ändrades dock till att utredningen skulle föreslå ändringar i regelverket för att 

kunna ta bort revisionsplikten, samt ta ställning till vilka aktiebolag som skulle omfattas. 

Förslaget till en början var EU-direktivets maximala gränsnivåer, men även ett lägre förslag 

utifrån nivån för svenska småföretag gavs (Justitiedepartementet, 2008). 

Inför reformen diskuterades främst hur aktiebolagens kostnader och administrativa bördor för 

revision, stod i förhållande till hur revision motverkar ekonomisk brottslighet och skattefusk. 

Under åren 2006-2010 satsade den svenska regeringen på att genomföra en rad regellättnader 

för företag, vilket skulle förenkla att starta aktiebolag. Det blev bland annat enklare att få 

F-skattsedel och i april 2010 sänktes kravet på aktiekapital, från 100 000 kr till 50 000 kr i 

aktiebolag (Riksrevisionen, 2017). Nästa regellättnad kom att bestå i att avskaffa 

revisionsplikten, vilket gjordes den 1 november 2010. Syftet med regellättnaderna var att 

minska aktiebolagens administrativa bördor med 25 %, minska de kostnader som revision 

innebär samt att öka valfriheten för småföretagen att själva välja de revisions- och 

redovisningstjänster de ansåg sig behöva. I och med regellättnaderna skulle småföretagens 

konkurrenskraft stärkas och därmed skapa tillväxt i småföretagen, samt skapa möjlighet att 

anställa mer personal (Justitiedepartementet, 2010). 

2.2.3 Vilka berördes av reformen? 

Enligt första stycket i 9 kap. 1§ Aktiebolagslagen ska alla aktiebolag ha minst en revisor. I 

andra stycket står att privata aktiebolag som i bolagsordningen angett att de inte ska ha revisor 

kan undantas. Detta gäller om aktiebolaget inte överstiger mer än en av följande gränsnivåer 

två år i rad: 

 nettoomsättning 3 miljoner kronor 

 balansomslutning 1,5 miljoner kronor och/eller 

 3 anställda. 

Detta kom nu att beröra alla aktiebolag som etablerats innan reformen och inte uppnådde 

dessa gränsnivåer (fortsättningsvis benämnda befintliga småföretag). År 2010 innebar det att 

ca 250 000 aktiebolag i Sverige nu kunde välja bort att ha revisor (Riksrevisionen, 2017), 

vilket utgjorde 72 % av alla aktiebolag i Sverige (Svanström & Sundgren, 2012). Vidare 

berörs de aktiebolag som etablerats efter reformen (fortsättningsvis benämnda nystartade 

småföretag). Detta gäller samtliga nystartade aktiebolag de första två åren och därefter 

beroende på om de nått upp till gränsnivåerna. Även småföretagens intressenter, som kan ha 
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intresse i småföretagens redovisning, har berörts i olika omfattning. Såsom till exempel 

banker, leverantörer, kunder, aktieägare, anställda och investerare (Thorell & Norberg, 2005). 

Revisorerna påverkades också av reformen. Inför den allmänna revisionsplikten år 1983 var 

problemet att få fram tillräckligt med auktoriserade och godkända revisorer för att klara 

lagkravet (Öhman & Wallerstedt, 2012). Nu kom reformen med avsikterna att minska 

efterfrågan på revisionstjänsterna och därmed tvinga revisionsbranschen att sänka priserna på 

tjänsterna (Riksrevisionen, 2017). 

De myndigheter som blev berörda av reformen var främst Bolagsverket, Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten, som kom att kunna förlora den kontroll och insyn som revisorn under 

revision har på deras intressen. Intressen som årsredovisningar, skatter och avgifter, samt 

ekonomisk brottslighet (Riksrevisionen, 2017). 

2.3 Småföretag 
Enligt Bolagsverkets (2018) statistik fanns det totalt omkring 367 700 registrerade aktiebolag 

år 2010 vid reformens införande. I februari år 2018 var siffran 571 600 aktiebolag. Ökningen 

av antalet aktiebolag anses vara en effekt av de regelförenklingar som aktivt gjordes för att 

motivera företagare att starta aktiebolag (Riksrevisionen, 2017), där reformen utgjort en 

avgörande del i detta arbete. Exakta siffror saknas på hur många av de här aktiebolagen som 

har möjlighet att välja bort revision, men i mitten av 2017 beräknades det finnas 435 000 

småföretag som hade möjlighet att avstå revision (Neij, 2017). Detta kan jämföras med år 

2010, då ungefär 250 000 småföretag kom att omfattas av reformens införande. Under åren 

innan reformen låg antalet nyregistrerade aktiebolag per år på runt 27 000, men har efter 

reformens införande stadigt ökat under åren, för att under de två senaste åren uppgå mot ca 

50 000 aktiebolag per år (Bolagsverket, 2018). 

2.3.1 Småföretagens intressenter 

Grupper eller personer som har ett intresse, ägarskap eller rättigheter i ett företag brukar 

beskrivas som intressenter. De som utgörs av primära intressenter, är i någon omfattning 

deltagande i företag och har en avgörande roll för företagets fortlevnad. Dessa kan utgöras av 

exempelvis investerare, kreditgivare, aktieägare, anställda, kunder och leverantörer. Därefter 

finns den offentliga intressentgruppen, bestående av samhället och staten, där företaget är 

ålagt att följa lagar och regler samt andra skyldigheter som att betala skatt (Clarkson, 1995). 

I småföretag brukar de primära intressenterna utgöras av ägaren, eftersom ägaren och 

företagsledaren oftast är samma person och det många gånger inte finns fler direkta 

intressenter till småföretaget (Seow, 2001; Collis et al. 2004; Norberg & Thorell, 2005). 

Om småföretaget är i behov av krediter, är kreditgivarna en annan viktig intressent som kan 

ha nytta av småföretagets redovisning (Thorell & Norberg, 2005). Thorell och Norberg (2005) 

konstaterar i sin utredning att institutionella kreditgivare föredrar reviderade årsredovisningar, 

då de anses mer tillförlitliga samt att det var bättre ordning och reda på småföretagets 

bokföring. 

Staten, samhället och leverantörer brukar beskrivas som intressenter till småföretagen som 

inte har möjlighet att själva avtala med småföretagen för att säkerställa sina intressen, 

eftersom det blir för dyra övervakningskostnader. Speciellt gäller detta för mindre 

leverantörer, samt för Skattemyndigheten och andra myndigheter som bara har möjlighet att 

skydda sina intressen genom lagstiftning (Thorell & Norberg, 2005). 
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2.3.2 Revisionens betydelse för småföretag 

Revisionens syfte i aktiebolag är att tillgodose och granska att företagets verksamhet sköts på 

ett regelrätt vis, att bolagsledningen sköter förvaltningen av aktiebolaget och att deras 

finansiella ställning redovisas på ett rättvisande sätt (Riksrevisionen, 2017). Enligt Jensen och 

Meckling (1976) handlar revision om att fylla funktionen som granskande oberoende part, för 

att visa ägare som är separerade från kontrollen i ett företag att ledningen uppfyller sina 

åtaganden. Det mest välkända användningsområdet för revision avser att öka och förbättra 

kvaliteten på de finansiella rapporterna (Knechel et al., 2008). Revision har länge använts av 

företagsägare som ett viktigt verktyg för att kunna kontrollera att företagsledningen sköter 

företaget på ett effektivt sätt (Watts & Zimmerman, 1983; Knechel et al., 2008; Norberg & 

Bildstein-Hagberg, 2016). 

Småföretag har oftast en mindre klyfta mellan ägare och företagsledare (Knechel et al., 2008), 

antingen de är familjeägda eller ägarledda, och revisorns funktion att minska 

informationsasymmetrin mellan ägare och småföretag finns inte på samma sätt som i större 

företag. Många småföretag upplever dock fördelar med revision, som att förbättra och 

effektivisera sina interna redovisningsprocesser samt att se till att de följer gällande regelverk 

(Knechel et al., 2008). Norberg och Bildstein-Hagberg (2016) skriver om andra skäl för att ha 

revision, som att det ger företagsledningen möjligheten att kontrollera att deras redovisning 

håller god kvalitet, för att förbättra sin trovärdighet samt att skydda sig mot bedrägerier. 

Collis et al. (2004) och Allee och Yohn (2009) hävdar att företag med finansiella rapporter 

som är sammanställda, granskade och reviderade är avgörande för huruvida ett företag 

erhåller krediter. Det avgör även vilken sorts kreditvillkor som kunden erbjuds (Allee & 

Yohn, 2009), samt som en kvalitetssäkring för kreditgivaren (Ojala et al., 2016). Lennox och 

Pittman (2011) menar att revision ger företaget en form av försäkring. Dels eftersom det 

skickar positiva signaler att anlita revisor trots att det inte krävs, vilket kan gynna företagets 

         y . M                                                ”              ”     

”              ”                c       es använda revision. 

2.3.3 Småföretagens förändrade förhållande till revision 

Eftersom ägaren och företagsledaren oftast är samma person i småföretag och sällan har några 

direkta intressenter, tappar revisionen sin funktion. Att då ha en lagreglerad revision innebär 

att företagsledaren/ägaren har skyldighet att övervaka sig själv (Thorell & Norberg, 2005). 

Reglerad revision för alla aktiebolag, menar Seow (2001) är en onödig börda både sett till 

finansiella kostnader samt alternativ användning av dessa medel i småföretag. Collis et al. 

(2004) trycker på att företagsledaren i ett småföretag oftast också är huvudanvändare av 

revisionen och den som bär kostnaden. Därav är företagsledarens uppfattning och upplevda 

fördelar av revision avgörande för om han eller hon frivilligt kommer använda revision 

(Collis et al., 2004; Niemi et al., 2012), men även om det förelåg olika agentförhållanden 

(Collis et al., 2004; Collis, 2010; Ojala et al., 2016). Seow (2001) menar att det inför en 

avreglering är viktigt att visa vad värdet är och vilka alternativ som finns till revision. 

Behovet av revision påverkas även av aktiebolagets storlek och blir viktigare ju större 

aktiebolaget blir. Företag under tillväxt, eller med spritt ägandeskap, motiveras oftare att 

efterfråga revision (Ojala et al., 2016). 

En påverkningsfaktor för småföretagen i valet av revision är enligt Niemi et al. (2012) 

användandet av en extern redovisningshjälp, vilket kan ha två motsatta effekter. Å ena sida 

minskar den efterfrågan på revision för att företagaren anser att han eller hon får goda råd 

med skatter och hjälp med att upprätta årsredovisningar, och därmed inte har behov att 

granska sina finansiella rapporter. Å andra sidan finns efterfrågan på revision om företagare 
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vill granska sin externa redovisningskonsult med revision. Däremot minskar efterfrågan på 

revision om företagaren tidigare haft konflikter med revisorn och misstänker att konflikten 

kan missgynna företaget i en revision och revisionsberättelse. Om företaget har finansiella 

problem tenderar efterfrågan på revision att minska (Ojala et al., 2016). 

Roberts och Sian (2009) menar att mindre företag upplever regelkraven på finansiell 

rapportering som en stor börda. Upprättandet av de finansiella rapporterna är onödigt svårt 

och reglerna borde vara mindre komplicerade för småföretagen. Även Thorell och Norberg 

(2005) tar upp att dagens revisionslagstiftning inte är anpassad för småföretag. Det är samma 

standarder som gäller för alla aktiebolag, litet som stort, för att det ska vara likartat i alla 

aktiebolag. Huq, Daunfeldt, Hartwig och Rudholm (2018) drar slutsatsen att en reglerad 

marknad för revision är en tillväxtsbarriär för småföretag. Deras studie utgår från den svenska 

marknaden med syfte att studera reformens påverkan på anställningstillväxt hos de småföretag 

som fick möjligheten att välja bort från revision. Resultatet visar att antalet anställda ökade i 

medel med 0,39 % på den behandlade gruppen i studien. Huq et al. (2018) menar att en 

ökning av gränsnivåerna vore fördelaktigt för att skapa mer arbetstillfällen på den svenska 

marknaden, samt att mer vara likt resten av Europa. 

“Also, it should be noted that the thresholds for voluntary audit are 

much higher in most of Europe compared to Sweden, indication that 

European legislators have concluded that the benefits of voluntary 

audit outweigh the costs, including those associated with possible tax 

evasion and other forms of economic crime”  (Huq et al., 2018, s.12) 

2.3.4 Förväntningar 

Justitiedepartementet (2010) uppskattade att en genomsnittlig revision för aktiebolag med en 

omsättning som understiger 3 miljoner skulle kosta 15 000 kr. Denna siffra var svår att med 

säkerhet ta fram då, många bud har lyfts (Thorell & Norberg, 2005; Justitiedepartementet, 

2008; Riksrevisionen, 2017). Thorell och Norberg (2005) gjorde en uträkning på den totala 

kostnadsbesparningen för småföretag i Sverige inför reformen, genom att utgå från brittiska 

mätningar på en mängd företag som använt sig av möjligheten att välja bort revision. Då 

beräknades att 70 % av de ca 200 000 svenska aktiebolag som tordes bli berörda, skulle 

generera en total kostnadsbesparing för småföretagen på 1,4 miljarder kronor, vid ett 

genomsnittligt revisionsarvode per småföretag på 10 000 kr. Denna besparing skulle 

möjliggöra och frigöra resurser till småföretagets kärnverksamhet och på sikt bidra med ökad 

sysselsättning samt ökad tillväxt (Thorell & Norberg, 2005). 

Avskaffningen skulle även minska den administrativa bördan för småföretag, som att bistå 

revisorn med arbetsmaterial och liknande för att revisorn skulle göra sitt arbete. En kostnad 

som beräknats till i genomsnitt 1 814 kr för aktiebolag upp till 9 anställda 

(Justitiedepartementet, 2010). 

2.3.5 Konsekvenser 

Reformen har inneburit att småföretag har fått ökad valfrihet. I slutet av år 2015 hade hela 

60 % valt bort revision av de svenska småföretag som getts möjlighet till detta genom 

reformen, bland dessa främst mindre och nystartade småföretag. Bland de småföretag som 

varit registrerade innan reformen genomfördes, beräknas att ungefär 50 % valt bort revision 

(Riksrevisionen, 2017). Bland de nystartade småföretagen beräknas 80 % ha valt bort 

revisionen (Ekobrottsmyndigheten, 2016a). 
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Däremot menar Riksrevisionen (2017) att tillväxten inte har ökat i de småföretag som valt 

bort revision, utan snarare tvärtom. Rapporten presenterar tre förklaringar till detta, där den 

första är att företagsledaren inte har en tillväxtambition eller tillväxtmöjlighet. En andra 

förklaring är att revisorns frånvarande påverkar att småföretaget inte fått förbättrande råd eller 

stöd i sin verksamhet, vilket kan ge en negativ effekt i småföretagets tillväxt. Riksrevisionens 

tredje förklaring är att det finns en risk att småföretag utan revision medvetet krymper 

företagets vinster för att undvika skatter. 

Riksrevisionens (2017) uträkning visar att den kostnadsbesparing småföretagen fått, har varit 

liten. I rapporten beräknades att den totala besparingen för småföretag blev 10 000 kr och 

utgjorde ungefär 1 % av omsättningen i genomsnitt, samt att småföretagen hade sparat in viss 

tid på att inte behöva göra vissa arbetsmoment inför en revision. 

2.4 Revisor 
Revisorn brukar beskrivas som en länk mellan kunden och kundens intressenter, vilka kan ha 

nytta av rapporterna som revisorn bestyrker. Revisorn och revisionen utgör för dessa 

intressenter en kvalitetsstämpel av företagets rapporter (Iredahl, 2018). I detta avsnitt beskrivs 

vad revisorn och revisionen har för roll, ansvar, funktion samt betydelse i samhället. 

2.4.1 Revisorn och revisionens roll 

En revisors uppgift är att utföra räkenskapsrevision och förvaltningsrevision i ett aktiebolag 

(Iredahl, 2018). I detta ingår att granska och upptäcka det som brukar benämnas som 

väsentliga fel och förhållanden i aktiebolagen. Revisorn ska använda sig av god revisionssed 

och enligt 9 kap. 3§ aktiebolagslagen [2005:551] ska revisionen vara så ingående och 

omfattande som god revisionssed kräver. Vidare ställs krav på planering, bemanning, 

genomförande och rapportering av revisor och dokumentation av revisionsuppdraget 

(Revisorsinspektionen, 2018). 

I räkenskapsrevision är det revisorns uppgift att granska och pröva om styrelsen och den 

verkställande direktören skött företagets redovisning och ifall rättvisande värderingar och 

bedömningar har gjorts vid upprättandet av årsredovisningen. Även årsredovisningens 

samlade information ska utvärderas och granskas av revisorn (Revisorsinspektionen, 2018). 

Revisionen ska även omfatta en granskning av förvaltningen av aktiebolaget. I 

förvaltningsrevisionen är det främsta syftet att klargöra om någon i styrelsen eller 

verkställande direktören gjort sig skyldig till försummelse eller företagit annan åtgärd som 

kan leda till ersättningsskyldighet eller strida mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som ansvarar för 

räkenskapshandlingar och förvaltningen samt att årsredovisningen uppfyller gällande lagar 

(Revisorsinspektionen, 2018). 

Revisionen avslutas med att revisorn upprättar en revisionsberättelse, där revisorn ska uttala 

sig om huruvida aktiebolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med 

årsredovisningslagen, samt ifall årsredovisningen ger en rättvisande bild av aktiebolagets 

finansiella ställning, enligt god redovisningssed. Uttalande ska även göras om huruvida 

aktiebolagets styrelse och verkställande direktör bör beviljas ansvarsfrihet. Om styrelsen eller 

verkställande direktör gjort sig skyldig till försummelse eller annan åtgärd som kan komma att 

leda till ersättningsskyldighet, eller om de har handlat i strid med gällande lagar, ska revisorn 

anmärka på detta i revisionsberättelsen (Revisorsinspektionen, 2018). I revisionsberättelsen 

ska revisorn även anmärka på om aktiebolaget inte betalat skatter och avgifter i rätt tid och 
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ska då också skicka en kopia av den orena revisionsberättelsen till Skatteverket 

(Riksrevisionen, 2017). 

Revisorns uttalande innebär att revision ger hög, men inte absolut säkerhet. Det betyder att i 

en revisionsberättelse enligt standardutformning (en ren revisionsberättelse), kan 

informationen i årsredovisningen behöva läsas och tolkas. Revisorns ansvar är att granska att 

företagets rapportering inte innehåller väsentliga avvikelser från god redovisningssed, och 

rapporterna kan fungera som utgångspunkt för analys om företagets förhållanden. Vidare kan 

revision som uppfyller god revisionssed ändå missa väsentliga fel (Revisorsinspektionen, 

2018). 

Revisorn har så kallade händelsedrivna skyldigheter, något som innebär att om revisorn under 

revisionen upptäcker eller finner misstanke om att någon inom aktiebolagets verksamhet har 

gjort sig skyldig till vissa brott ska revisorn agera och en aktivitetsplikt inträder för revisorn. 

Om det till exempel finns misstanke om brott som förskingring, bokföringsbrott, skattebrott 

eller mutbrott, ska revisorn anmäla sina misstankar och på vilken grund misstankarna 

uppkommit till en åklagare (Revisorsinspektionen, 2018; Larsson, 2005). 

Revisorer omfattas sedan den 1 augusti 2017 även av Lag (2017:630) om åtgärder mot 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att revisorn är skyldig att vidta 

disciplinära åtgärder om inte penningtvättslagstiftningen följts. Praktiskt handlar det om att 

revisorn ska skaffa sig kännedom om kundens verksamhet och på så vis kunna göra 

riskbedömningar om huruvida produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism. Revisorn ska vid ovanliga transaktioner, mönster eller upplägg, som 

kan misstänkas vara i ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism, göra en utökad 

kontroll på transaktionen. Om misstanken kvarstår ska en rapport till Finanspolisen lämnas. 

Revisorns funktion ska vara en möjlighet att tidigare upptäcka misstankar om att brott 

föreligger (Halling, 2017). 

Försäkran, Förbättring & Försäkring 

Öhman och Wallerstedt (2012) skriver att revision uppkom för att skapa förtroende och 

inbringa investerare en sorts försäkran om att deras investerade kapital användes på ett 

ändamålsenligt vis. Försäkran är en av de tre nationalekonomiska teorierna som Carrington 

(2014) använder för att beskriva revision och är en av anledningarna till varför revisorer 

anlitas. Allt eftersom ett aktiebolag växer och blir större, växer även behovet av att redogöra 

för aktiebolagets redovisning till utomstående parter. Detta grundar sig på att 

företagsledningens uttalanden och finansiella rapporter får ett större behov av att granskas för 

att med säkerhet kunna avgöra om de gör det som förväntas från andra intressenter, såsom 

aktieägare och investerare. Ur detta behov av redovisning i aktiebolaget samt olika 

intressenters informationsbrist och kontrollmöjlighet, föds behovet av räkenskapsrevision. 

Revisionen blir en utomstående försäkran av företagets uttalanden i de finansiella rapporterna 

(Carrington, 2014). Revisionens bestyrkande av de finansiella rapporterna ökar enligt Collis et 

al. (2004) rapporternas trovärdighet. 

Med perspektivet revision som förbättring ses revisorn mer som en kvalitetsförbättrande 

åtgärd för att öka kvaliteten på informationen. Då är revisorns uppgift att i revisionsarbetet, 

utifrån företagets intressenters önskan, påverka redovisningen i företaget på ett mer konkret 

sätt än försäkran. Revisorn blir en informationsmedlare utifrån kraven från företagets 

intressenter som ska försöka göra företagets redovisning bättre (Carrington, 2014). 
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Ur perspektivet försäkring utgör revisionens granskning i huvudsak ett sätt för företagaren 

eller företagsledningen att försäkra sig om att redovisningen är tillräcklig. Då görs eventuella 

förbättringar av redovisningen främst för att företagets redovisningsansvariga ska undvika 

skadestånd eller eventuella juridiska rättsprocesser. Syftet med revisionen ses som en 

marknadslösning där revisorns tredjepartsroll, ska intyga att företagsledningens finansiella 

rapporter inte är vilseledande för företagets intressenter. Revisionen blir en sorts garanti och 

en förflyttning av risk från företagsledningen till revisorn (Carrington, 2014). Power (1997) 

menar dock att det kan vara problematiskt att försöka använda revision som försäkring, 

eftersom det finns ett förväntningsgap mellan vad revisorer förväntas göra och vad de faktiskt 

gör. Vidare menar Power (1997) att det därmed finns en viss oklarhet i vad en revisor faktiskt 

bidrar med, förutom att producera en rad dokument. 

2.4.2 Revisionens betydelse i samhället 

Dagens informationssamhälle, där informations- och kommunikationsutvecklingen gör att 

aktiebolag och organisationer lättare kan kommunicera ut sina rapporter och dokument, har 

inte raderat den osäkerhet som råder mellan ett aktiebolag och dess intressenter. Där har 

revisionen kommit in som en försäkran om att det som kommuniceras är korrekt (Carrington, 

2014). Carrington och Catasús (2007) menar att en av revisionens viktigaste mål är att 

producera komfort till samhället och kapitalmarknaden. Vidare beskriver Carrington och 

Catasús (2007)  att revisionens sociala perspektiv, där sökandet av komfort i samhället varit 

en del av revisionsexpansionen. Revision har under början av 2000-talet fått en enorm tillväxt 

på många olika områden, inte bara inom klassiska finansiella områden, utan även inom till 

exempel sjukvård, kärnkraft och statliga verksamheter som privatiserats (Pentland, 2000; 

Carrington, 2014). Då är revision ett uttryck för kontroll, och ett svar på samhällets önskan 

om att staten sköter sina ansvarsområden genom att de är reviderbara. 

En effekt av att låta revision ta över, är att verksamheterna ändrar sina arbetssätt för att kunna 

bli reviderbara. Revisionens funktion att revidera redovisningen, har inneburit en utveckling 

mot att redovisningen anpassas efter revisionen (Carrington, 2014). Detta, menar Pentland 

(2000), gör att företag ändrar arbetsuppgifter och rutiner för att bli reviderbara, vilket gör att 

fokuset på själva arbetet kommer sekundärt. 

2.4.3 Förväntningar 

En förväntning med reformen var att minska efterfrågan på revision (Riksrevisionen, 2017). 

Att revisionsprofessionen inte visade tecken på att lobba för ett avskaffande, tordes bero på att 

revisionens lagstadgade krav kunnat jämföras med en monopolställning, samt att 

revisionsuppdrag även genererat en del tilläggsuppdrag. Samtidigt jämfördes och användes 

empirisk data från Storbritannien där det visat sig att revisionsbranschen inte drabbats så hårt, 

utan att förlorade revisionsuppdrag istället ersatts med andra uppdrag. Möjligtvis att små 

revisionsbyråer drabbas hårdare än stora (Thorell & Norberg, 2005). 

Enligt en studie som Seow (2001) gjorde inför en höjning av gränsnivån i Storbritannien, 

ansågs inte revisorernas oro och negativa inställning utgöra det primära beslutsunderlaget. Det 

var istället andra faktorer, som att det nya tröskelvärdet skulle kunna leda till försämrad 

marknadssituation på grund av ökad informationsasymmetri, samt att den finansiella bördan i 

småföretag ska vara rimlig för deras behov av revision. Vidare såg inte Seow (2001) någon 

risk med att aktiebolag som har nytta av revision inte skulle komma att efterfråga revision för 

att de verkar på en oreglerad marknad. 

Knechel et al. (2008) menar att efterfrågan på revision driver upp kvaliteten bättre än vid en 

regelstyrd marknad. I Sundgren och Svanströms (2010) studie trycker författarna på hur 
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viktigt det är för näringsliv och normsättare att ha förståelse för hur en revisionsmarknad som 

bygger på ett lagstyrt revisionsbehov fungerar. I deras studie togs det upp att det fanns ett 

samband med att en regelstyrd revisionsmarknad skapade efterfrågan på lågkvalitativ revision 

hos de småföretag som inte ansåg sig vara i behov av revision. Eftersom småföretag till stor 

del är ägarledda, används oftast ägarens personliga egenskaper som säkerhet på lån och gör att 

långivaren sällan efterfrågar revision. 

2.4.4 Konsekvenser 

Enligt en framtidsundersökning av Kempe (2013), anser endast en femtedel av revisorerna att 

kunden förstår vad revisorer gör. Kempe (2013) menar att det är viktigt att revisorn skapar 

förståelse för vad de gör, för att kunna göra revisionen efterfrågad. Men det är även viktigt för 

att säkerställa sin position och sitt förtroende inför nästkommande årsstämma, samt för att 

kunna sälja ytterligare tjänster till kunden (Kempe, 2013). 

Kempe (2013) spår att världen kommer bli mer komplex, vilket innebär ett större behov av 

rådgivning för företagen, där områdena skatt, bolagsrätt och juridik ligger i täten, följt av 

tjänster som redovisning och finansieringsrådgivning. I framtidsundersökningen tror främst 

revisorer att revisionens efterfrågan kommer att minska (Kempe, 2013). Detta då de tror att 

reformen varit en bidragande anledning till nedgången inom revisionstjänsterna och är en 

anledning till att revisorerna ser med skeptisk syn på framtiden. 

Enligt Kempe (2013) är det viktigt inom revisionsbranschen, likt andra konsultverksamheter, 

att skapa mervärde till kunden. Detta skapas genom dialog med kunden, och det är samverkan 

mellan revisorn och kunden som kommer att påverka nyttan av rådgivningen och tjänsten för 

kunden. För bästa resultat krävs det stor kunskap om kunden och att dialogen är öppen och 

nyfiken. 

Enligt Riksrevisionen (2017) har prisutvecklingen stagnerat på revisionstjänster och följer nu 

en prisutveckling likt juridik-, redovisnings- och bokföringstjänster. Dessutom har antalet 

auktoriserade och godkända revisorer minskat från ca 4 000 till ca 3300, räknat från år 2010 

till augusti 2017. Av rapporten framgår att revisorer i större utsträckning valt att byta 

yrkesinriktning eller slutat, då arbetsbördan inte längre väger upp revisorsarvodet. 

2.5 Myndigheter 
Myndigheterna beskrivs som regeringens viktigaste instrument för att genomföra sin politik. 

Myndigheter ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdagen och regeringen 

beslutar om. Däremot får regeringen inte styra hur myndigheten ska tillämpa en lag eller 

besluta i enskilda myndighetsutövningar (Regeringskansliet, 2016). Följande avsnitt kommer 

beskriva Bolagsverkets, Skatteverkets och Ekobrottsmyndighetens verksamheter, samt vilka 

förväntningar och konsekvenser som reformen kom med. 

2.5.1 Bolagsverket 

Bolagsverket är en förvaltningsmyndighet vars uppgift är att granska och registrera 

årsredovisningar, samt att ge information för att göra företagandet enkelt och utgöra ett 

rättssäkert näringsliv. En av deras tre grundläggande funktioner är myndighetsutövning som 

innefattar att registrera företag, hantera ändringar i företag, hantera årsredovisningar, samt 

fatta beslut om förseningsavgifter och likvidationer. Utöver detta har Bolagsverket i uppgift 

att ge service och information, såsom företagsfakta samt att förenkla företagandet genom att 

exempelvis utveckla effektivare tjänster (Bolagsverket, 2016). Bolagsverket säljer 

information, som offentliga årsredovisningar, vidare till kreditupplysningsföretag och 
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myndigheten är till 95 % avgiftsfinansierad. Bolagsverket förmedlar även vidare information 

till andra myndigheter som Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten (Riksrevisionen, 2017). 

Alla aktiebolag ska efter varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Denna ska läggas 

fram på årsstämman och därefter skickas in till Bolagsverket (Bolagsverket, 2017). 

Bolagsverkets hantering av årsredovisningar innebär att de har det formella uppdraget att 

granska, registrera och tillkännage offentliggjorda årsredovisningar (Riksrevisionen, 2017). 

Innan Bolagsverket registrerar årsredovisningen kontrolleras att årsredovisningen innehåller 

alla delar, att samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören har undertecknat och att 

det finns ett fastställelseintyg. Om aktiebolaget haft revision, ska även en revisionsberättelse 

finnas med, undertecknad av behörig revisor (Bolagsverket, 2017). 

Förväntningar  

Inför reformen fördes diskussioner om vem som skulle sköta kontroll och efterlevnad av 

gränsnivåerna för småföretagen. Regeringen ansåg att Bolagsverkets övervakning av 

småföretag skulle kunna stå för regelefterlevnaden, eftersom årsredovisningar innehåller de 

nödvändiga uppgifter som behövs för att göra denna bedömning (Justitiedepartementet, 

2010). 

Vidare innebär detta att Bolagsverket, i och med sin hantering av årsredovisningar, skulle 

kunna kontrollera att småföretagens årsredovisningar följer Årsredovisningslagens 

[1995:1554], ÅRL, uppställda krav. I andra kapitlet i ÅRL redogörs för årsredovisningens 

beståndsdelar, som förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och noter. 

Balansräkning, resultaträkning och noter ska vara upprättad i sin helhet, på ett överskådligt 

vis, följa god redovisningssed och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. 

Avvikelser får endast göras från denna lag om de inte är väsentliga eller rimligen kan 

förväntas påverka beslut av en användare på grundval av årsredovisningens information. 

Bolagsverkets uppdrag är att kontrollera och förelägga om korrigeringar för att fungera 

ändamålsenligt för årsredovisningens användare (Riksrevisionen, 2017). 

Konsekvenser 

Sedan reformen infördes har antalet formaliafel i småföretagens årsredovisningar ökat. Detta 

är resurskrävande både hos Bolagsverket, som behöver begära in kompletteringar, men även 

hos småföretagen som behöver lägga tid på att korrigera felen innan de skickar in 

årsredovisningen igen. Exempel på felaktigheter som ofta behöver kompletteras är 

fastställelseintyg, noter och resultaträkningen i årsredovisningen. Främst är det hos de 

nystartade aktiebolagen som det förekommer formaliafel (Riksrevisionen, 2017). 

Enligt Riksrevisionens (2017) granskningsrapport finns det indikationer på att 

årsredovisningarna innehåller summeringsfel och annan felaktig information. Bolagsverkets 

rutiner omfattar dock inte att försöka finna alla fel och avvikelser i årsredovisningarna, vilket 

gör att felaktiga årsredovisningar riskerar att registreras. Att det finns felaktigheter i 

årsredovisningarna strider mot kraven på att ge en rättvisande ekonomisk bild av företaget, 

vilket i sin tur minskar trovärdigheten på årsredovisningar överlag. Bolagsverket säljer 

information, som till exempel årsredovisningar, till kreditupplysningsbolag och felaktiga 

årsredovisningar risker då att ligga till bedömningsgrund för olika intressenter. Riksrevisionen 

(2017) skriver även att Bolagsverkets övervakning av småföretagen inte har kontrollerat att 

gränsvärdena efterlevs. 
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2.5.2 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet, som lyder under regeringen men är en fristående 

myndighet. Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, handha folkbokföringen, 

registrera bouppteckningar samt agera som borgenär åt staten. Beskattning utgör en stor del 

av Skatteverkets verksamhet och är en viktig del för att upprätthålla ett fungerande samhälle, 

genom att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn. Detta innebär att Skatteverket 

också bevakar statens fordringar och utreder skattebrott (Skatteverket, 2018). Skatteverket har 

sedan år 1998 en skattebrottsenhet, som samverkar med Ekobrottsmyndigheten 

(Riksrevisionen, 2017). Gällande skattebrott handlar det främst om större 

skatteundandraganden som gjorts med uppsåt eller av grov oaktsamhet. Skatter direkt knutna 

till småföretag är bolagsskatt på företagets redovisade vinst, arbetsgivaravgifter för deras 

anställda, samt mervärdesskatt (Skatteverket, 2018). 

För att minska skattefelen arbetar Skatteverket förebyggande genom kontroller och insatser i 

alla regioner i landet. Utefter att myndigheten identifierat risker och problem läggs fokus på 

de områden där det finns hög risk för skattefel. Skatteverket har olika kontrollvarianter som 

skrivbordskontroll, kontrollbesök och skatterevision. Kontrollbesök görs i företag där det 

finns personalliggare och kassaregister. Skatterevision är en mer ingående kontroll av 

företagets bokföring och underlag, och genomförs oftast i företagets lokaler (Riksrevisionen, 

2017). 

Revisionens betydelse för skatter & avgifter 

Revisionens betydelse för skattekontroll kartlades i statens utredning inför revisionspliktens 

avskaffande år 2010, där det framkom bland annat att revisorer saknar direkt inflytande över 

skattedeklarationer och självdeklarationer. Detta eftersom revisorn inte får befatta sig med 

grund- och huvudbokföring, eller upprätta finansiella rapporter eller årsredovisning 

(Justitiedepartementet, 2008). 

Även om en revisor granskar ett småföretag har de begränsade resurser att upptäcka huruvida 

företaget har redovisat alla inkomster eller utgifter som inte utgör faktiska kostnader. En 

revisor har större möjligheter att upptäcka ifall bokföringen är bristfällig eller om företaget 

har underlåtit att betala in skatter och avgifter i rätt tid. Statens intresse, att företaget betalar in 

rätt skatt, är en uppgift som tillkommit på revisorn även om den inte avser revisionens främsta 

syfte att tillgodose (Justitiedepartementet, 2008). 

Förväntningar  

Justitiedepartementet (2008) menar att de största farhågorna ur skattehänseende, var att 

redovisningsstandarden skulle komma att försämras om revisionsplikten slopades. Att såväl 

medvetna som omedvetna fel i redovisningen skulle kunna ge effekter i småföretagens 

deklarationer och i förlängningen att en felaktig skatt betalas. Utredningen kunde inte klart 

framhålla hur reformen skulle påverka kvaliteten på redovisningen eller med siffror redovisa 

den tänkta skatteeffekten. 

Skatteverket fick i samband med reformen en ny kontrollmöjlighet. Denna kontrollmöjlighet 

förväntades förebygga fel och höja kvaliteten på småföretagens redovisning samt motverka 

skattebortfall. Skatteverket fick 40 miljoner i anslag per år för att hjälpa företagen att göra rätt 

innan de lämnar in deklarationen. Denna kontrollmöjlighet innebar att Skatteverket löpande 

under beskattningsåret hade rätt att förelägga företag att lämna uppgifter och visa handlingar, 

som styrker att de uppfyller sin dokumentationsskyldighet enligt lagen om självdeklarationer 

och kontrolluppgifter. Detta var ett sätt att möjliggöra för företagen att fullgöra sina 
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skyldigheter innan de lämnar in deklarationen och motverka de förväntade negativa effekter 

av reformen (Riksrevisionen, 2017). 

En annan åtgärd som infördes var att det skulle finnas information på inkomstdeklarationen 

huruvida årsredovisningen blivit föremål för revision eller om den upprättats med hjälp av en 

uppdragstagare, exempelvis en redovisningskonsult (Riksrevisionen, 2017). 

Konsekvenser 

De kontrollinsatser som Skatteverket fick anslag för inför reformen, riktades främst till 

nystartade företag och gjordes i slumpmässigt utvalda aktiebolag (med och utan revision) och 

enskilda näringsidkare. Kontrollen kom mellan 2011 och 2016 att innebära att 2,5 % av de 

nystartade aktiebolagen blivit kontrollerade. Skatteverket gjorde en utvärdering av 

beskattningsår 2014, som visade att gruppen som varit föremål i kontrollmöjligheten (och 

erbjudits stöd innan deklarationen) och jämförelsegruppen hade identiska andelar fel och 

brister. Skatteverket betonade att den nya kontrollmöjligheten inte gett färre fel i 

småföretagens inkomstdeklarationer (Riksrevisionen, 2017). 

I Riksrevisionens (2017) rapport undersöktes om Skatteverket anpassat sina kontrollinsatser, 

skrivbordskontroller, besökskontroller eller skatterevisioner med hänseende till om 

småföretagen inte hade revisor. Enligt Skatteverket har småföretag utan revisor funnits med 

som en potentiell riskindikator, men inte utgjort en urvalsindikator i de sammanställda 

riskbaserade urvalen. Detta med argument att det inte kunde antas att det finns färre skattefel i 

de småföretag som har revisor. Eftersom Skatteverket inte funnit värde att använda 

avsaknaden av revisor som en urvalsindikator för kontroll, kan de heller inte redogöra om 

skatteundandragandet är större i småföretag utan revisor än med revisor. Dessutom finns det 

problem med granskningen, då det största skatteundandragandet avser sådant som inte är 

redovisat i bokföringen alls, som till exempel svartarbete. Uppgiften som lämnas vid 

inkomstdeklarationen, huruvida årsredovisningen varit föremål för revision eller upprättats 

med biträde av uppdragstagare, visade sig inte heller vara något som Skatteverket använt sig 

av i sina urval av kontrollinstanser (Riksrevisionen, 2017). 

2.5.3 Ekobrottsmyndigheten 

Under 1980-talet ökade antalet ekobrott markant och för att hantera dessa komplicerade och 

tidskrävande utredningar beslutade Riksdagen att bilda Ekobrottsmyndigheten år 1998 

(Ekobrottsmyndigheten, 2016b). Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för att 

motverka och bekämpa ekobrott i Sverige. Ekobrott består vanligen av skattebrott och 

bokföringsbrott, men även andra former av ekonomisk brottslighet förekommer såsom 

förskingring, insiderbrott eller trolöshet mot huvudman. Myndigheten ansvarar för 

underrättelseverksamhet, att göra utredningar samt medverka i lagföringsprocessen i domstol. 

Myndigheten utgör även ett kunskapscenter där de i sitt mål att minska ekobrottsligheten, 

även har ett samordnande ansvar inom området för insatser hos andra myndigheter, som 

Skatteverket och Bolagsverket. Ekobrottsmyndigheten ska även samverka med 

branschorganisationer och näringsliv samt den finansiella sektorn. De arbetar för att 

upprätthålla den demokratiska välfärdsstaten, genom att arbeta för lika konkurrensvillkor, 

säkra tillgångar samt att återföra brottsvinster (Ekobrottsmyndigheten, 2016b). 

Revisionens betydelse för rapportering av brott 

Revisorer har en rapporteringsskyldighet som innebär att de är skyldiga att anmäla misstanke 

om att styrelsen eller företagsledningen gjort sig skyldiga till brott eller penningtvätt. 

Revisorn kan även påtala brister för sin revisionsklient som då får åtgärda dessa, vilket 

förhindrar mindre allvarliga ekonomiska brott som beror på slarv och okunskap. Det är dock 
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inte revisorn som har det övergripande ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet, utan 

det ligger hos polis- och åklagarväsendet (Justitiedepartementet, 2008). Humphrey, Turley 

och Moizer (1993) nämner att det oftast finns en hög förväntan från samhället på att revisorns 

granskning sker mer grundligt i områden som kan uppmärksamma brott. Detta gör att 

förväntningarna på att revision kan utgöra bedrägeri- eller brottsbekämpning är felvriden mot 

det som revision faktiskt klarar av att uppfylla. 

Förväntningar  

I Justitiedepartementets (2008) SOU-utredning fördes diskussionen om hur stor effekt 

revisorn hade i det brottsförebyggande arbetet. Risken var att revisionspliktens avskaffande 

skulle minska anmälningar från revisorerna vid misstanke om brott eller penningtvätt, när 

småföretag valde bort revision. Vidare diskuterades att företagare som medvetet vill begå 

brott, hittar andra sätt att använda företagandet som brottsverktyg, exempelvis genom andra 

    c                                             ”               ”                  

verksamheten. 

Revisorns allmänna brottsförebyggande funktion gentemot den oavsiktliga brottsligheten, som 

uppstår via slarv och okunskap, förväntades även försämras. Där revisorn genom att påtala 

brister, ger kunden möjlighet att åtgärda bristerna och därmed undvika oavsiktliga brott 

(Justitiedepartementet, 2008). 

Fram till utredningen år 2008, hade antalet anmälda brott till Ekobrottsmyndigheten varit 

relativt stabil på ca 15 000 brottsmisstankar per år, där 80 % bestod av ärenden gällande 

bokförings- och skattebrott. Under åren innan revisionspliktens avskaffande inkom runt 300 

av anmälningarna från revisorerna, vilka nu riskerades minska (Justitiedepartementet, 2008). 

Konsekvenser  

Ekobrottsmyndigheten har sedan reformens införande fått hantera fler mängdfel, som 

exempelvis sent inlämnade årsredovisningar och fel i bokföringen, vilket riskerar att ta 

resurser från arbetet mot grov ekonomisk brottslighet (Riksrevisionen, 2017). 

Anmälningarna från revisorer har nästan upphört vilket resulterat i att brott upptäcks i ett 

senare skede, oftast i samband med en konkurs (Riksrevisionen, 2017). De flesta anmälningar 

kommer då främst från Skatteverket och konkursförvaltare. Om småföretaget gått i konkurs 

försvåras ofta brottsutredningen, på grund av den tid som passerat från brottet begåtts till att 

utredningen påbörjas. Avsaknaden av revision möjliggör att småföretag används för brottslig 

verksamhet under en längre tid innan anmälan sker vid konkursen (Riksrevisionen, 2017). 

Ekobrottsmyndigheten (2016a) släppte en egen rapport, Effekter på den ekonomiska 

brottsligheten efter avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag, i juni 2016 där 

myndigheten hade gjort en större undersökning på 325 aktiebolag som anmälts för ekonomisk 

brottslighet. Undersökningen pågick under två månader år 2015 i syfte att undersöka om 

reformen år 2010 fått några konsekvenser. Slutsatser i utredningen var att 45 % av 

aktiebolagen bedöms ha använts som brottsverktyg, där en tredjedel av aktiebolagen bedöms 

ha bildats med syfte att begå brott. Detta var högre än för aktiebolag som hade bildats innan 

reformen trädde i kraft, där en fjärdedel ansågs bildade för att begå brott. Andelen anmälda 

småföretag med syfte att begå brott uppskattades vara dubbelt så hög bland småföretag som 

saknade revisor. Däremot kunde det i utredningen inte märkas någon större skillnad i de 

oaktsamma brott, brott som berott på slarv eller okunskap, om det fanns revisor eller inte. Det 

togs dock upp som en risk att många småföretag utan revisor “flyger under radarn” 
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(Ekobrottsmyndigheten, 2016a, s. 15). Det vill säga att då ingen revisor finns, kan inte heller 

anmälan av oavsiktliga brott ske.  

Huq et al. (2018) undersökte anmälda överträdelser för skattebrott och bokföringsbrott, där 

antalet anmälningar år 2009 var 21 572 respektive 11 044, men år 2011 hade antalet 

skattebrott sjunkit till 17 808, medan bokföringsbrotten hade ökat till 12 260. I en jämförelse 

med år 2016 så var antalet 15 827 skattebrott, respektive 12 499 bokföringsbrott. Detta menar 

Huq et al. (2018) inte utgjort någon signifikant ökning av ekonomisk brottslighet, varken 

långsiktigt eller kortsiktigt, till följd av reformen. I Ekobrottsmyndighetens (2016a) egen 

granskningsrapport redogörs för svårigheterna att utreda om ekobrotten har ökat på grund av 

reformen. Detta då den ekonomiska brottsligheten påverkas av många olika faktorer och 

därmed är mångfacetterad och föränderlig över tid, vilket gör det svårt att ge några tydliga 

svar. Reformen ansågs vara en riskfaktor för att småföretag används som brottsverktyg. Enligt 

Riksrevisionen (2017) är det fortfarande oklart om den ekonomiska brottsligheten har ökat 

generellt, även om det finns indikationer som pekar på att den ekonomiska brottsligheten har 

ökat i svenska aktiebolag (Riksrevisionen, 2017). 

2.6 Agentproblem 
Detta avsnitt kommer övergripande behandla agentteorin och dess olika delar och begrepp. 

Vidare i avsnittet kommer det redogöras för revisorns koppling till agentproblematiken och 

hur aktiebolaget har användning av revisorn i detta avseende. Avsnittet avslutas med 

myndigheternas behov av kontroll och insyn. 

2.6.1 Agentteorin 

Agentteorin kan förklaras som ett avtal, där den ena parten, principalen, ger den andra parten, 

agenten, i uppgift att utföra en arbetsuppgift på deras vägnar (Jensen & Meckling, 1976; 

Wallace, 1980; Eisenhardt, 1989). Ofta krävs även att principalen delegerar en befogenhet att 

ta beslut till agenten för att uppgiften ska kunna utföras (Jensen & Meckling, 1976; Wallace, 

1980). Enligt Power (1997) är principal-agentförhållandet ett slags ansvarsförhållande, där det 

finns krav på att den ena parten (agenten) också ska redogöra för sina handlingar till en annan 

part (huvudmannen). Ett principal-agentförhållande kan bestå av aktieägare och 

företagsledning, men skulle även kunna utgöras av myndigheter som principal och företag 

som agent. Wallace (1980) menar att det inte är svårt att även dra analogier till liknande 

förhållanden och nämner bland annat förhållandet mellan arbetsgivare och anställda, 

borgenärer och aktieägare, samt regeringen och skattebetalarna. Agentteorin kan med andra 

ord appliceras i många situationer och mellan flera olika aktörer. 

Ett agentproblem uppstår då principalen och agenten inte har samma mål och det samtidigt är 

svårt eller dyrt för principalen att kontrollera att agenten sköter sitt uppdrag (Eisenhardt, 

1989; Power, 1997). Det är även vanligt att de båda parterna har olika syn på risk, vilket ökar 

problematiken eftersom principalen inte kan vara säker på att agenten agerar med tillräcklig 

försiktighet (Eisenhardt, 1989). Detta innebär ofta extra kostnader, agentkostnader, vilket 

principalen försöker minimera genom att i avtalet reglera och övervaka agentens beteende 

eller belöna positiva resultat (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). 

Informationsasymmetri       

Agenten innehar normalt sett mer information om verksamheten än principalen och har 

därmed ett informationsövertag, även kallat informationsasymmetri. Healy och Palepu (2001) 

menar att informationsasymmetri och agentproblem mellan ledningen och externa 

intressenter, som till exempel investerare, är grunden till att efterfrågan på ett företags 
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finansiella rapporter och tillkännagivanden uppstår. Enligt Healy och Palepu (2001) förstärks 

trovärdigheten på de finansiella rapporterna av regleringar, standardsättare och revisorer, men 

det är osäkert hur mycket de finansiella rapporterna faktiskt påverkar 

informationsasymmetrin. Med det menar de att externa intressenter ofta efterfrågar 

information, men att årsredovisningar och liknande inte alltid är tillräckligt. Ofta råder det 

större informationsasymmetri om förhållandet mellan principal och agent är kortvarigt, 

jämfört med långvariga relationer då principalen har större möjlighet att lära känna agenten 

och dess beteende (Eisenhardt, 1989). 

Moral Hazard och Adverse Selection 

Agentproblem kan uppstå av flera anledningar, men det är vanligt att nämna moral hazard och 

adverse selection när agentproblem diskuteras. Moral hazard innebär att agenten inte 

anstränger sig, eller åtminstone inte anstränger sig tillräckligt, för att tillgodose att avtalet 

mellan principal och agent efterlevs (Eisenhardt, 1989). 

Om en agent hävdar att han eller hon har vissa färdigheter eller kunskaper som agenten inte 

besitter, uppstår det som kallas adverse selection. Problem uppstår då principalen inte kan 

verifiera att agenten faktiskt har dessa färdigheter eller kunskaper (Eisenhardt, 1989). 

2.6.2 Revisorns koppling till agentproblematiken 

Collis (2010) menar att revisorn och revision minskar osäkerheten mellan principal och agent 

genom att reducera informationsasymmetrin. Enligt Power (1997) uppstår behovet av 

granskning vid situationer där det förekommer tveksamheter, konflikter, misstro eller risk för 

fara, medan förtroende minskar behovet av kontroller och granskningar. Revision är 

riskreducerande och gynnar principalen eftersom den hämmar värdeminskande åtgärder från 

agenten (Power, 1997; Watts & Zimmerman, 1983). Samtidigt ger revisorer en oberoende 

försäkran för intressenter om att företagets granskade rapporter överensstämmer med gällande 

lagar och regler (Healy & Palepu, 2001), vilket därmed även ökar trovärdigheten i rapporterna 

(Arrunada, 2000). 

2.6.3 Aktiebolagens användning av revisor 

När ett ansvarsförhållande är komplicerat, och huvudmannen är avlägsen från agentens 

handlingar, kan det vara svårt att personligen verifiera handlingarna (Power, 1997). Power 

(1997) menar att revision är en form av kontroll som krävs när agenten utsätter principalen för 

moral hazard, eftersom agenten kan agera mot principalens intressen, samt för att minska 

informationsasymmetrin, eftersom agenten vet mer än principalen. Även Watts och 

Zimmerman (1983) diskuterar detta och menar att revision är en form av 

övervakningsaktivitet som ger minskade agentkostnader då det minskar risken för 

opportunistiskt beteende. Detta förutsätter att revisorn har en oberoende ställning och 

rapporterar överträdelser (Watts & Zimmerman, 1983). 

2.6.4 Myndigheternas behov av kontroll och insyn 

Det finns ett behov av att underlätta kommunikationen i ett företags affärsrelationer med 

aktieägare, anställda, kunder och myndigheter med flera (Arrunada, 2000). Utbyten mellan 

dessa parter är ofta kostsamma, eftersom informationsasymmetrin bidrar till osäkerhet om 

utförandet av avtalsförpliktelserna (Arrunada, 2000). Myndigheterna som intressentgrupp 

saknar möjlighet att själva sluta avtal med småföretag för att övervaka sina intressen och har 

bara haft lagstiftningen som skydd (Thorell & Norberg, 2005). 
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3 Metod 
I detta kapitel presenteras först studiens synsätt och metodologiska ansats. Därefter följer en 

redogörelse av litteraturgenomgången och hur vi har gått tillväga vid insamlandet och 

analyseringen av empirin. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens trovärdighet och 

etiska överväganden. 

3.1 Studiens synsätt 
Studien utgår från ett interpretativt synsätt. Med detta samhällsvetenskapliga forskningsideal 

fokuserar forskningsprocessen på att försöka tolka respondenternas verklighet utifrån deras 

erfarenheter (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Enligt Jacobsen (2002) är det nödvändigt att 

först undersöka hur människor uppfattar verkligheten, för att kunna förstå den. Detta utifrån 

att vi ser verkligheten som en social konstruktion skapad av människor och som tolkar sin 

verklighet, sociala fenomen eller händelser, på olika vis (Burrell & Morgan, 1979; Jacobsen, 

2002). Jacobsen (2002) menar att olika individer uppfattar och tolkar händelser olika, 

beroende på vad individen har för värderingar och normer. 

För att få förståelse för reformens påverkan måste först respondenternas förhållningssätt till 

revisionsplikten klargöras, men även respondenternas enskilda problematik inför reformen, 

för att senare kunna skapa en övergripande genomgång av uppfattningen och påverkan av 

reformen. 

Från studiens hermeneutiska förhållningssätt, följer en kvalitativ studie. Enligt Yin (1994) är 

kvalitativa studier passande när man vill täcka ett kontextuellt förhållande eller där gränsen är 

otydlig mellan fenomenet och sammanhanget. Jacobsen (2002) skriver att med djup och 

detaljerad förståelse kan senare en helhetsförståelse av händelsen genereras, vilket gör att en 

kvalitativ metod är lämplig där människor med egna ord får berätta hur de upplever och tolkar 

fenomenet. En kvalitativ studie lämpar sig därför för denna studies mål att finna småföretags, 

revisorers och myndigheters uppfattning om huruvida förväntningarna på reformen har 

uppfyllts. En förväntan som grundar sig i varje respondents upplevelse av fenomenet, 

reformen. 

3.2 Ansats 
Utifrån studiens subjektiva prägel utgår vi från en induktiv ansats, vilket enligt Hyde (2000) 

tar sin utgångspunkt i verklighetens fallstudie. Vi har därför samlat in empiri genom 

intervjuer. Hyde (2000) beskriver induktiva ansatser som teoriskapande, då intervjuer 

och/eller observationer används för att hitta olika mönster som sedan kan användas för att 

skapa modeller eller teorier. Detta stämmer med vår vilja att tolka empirin och skapa en 

fördjupande förståelse för reformen. Enligt Jacobsen (2002) bör forskare som använder en 

induktiv ansats ha ett öppet sinne och försöka genomföra empiriinsamlingen utan att påverka 

den insamlade informationen genom sina egna förväntningar. Det är dock viktigt att vara 

medveten om att forskare alltid har med sig viss tidigare tillägnad teori och kunskap 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016), vilket i olika omfattning påverkar eller avgränsar forskarens 

beteende (Jacobsen, 2002). Med detta i åtanken har vi tolkat vår empiri men även inhämtat 

relevant teori under studiens gång för att generera fram förståelse samt ge en mer fördjupad 

teoribild om händelsen utifrån verkligheten. 

3.3 Litteraturgenomgång 
Grogrunden till vår forskningsfråga var Riksrevisionens (2017) granskningsrapport, som 

utgjorde startskottet och blev en inspirationskälla i vårt litteratursökande. Mycket av 
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inledningen, problemdiskussionen och den teoretiska referensramen bygger på 

Riksrevisionens rapport. Avsnitten bygger även på de propositioner och utredningar som 

staten, myndigheter och aktörer inom näringslivet i Sverige tagit fram inför revisionspliktens 

avskaffande. Anledningen till användandet av denna typ av litteratur är att den utgår specifikt 

ifrån de svenska förhållandena. Vetenskapliga artiklar inom ämnet utgår nästan uteslutande 

från europeiska eller internationella omständigheter, vilket utgör ett forskningsgap för svenska 

förhållanden. I studien förekommer även tidningsartiklar, tidskriftsartiklar och debattinlägg 

från branschorganisationers webbsidor, som en del i att belysa den debatt som har varit kring 

forskningsämnet i Sverige. 

Vi har även granskat hur andra studier har undersökt ämnen som revisionsplikt, 

agentproblematik och myndigheter, samt småföretags användning av revisorer och revision. 

Detta har gjorts genom att söka efter vetenskapliga artiklar, men även fysiska böcker och 

e-böcker från högskolebiblioteket på Högskolan i Halmstad. För att finna relevanta 

vetenskapliga artiklar har vi använt oss av Högskolan i Halmstads biblioteks databas 

OneSearch samt Google Scholar, där vi har använt sökord som demand for audit, voluntary 

audit, audit regulation, agency problem. Utifrån de funna artiklarna har vi även studerat 

artiklarnas referenser för att söka oss vidare inom ämnet och finna fler relevanta studier. 

Sekundärdata innebär att data oftast är insamlad för ett annat ändamål, med en annan 

inriktning och problemställning. I en kvalitativ studie består insamlad data oftast av text, som 

författarna inför sin egen studie behöver tolka. Vidare behöver författarnas insamlande av 

källor ske genom ett kritiskt urval där författarna behöver granska och bedöma källornas 

trovärdighet (Jacobsen, 2002). Med detta i åtanken har vi under vår insamling av data valt 

vetenskapliga artiklar som är peer-reviewed, samt använt oss av utredningar och rapporter 

som publicerats av myndigheter eller staten, och som därmed bör ses som trovärdiga. De 

webbaserade tidskrifts- och tidningsartiklar vi använt är främst tagna från ett fåtal och de mest 

välkända samt representativa branschorganisationerna inom näringslivet samt redovisnings- 

och revisionsområdet i Sverige. Detta för att upprätthålla en hög kvalitet på våra sekundära 

källor som ligger till grund för den teoretiska referensramen i studien.  

3.4 Insamling av data 
Studiens sekundärdata har behandlats ovan i avsnittet om litteraturgenomgång, och det som 

vidare diskuteras här är den primärdata som samlats in via intervjuer. I kommande avsnitt 

redogör vi för vårt urval av respondenter, hur vi resonerat kring datainsamling och dataanalys, 

samt avslutar med en diskussion om trovärdigheten i vår studie.  

3.4.1 Val av respondenter 

För att kunna besvara vår forskningsfråga består vårt urval av respondenter som har påverkats 

av revisionspliktens avskaffande. Tre olika kategorier för valet av respondenter har skapats 

och beskrivs nedan (se även figur 3 nedan). 

I vår första urvalskategori, har vi valt ut de myndigheter som drabbats av konsekvenserna 

enligt Riksrevisionens (2017) granskningsrapport, nämligen Bolagsverket, Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten. Från dessa har vi valt ut en respondent från varje myndighet, för att få 

myndigheternas syn på reformens påverkan samt respondentens syn på reformens effekter på 

småföretagen. För att få trovärdiga svar har vi sökt oss till medarbetare på myndigheterna som 

har positioner där de besitter relevanta kunskaper och erfarenheter, samt kan svara utifrån 

myndighetens perspektiv på frågor gällande reformen. 
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Från Bolagsverket kontaktades Elisabeth Lagerqvist, chefsjurist och ansvarig för juridiken på 

Bolagsverket. På Skatteverket kontaktades Annette Dahlberg, som är verksamhetsutvecklare 

på Skatteverket, och som medverkat i regeringens utredning om avskaffandet av 

revisionsplikten. På Ekobrottsmyndigheten kontaktades Henrik Lundin, anställd som 

strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten. Han arbetar brottsförebyggande genom olika 

kontaktnät, men har tidigare varit operativ och deltagit i ekobrottsutredningar. 

Vidare har vi även gjort ett urval av respondenter från olika revisionsbyråer, vilket är 

urvalskategori 2. Urvalet består av tre respondenter från några av de största revisionsbyråerna 

i Sverige (EY, KPMG och PwC), samt två respondenter från en mindre, lokal revisionsbyrå 

(HGM revision). Fyra av respondenterna är auktoriserade revisorer och en är auktoriserad 

redovisningskonsult, samtliga med lång erfarenhet inom yrket och som har varit yrkesaktiva 

under tiden från reformens införande tills idag. De auktoriserade revisorerna har valts ut för 

att representera sin syn på att förlora sin reglerade yrkessituation till att behöva anpassa sig till 

en ny marknadsmiljö. Deras perspektiv ger en bild av hur reformen påverkat dem som aktör, 

men även hur förhållandet till småföretagen påverkats, samt om småföretagen ändrat sin 

inställning till revision. Denna urvalskategori kommer inte bara representera revisorernas och 

revisionsbyråernas påverkan av reformen utan kommer även representera småföretagen. För 

att få ytterligare en dimension på hur revisionsbyråerna uppfattat småföretagens förväntningar 

på reformen har även en redovisningskonsult valts ut. Detta då en redovisningskonsult kan ha 

en mer frekvent relation till småföretagen, vid till exempel den löpande redovisningen, än 

revisorerna. 

För att få en än mer nyanserad och övergripande bild av reformens förväntningar, har vi i 

urvalskategori 3, valt två branschorganisationer, FAR och Svenskt Näringsliv. En intervju har 

genomförts med Lennart Iredahl, auktoriserad revisor på FAR, med avsikt att få hans och 

FAR:s uppfattningar av reformens påverkan. FAR intervjuades för att få en reflekterande bild 

av deras medlemmars (revisorer och redovisningskonsulter) uppfattningar om reformen, men 

även hur reformen påverkat småföretagen. Den andra intervjun var med Claes Norberg, 

redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv, och som var delaktig i en utredning om 

revisionspliktens avskaffande några år innan reformen trädde i kraft. Svenskt Näringsliv 

företräder ungefär 60 000 företag i olika storlekar. Dessa är organiserade i 50 bransch- och 

arbetsgivarförbund och det är förbunden som utgör föreningen Svenskt Näringslivs 

medlemmar (Svenskt Näringsliv, 2018). I Claes Norbergs roll som medarbetare på Svenskt 

Näringsliv, deltar han aktiv i debatterna inom näringslivet och opinionsbildning. Claes 

Norberg intervjuades för att han skulle kunna ge en övergripande bild av dels 

branschorganisationens, men framförallt deras medlemmar, småföretagens, förväntningar av 

reformen. Med hjälp av dessa två branschorganisationer, har vi kunnat få ett 

helikopterperspektiv på huruvida revisionsbranschens och näringslivets förväntningar på 

reformen har uppfyllts, men även fångat upp olikheter och likheter med respondenterna i 

urvalskategori 2. 

För att undersöka småföretagens syn, har vi valt att inte gå ut direkt till olika småföretag. 

Anledningen till detta är att vi vill få en djup insikt men ändå försöka få en vidare helhetssyn 

på småföretagens förväntningar på reformen. Att med en kvalitativ metod försöka att välja ut 

några få småföretag, skulle ge oss en alltför snäv bild på vad den stora massan av småföretag 

anser om förväntningarnas uppfyllelse. Det skulle helt enkelt vara svårt att göra ett 

representativt urval. Som Jacobsen (2002) skriver så ska urvalet styras av avsikten med 

undersökningen. Vår vilja att skapa en förståelse för helheten gör att vi vänder oss till de tre 

myndigheterna, revisionsbyråer samt branschorganisationerna. 
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Figur 3. Sammanställning av urvalskategorier och respondenter. 

3.4.2 Datainsamling 

Jacobsen (2002) menar att vid kvalitativa metoder är öppna intervjuer det vanligaste sättet att 

samla in data, och denna insamlingsmetod är lämplig när endast ett fåtal enheter undersöks. 

Detta stämmer med vår ansats att undersöka hur den enskilda individen beskriver och tolkar 

ett fenomen. Enligt Jacobsen (2002) är det större chans att få ett givande samtal vid en 

intervju ansikte mot ansikte, än vid en telefonintervju där möjligheten saknas att observera 

hur respondenten uppträder. Vid planeringen av intervjuerna i denna studie eftersträvades att 

hålla öppna personliga intervjuer ansikte mot ansikte. I urvalskategorierna 1 och 3, 

myndigheter och branschorganisationer, gjorde deras geografiska placering det nödvändigt att 

istället genomföra intervjuerna per telefon. I urvalsgrupp 2, revisorer, genomfördes fyra av 

intervjuerna genom besöksintervjuer, och en fick genomföras via telefon för att få ihop våra 

tidsscheman. 

Jacobsen (2002) menar att om underlaget till intervjufrågorna är alltför strukturerat minskar 

möjligheten att vara öppen och det är risk att missa relevant information. Å andra sidan kan en 

intervju utan strukturering leda till komplexa och svåranalyserade undersökningar som blir 

mycket resurskrävande. Det gäller alltså att hitta en balans som gör det möjligt att samla in 

och tolka den data som är relevant i den specifika undersökningen. Vi har använt oss av en 

semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att huvudfrågor är specificerade på förhand 

och kompletterande frågor tas upp löpande under intervjuerna. I intervjuguiden har vi tagit 

fram öppna frågor utifrån de olika urvalskategorierna, samt studiens problemformulering, 

syfte och referensram. Intervjuguiden är även strukturerad enligt tre ämnesområden som 

vidare förtydligas i avsnitt 3.4.3 Operationalisering. Denna struktur har vi systematiskt följt, 

för att upprätthålla en tydlighet och för att underlätta vår analysprocess. 

Inför intervjuerna läste vi på om respektive organisation, för att öka möjligheten att ställa 

relevanta frågor. Intervjuerna genomfördes sedan genom att vi delade upp ansvaret, så att en 

huvudsakligen ställde frågor, medan den andra tog anteckningar och kom med 



 

26 

 

kompletterande frågor. För att kunna återge intervjuerna på ett tillförlitligt sätt, har 

intervjuerna spelats in och sedan transkriberats. På så sätt reduceras risken för att missa viktig 

information eller att data förvanskas.  

3.4.3 Operationalisering  

Vi har byggt upp vårt urval av frågor till respondenterna utifrån studiens centrala begrepp, 

reformen, småföretag, revisor, myndigheter samt agentproblem. För att fånga upp de olika 

processerna i reformen har vi delat upp frågorna i tre ämnesområden, förväntningar inför 

reformen, reformens konsekvenser och uppfattning om förväntningarna inför reformen har 

uppfyllts. 

Reformen 

Studiens fokus är reformen och detta begrepp har utgjort den största tyngden i innehållet och 

utformningen av intervjufrågorna. Vi valde att börja med att undersöka och försöka förstå vad 

de olika respondenterna ansåg om revisionsplikten och deras inställning till avskaffandet. 

Detta genom att ställa frågor angående vilka förväntningar som fanns inför revisionspliktens 

avskaffande, för att få med de tankar respondenten hade samt vilka diskussioner som fördes i 

samband med revisionspliktens avskaffande. Detta gäller respondentens egna och deras 

arbetsgivares (som den specifika myndigheten eller revisionsbyrån) förväntningar men 

framförallt småföretagens förväntningar betraktat genom revisorerna och Svenskt Näringsliv. 

Genom att få deras tolkning och bild av processen, får vi en bättre förståelse för vilka 

förväntningar som fanns och hur de förändrats under processens gång. Urvalskategori 3, är 

lite speciell eftersom de är branschorganisationer och företräder sina medlemmar. Denna 

urvalsgrupp ger en mer övergripande bild av hur de upplevt medlemmar, revisorer samt 

småföretag, men även samhällets och näringslivets eventuella konsekvenser och effekter av 

reformen, samt hur väl förväntningarna uppfyllts. 

Småföretagen 

I alla tre intervjudelar har vi försökt att få med respondentens syn på småföretagen, 

småföretagens påverkan av reformen, småföretagens förhållande till revision och 

respondentens förhållande till småföretag. Detta för att fånga upp respondentens tolkning av 

deras förhållande till småföretag, men även hur dessa har påverkats av reformen. I 

urvalskategori 3, har branschorganisationen Svenskt Näringsliv fått frågor angående 

småföretagens syn kring småföretagens förhållande gentemot myndigheter och revisorer. 

Revisor och revision 

För att fånga upp respondentens syn på revision, har vi gått lite olika tillväga beroende på om 

respondenten tillhör urvalskategori 1, 2 eller 3. För myndigheterna, urvalskategori 1, har vi 

försökt att sammanfoga frågan med andra teman för att kunna fånga upp deras tolkningar om 

på vilket vis revisionen påverkat dem. Revisionsbyråer, urvalskategori 2, har ett nära samband 

till revisorer och revision, och därmed blir det fler frågor som baseras på hur de anser att 

småföretagens och revisionsbyråernas syn på revision har förändrats. I urvalskategori 3, 

branschorganisationer, har FAR fått frågor liknande de i urvalskategori 2, och Svenskt 

Näringsliv har fått frågor som mer tar hänsyn till småföretagens perspektiv på revision, samt 

om minskad revision gett några konsekvenser. 

Myndigheterna 

För att fånga upp myndigheterna har vi i samband med risker och konsekvenser lyft frågor om 

myndigheternas påverkan och roll vid reformens införande. I urvalskategori 1 har 

respondenter från myndigheterna fått mer specifika frågor kring deras förberedelser inför 

reformen och huruvida deras arbetsprocesser förändrats av reformen.   
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Agentproblem  

Agentproblematiken har vi försökt fånga upp i intervjuerna genom att ta upp de negativa 

konsekvenser som Riksrevisionens (2016) granskningsrapport påvisat. Konsekvenser som 

Riksrevisionen menar till stor del beror på försämrad insyn och kontroll i småföretagen, som 

en effekt av revisorns frånvaro i de småföretag som valt bort revision. Vidare har vi under 

intervjuns gång och i de diskussioner som dykt upp försökt att indirekt fånga upp 

agentproblematiken. 

Övrigt 

Under intervjuerna har vi försökt flika in med allmänna frågor kring respondenten som 

yrkesperson, samt vilken roll och funktion den har i sin organisation.  

Samtliga intervjuguider för de tre urvalskategorierna finns i sin helhet som bilagor. 

3.5 Bearbetning av data 
Utgångspunkten var att först försöka skaffa oss en förståelse och helhetsbild av det insamlade 

materialet. Detta har vi gjort genom att lyssna igenom intervjuerna efter intervjutillfället, och 

noggrant transkribera dem till text för att sedan läsa igenom dem flera gånger. I nästa steg 

sorterade vi bort det som låg utanför vår studies fokusområden och som inte var relevant för 

denna studie. Därefter har vi delat in empirin utefter intervjuguidens tre ämnesområden: 

förväntningar inför reformen, reformens konsekvenser och förväntningarnas uppfyllelse, som 

ligger till grund för vår förståelseprocess. Utifrån dessa ämnesområden har vi försökt att tyda 

meningsbärare och texten har reducerats eller kondenserats med fortsatt syfte att behålla dess 

innehåll, för att därefter kategoriseras enligt de centrala begreppen småföretag, revisor och 

myndigheter. 

3.5.1 Dataanalys 

För att analysera vårt insamlade empiriska material har vi valt att göra en innehållsanalys. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver detta tillvägagångssätt som att man börjar med att 

skaffa sig en känsla för helheten, genom att noggrant gå igenom empirin. Då kan 

meningsbärande enheter fångas upp som innehåller information som är relevant för 

frågeställningen, likt en kodifiering, vilket innebär att texten måste reduceras eller 

kondenseras (Graneheim & Lundman, 2004). Vi har brutit ner texten, utan att ta den ur sitt 

sammanhang eller att den tappat sitt innehåll. Processen med att reducera texten har skett i 

flera omgångar, växlande mellan de olika stegen, från helheten till att fånga upp de 

meningsbärande enheterna. 

Söderbom och Ulvenblad (2016) menar att analysen bör bestå av tre steg: empirisk analys, 

teoretisk analys och återkoppling till aktuell forskning. Den empiriska analysen innebär att 

diskutera de likheter och skillnader som finns mellan respondenternas svar, men även att 

försöka identifiera mönster som ökar förståelsen för själva fenomenet. Vi har analyserat 

empirin separat, empirisk analys, men även analyserat den med stöd av studiens referensram, 

teoretisk analys. Referensramens teorier ska hjälpa till att tolka och förstå empirin och det 

undersökta fenomenet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Det tredje steget gäller återkoppling 

till aktuell forskning vilket Söderbom och Ulvenblad (2016) beskriver som jämförelsen 

mellan de empiriska resultaten och resultat från tidigare forskning inom det aktuella området. 

Jacobsen (2002) menar att en viktig del i den kvalitativa metoden, där få individer undersöks, 

är att lyfta fram och betona det som avviker och bryter mot normala mönster. Empirin har 

därför delats upp med underkategorier för var och en av de tio respondenterna, för att kunna 

vidare analysera varje respondent enskilt men även emot varandra. Själva analyskapitlet har 
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strukturerats enligt de tre ämnesområden som intervjuguiden är baserad på, förväntningar 

inför reformen, reformens konsekvenser samt hur förväntningarna har uppfyllts. Under varje 

område analyseras sedan de centrala begreppen småföretag, revisor (som revisionsbyråer) och 

myndigheter separat. Begreppet reformen analyseras inte i någon specifik kategori, utan är så 

centralt att det finns med i alla kategorierna. I avsnitten reformens konsekvenser har även det 

centrala begreppet agentproblem enskilt analyserats, men även valfrihet. 

3.6 Trovärdighetsdiskussion 
Jacobsen (2002) menar att den metod en forskare väljer påverkar tillförlitligheten och kan 

även påverka resultaten. Detta eftersom valet av en specifik metod samtidigt utesluter andra 

metoder och att information därmed riskerar att systematiskt falla bort (Jacobsen, 2002). 

Vidare skriver Jacobsen (2002) att det är viktigt att förhålla sig kritiskt till den insamlade 

informationens         . D                                      “Har vi fått tag på det vi vill 

ha? (intern giltighet). Kan vi överföra detta som vi funnit till andra sammanhang? (Extern 

giltighet) Kan vi lita på de data som vi samlat in (tillförlitlighet)” (Jacobsen, 2002 s.255-256). 

3.6.1 Validitet 

Vad som menas med inre validitet eller intern giltighet, är hur giltigt resultatet är. Det finns 

olika sätt att testa den interna giltigheten, till exempel genom att pröva undersökningens 

slutsatser och resultat mot liknande studier (Jacobsen, 2002). För att stärka studiens inre 

validitet har vi noggrant gjort en operationalisering för att ta fram frågor som fångar upp våra 

teoretiska begrepp och säkerställer att vi fått tag på rätt information. Under intervjuerna har 

även frågor ställts kring de granskningsrapporter som refererats till i den teoretiska 

referensramen samt deras slutsatser och resultat. Detta för att kunna få en möjlighet till 

tolkning hos respondenten, hur de ser på de redan existerande studierna om reformens 

förväntningar och konsekvenser. 

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att säkerställa att rätt källor väljs ut för studien och 

”kritiskt värdera källans förmåga att ge riktig information” (Jacobsen, 2002, s. 260). Vi har 

med omsorg valt respondenter som vi anser har tillgång till den information som vi eftersöker. 

Respondenter som varit yrkesaktiva under åren sedan reformens införande och som därmed 

har påverkats samt upplevt reformen. Vi har kritiskt värderat respondentens förmåga att ge 

rättvisande information, främst avseende tidsaspekten. Då det har gått drygt sju år sedan 

reformen trädde i kraft, finns det anledning att vara kritisk till respondenternas förmåga att 

minnas. För att reducera detta, erbjöds respondenten inför intervjuerna en kort presentation av 

studien och de tre ämnesområdena: förväntningar inför reformen, konsekvenser av reformen 

samt uppfyllelse av förväntningarna. Detta för att ge respondenterna möjlighet att dra sig till 

minnes inför intervjun och bidra till att riktig information lämnas. 

Jacobsen (2002) skriver att det är genom information från flera oberoende källor som man kan 

få en giltig beskrivning på ett fenomen. Poängen behöver då inte vara att de är eniga om 

beskrivningen utan det är summan av information från flera respondenter som blir den riktiga 

beskrivningen av fenomenet. Våra respondenter representerar flera olika yrken och områden, 

och har valts ut med utgångspunkt i vår forskningsfråga och syftet med studien. Den stora 

omfattningen ger möjlighet till en bred bild av fenomenet eftersom studien tar hänsyn till flera 

olika perspektiv. 

Den externa giltigheten eller yttre validiteten handlar om huruvida det går att generalisera 

resultatet till andra sammanhang eller situationer (Söderbom & Ulvenblad, 2016; Jacobsen, 

2002). Yin (1994) menar att det kan vara svårt att generalisera från kvalitativa undersökningar 
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eftersom de oftast baseras på ett begränsat urval. Vårt urval består bland annat av 

myndigheterna, Skatteverket, Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten, där myndigheternas 

respektive respondenterna uttryckligen förtydligat att de representerar sin myndighet. Vi anser 

därför kunna tolka deras svar som representativa för respektive myndighets perspektiv. Vidare 

består vårt urval av revisorerna som fångar upp revisorernas enskilda åsikter, där 

branschorganisationen FAR ger en vidare bild av revisionsbranschen och tillsammans 

genererar de en övergripande bild av revisionsbyråernas perspektiv. Revisorernas och 

redovisningskonsultens synpunkter om deras klientförhållande och erfarenheter från sin 

yrkesroll, har även gett en generell bild av småföretagens förväntningar. För att kunna skildra 

småföretagens åsikter ytterligare har vi valt att genomföra en intervju med 

branschorganisationen Svenskt Näringsliv. 

Eftersom respondenterna i stor utsträckning svarat utifrån sin myndighet, branschorganisation 

eller revisionsbyrå, ökar sannolikheten att studiens resultat kan generaliseras till ett nationellt 

perspektiv. Detta bör ändå göras med försiktighet, eftersom validiteten främst avser studiens 

specifika kontext. 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligheten är i vårt resultat och om undersökningen hade 

kunnat upprepas oberoende av personer (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Enligt Jacobsen 

(2002) påverkar kontexten för intervjun resultatet, då forskning visar att människor ändrar sitt 

beteende beroende på i vilken omgivning de befinner sig. Vi valde därför att utföra de fyra 

besöksintervjuerna på respondenternas arbetsplats, en naturlig kontext för respondenten men i 

avskilt konferensrum för att undvika störningar. Telefonintervjuerna bokades upp i god tid 

innan intervjuerna för att göra det möjligt för respondenterna att förbereda sin yttre miljö. 

Enligt Jacobsen (2002) kan studiens tillförlitlighet påverkas av intervjuareffekt, där 

intervjuarens närvaro och interaktion med respondenten kan påverka respondentens svar. Vi 

har försökt minska intervjuareffekten genom att uppträda och utföra alla intervjuerna på 

samma sätt, trots att vi genomfört både telefonintervjuer och besöksintervjuer. 

Respondenterna som intervjuats via telefon har alla känts trygga i sin roll att svara på frågor 

över telefon, samt att frågorna inte varit av sådan karaktär att det finns anledning att tvivla på 

respondenternas svar. Vid besöksintervjuerna har vi haft i åtanke att försöka skapa en trygg 

och likvärdig intervjumiljö för respondenterna. För att höja tillförlitligheten i studien har vi i 

intervjuguiden undvikit frågor som kan vara ledande för respondenten. 

Under samtliga intervjuer har vi båda författare deltagit och intervjuerna har spelats in. Detta 

för att reducera risken för att förlora eller misstolka information. Vi har även haft möjligheten 

att återkomma till samtliga respondenter med ytterligare frågor eller eventuella 

förtydliganden. Vi har dock ansett att intervjuerna varit uttömmande och att återkoppling inte 

behövts. Således anser vi att studien uppnått en godtagbar reliabilitet. 

3.6.3 Etiska överväganden 

För att respektera våra respondenter har vi använt oss av några grundläggande krav, som 

enligt Jacobsen (2002) bör uppfyllas i kvalitativa metoder. Det avser krav på privatliv, 

information om samtycke och krav på att bli korrekt återgiven. Vår studie rör reformen och 

ämnen kring förväntningar och uppfyllelse utifrån respondentens kontext. Därmed anser vi 

inte att studien hanterar frågor av personlig, privat eller känslig karaktär och därmed har det 

inte ansetts relevant att erbjuda anonymitet om respondenten inte själv efterfrågat det. Vidare 

har deltagandet i intervjuerna varit helt frivilligt och inte skett med någon påtryckning. Vi har 

även informerat och erbjudit respondenterna möjlighet att ta del av det transkriberade 
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materialet. Materialet har respondenten fått tillgång till innan vi använt materialet för analys, 

för att ge respondenten möjlighet att godkänna att de har blivit rätt uppfattade och därmed 

kunna bli korrekt återgivna. Majoriteten av respondenterna ville granska transkriberingarna 

men ingen valde att ändra sina utsagor, endast något enstaka ordval för att förtydliga sina 

svar.  

4 Empiri 
I detta kapitel presenteras de tio intervjuerna, uppdelade efter de tre olika 

urvalskategorierna, myndigheter, revisionsbyråer och branschorganisationer. Totalt omfattar 

den insamlade empirin nästan sju timmar inspelat material och transkriberingarna uppgår 

till 107 sidor. Här presenteras dock bara de sammanställningar vi har gjort av respektive 

intervju. De frågor som ställts till respondenterna har varit indelade i tre ämnesområden, 

förväntningar inför reformen, konsekvenser av reformen och huruvida förväntningarna har 

uppfyllts. Framställningen av empirin följer därför samma uppställning. Den text som 

presenteras för respektive respondent skildrar dess organisations åsikter och tankar genom 

vad respondenterna sagt under intervjuerna. Direkta citat är kursiverade. 

4.1 Myndigheter 
Här presenteras respondenterna i urvalskategori 1, myndigheter. Bolagsverket representeras 

av chefsjurist Elisabeth Lagerqvist, Skatteverket representeras av verksamhetsutvecklaren 

Annette Dahlberg, och Ekobrottsmyndigheten representeras av Henrik Lundin som är 

strategisk ekorevisor. 

4.1.1 Respondent Bolagsverket 

Elisabeth Lagerqvist (E. Lagerqvist) arbetar som chefsjurist på Bolagsverket och ansvarar för 

juridiken på Bolagsverket. Det som juridiskt handlar om registrering och ändringar i alla olika 

företagsformer, samt förvaltningsjuridik. Hon var väldigt tydlig med att hon enbart skulle 

representera Bolagsverket och inte tala för hennes egna tankar och synpunkter. Intervjun 

genomfördes via telefon 2018-02-28. 

I sin yrkesroll kommer hon oftast i kontakt med småföretag via telefonkontakt, gällande mer 

komplicerade juridiska frågor och ärenden. Det kan vara frågor i ärenden som nybildningar 

eller ändringar, eller att man fått föreläggande om brister i sitt ärende som småföretagen vill 

diskutera. Men det kan även vara frågor av enklare karaktär som handlar om vem som sitter i 

styrelsen eller om deras årsredovisning kommit till Bolagsverket. 

Förväntningar inför reformen  

Bolagsverkets förväntningar inför reformen var att de befarade att årsredovisningarnas 

kvalitet skulle komma att försämras. Att revisorn och revisionen har en stor effekt på att 

årsredovisningarnas siffror stämmer och att själva dokumentet är ordentligt sammanställt och 

komplett. Bolagsverket befarande att småföretagarna, utan större ekonomiska kunskaper, 

skulle försöka få ihop årsredovisningarna själva och att detta därmed skulle kunna påverka 

kvaliteten.  

I frågan om huruvida Bolagsverket fått ändrade arbetsuppgifter eller utökade uppdrag inför 

reformen, menar E. Lagerqvist att hon inte kan direkt peka ut några. Men hon berättar att de 

har arrangerat många utbildningar samt uppdaterat med information på deras webbsida, bland 

annat om hur en årsredovisning ska se ut och att försöka göra det enklare för företagen att 
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göra rätt innan de skickar in sin årsredovisning. Om detta var något som Bolagsverket fått i 

direkt uppdrag i samband med reformen kan hon inte minnas, men det är inte osannolikt. 

Reformens konsekvenser  

En tydlig konsekvens från åren direkt efter reformens införande var att många missförstått 

tiden för när revisionsberättelsen måste skickas in efter att revisorn valts bort. Det var många 

som missade det som står i nionde kapitlet i aktiebolagslagen, om att det är först 

räkenskapsåret efter revisorns avträdde som man inte behöver skicka in en revisionsberättelse. 

Detta innebar att flera småföretag missat att skicka in revisionsberättelsen. 

Kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats och E. Lagerqvist hänvisar till 

Riksrevisionens rapport för siffror på hur mycket felaktigheter som har ökat, men även till 

Bolagsverkets egen statistik. De flesta felaktigheter gäller oftast formalia, på till exempel 

fastställelseintyget som ska skickas med årsredovisningen. Det kan vara felaktigt daterat, att 

underskrift saknas av styrelseordförande eller att de missat att skicka in originalet. Det har 

inneburit att föreläggande har ökat på att årsredovisningar måste kompletteras eller åtgärdas. 

Att skicka in en årsredovisning eller en komplettering kostar inget. Däremot om 

årsredovisningen kommer in försent, då utgår en förseningsavgift och slutligen kan aktiebolag 

likvideras, om inte en årsredovisning kommit in efter 11 månader. 

En annan konsekvens, menar E. Lagerqvist, är att det idag kan vara svårare att redogöra vad 

det är som brister och vad som kräver komplettering, om personen inte är insatt i de 

ekonomiska termerna. Tidigare fanns en revisor hos alla aktiebolag, och vid komplettering av 

årsredovisningar brukade Bolagsverket kontakta företaget men även deras revisor. Det 

underlättade i ärendet att tala med en ämneskunnig revisor, som lättare kunde se och förklara 

för småföretaget vad som behövde kompletteras, vilket kan ha påverkat småföretagets 

kostnadsbesparing. 

”Det är väl som jag har förstått det, en av anledningarna till 

revisionspliktens avskaffande, att det skulle bli billigare för företagen. 

Så att det bör det ju ha blivit. I vart fall såtillvida att man inte behöver 

betala ett årsarvode till revisorn då. Man behöver inte ha revisor 

längre helt enkelt. Sen kan det ju bli kostnader ändå för att man måste 

kanske anlita en redovisningskonsult ändå i slutändan för att man inte 

själv klarar av att få till någon årsredovisning som är komplett då.”  

Att hanteringen av årsredovisningar har ökat i omfång, då antalet aktiebolag har ökat i antal, 

är en annan konsekvens. Idag finns det nästan 600 000 aktiebolag, vilket bidrar till att fler 

årsredovisningar måste granskas och registreras. Detta ger även en högre arbetsbörda för 

Bolagsverket. Det är de nystartade aktiebolagen som i störst utsträckning väljer bort revision, 

85 %, och det menar E. Lagerqvist nog täcker in de flesta branscher, och totalt är det ungefär 

54 % av aktiebolagen som väljer bort revision.  

E. Lagerqvist tycker att Bolagsverkets relation till småföretagen är samma som tidigare och 

hon anser att de alltid haft en nära relation till småföretagen. Att reformen haft effekt på 

relationen ser hon inte, utan snarare att andra faktorer påverkat relationen, såsom 

digitaliseringens utveckling, vilket har gjort att mycket idag går att göra via e-tjänster.  

Har förväntningarna uppfyllts?  

E. Lagerqvist menar att farhågorna uppfylldes, med att årsredovisningarnas kvalitet har 

försämrats. Samtidigt tycker hon ändå att det går åt rätt håll och upplever att kvaliteten börjar 
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bli bättre. Detta, menar hon, kan bero på att många av de småföretag som startade efter 

reformens införande och aldrig tidigare haft revision, kanske ändå har börjat få bättre ordning 

på vad som krävs. Att det har varit en omställningsperiod under de första fem-sex åren.  

I frågan om Bolagsverket har en önskan eller uppfattning kring de olika debatter som varit om 

att återinföra revisionsplikten eller att höja gränsvärdena, har inte Bolagsverket offentligt 

uttalat sig i denna fråga. 

4.1.2 Respondent Skatteverket 

Annette Dahlberg (A. Dahlberg) är verksamhetsutvecklare på Skatteverket och jobbar främst 

inom området revision. Hon var med under hela SOU-utredningen inför revisionspliktens 

avskaffande, som expert från Skatteverket. Intervjun genomfördes via telefon 2018-03-08.  

Som verksamhetsutvecklare arbetar hon på en central enhet med internt stöd i organisationen. 

Detta innebär att hon arbetar som stöd till sina kollegor och kommer därför inte i direkt 

kontakt med småföretagen, utan det sker indirekt genom sina kollegor. 

Förväntningar inför reformen 

Eftersom A. Dahlberg var delaktig i utredningen inför reformen, ansåg hon att Skatteverket i 

och med detta fick en god chans att tidigt sätta sig in i reformen. Denna delaktighet upplevdes 

som positivt för Skatteverkets intentioner att arbeta framåtsyftande. Det stämmer även in på 

Skatteverkets vilja att bemöta nyheter, förändringar och att ge företagen möjlighet att göra rätt 

direkt. 

Att avskaffa revisionsplikten för småföretagen stämde väldigt bra med den bild som 

Skatteverket hade. Revisionsplikten hade funnits i många år och förslaget på att avskaffa den 

hade varit uppe och diskuterats en del. 

”Och just utifrån vilka kostnader det faktiskt är för bolagen, och 

vilken administration som krävs. Sen är det klart att man väger det 

mot ekonomisk brottslighet och skattefusk, men något direkt samband 

där har ju aldrig kunnat uppvisas.” 

I SOU-utredningen bestod mest diskussionerna kring vilka brott som eventuellt skulle komma 

att öka vid en reform i relation till att Sverige ska harmonisera sig till övriga europeiska 

länder som avskaffat sin revisionsplikt. Skatteverket delade förväntningen om att reformens 

mål var att småföretag som inte ansåg sig ha nytta av revisionen skulle befrias från den. 

Några direkta frågor från småföretagen märktes inte av, men däremot fick Skatteverket i 

samband med reformen en ny kontrollfunktion. Denna kontroll gav Skatteverket en 

lagreglerad rätt att kontrollera att företag har redovisning, som en förebyggande funktion för 

att förbättra att företagen senare skulle ha rätt underlag för att kunna göra en deklaration. 

Denna kontrollfunktion omfattade alla nystartade företag och var inte enbart riktad till små 

aktiebolag som valt bort revisor.  

Reformens konsekvenser 

I frågan om Skatteverket upplevt några konsekvenser av reformen, kan inte A. Dahlberg se 

detta. Hon berättar att de inte kan se att småföretag med revisor eller utan revisor skulle 

innebära olika risk. Enligt A. Dahlberg använder de därför inte den kryssfunktion som finns i 

deklarationen där företag kan ange ifall de haft hjälp med att upprätta sin årsredovisning, när 

Skatteverket gör sina riskurval. 
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”Vi arbetar ju med riskvärdering och väljer ut de företagen som ska 

kontrolleras utifrån ett riskurval. Och det är klart att vi har övervägt, i 

omgångar, och försökt att hitta någon relation där, så att det skulle 

visa att det var någon riskindikator. Men vi har inte kunnat se att den 

omständigheten, att man inte har revisor, har varit en indikator på att 

ett företag har haft fel eller fuskat i sin deklaration.”  

I dessa urvalskategorier är det många andra faktorer som påverkar, som om företaget verkar 

lokalt, vilken bransch de är i, relationen till omsättning och lön med många flera.  

Däremot tror A. Dahlberg att småföretagen har fått en stor positiv effekt av att själva få välja 

vilka tjänster de vill. ”Om man köper en redovisningstjänst eller en revisionstjänst, så borde 

det faktiskt för de allra flesta företagen i denna storleken vara mer nytta att få hjälp med 

bokföringen och redovisningen, än att få revision”. Detta eftersom aktiebolagen i denna 

storlek oftast ägs och drivs av samma person, och det knappt finns utomstående intressenter. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

A. Dahlberg berättar att Skatteverket har påverkats mindre än de förväntade sig inför 

reformen. Det fanns en del farhågor om att skattefelen skulle öka något, att underlagen skulle 

bli sämre och att fler skulle ha problem med att få in deklarationerna i tid. Hon uppfattar dock 

inte att utfallet blivit så, eller att det idag går att visa att till exempel skattefelen har ökat till 

följd av den frivilliga revisionen. A. Dahlberg antyder också att det är svårt att mäta detta och 

analysera hur effektiv Skatteverkets kontrollverksamhet egentligen är. Vidare menar 

A. Dahlberg att revisionen självklart har fördelar, ”Det är väl alltid så att om det är två som 

tittar på samma dokument, så är ju risken mindre att det slinker emellan ett fel”. Hon nämner 

även att revisionen i första hand är till för aktieägarna för att granska att företaget sköts på ett 

tillförlitligt sätt, och inte bara för skattekontroll. 

Under intervjun diskuterades Skatteverkets utveckling avseende deras webbsida, men även 

informationsträffar för nystartade småföretag. A. Dahlberg menar att Skatteverket under åren 

alltid jobbat för att ge alla möjlighet att göra rätt, vilket innefattar hela den skattebetalande 

massan i Sverige. Arbetet med informationsträffar för nya företagare fanns redan innan 

reformen och webbsidan har varit en del i Skatteverkets allmänna utveckling för att ge 

företagarna en tillförlitlig digital kanal för att söka information och att kunna göra rätt. Vidare 

har Skatteverket ett arbete där de i e-tjänsterna försöker att se till att det ska vara svårt att göra 

fel. Detta görs genom olika kontrollfrågor för att fånga upp att allt blir redovisat.  

I frågan om de olika diskussioner som förekommit om höjda gränsvärden eller att återinföra 

revisionsplikt, hänvisar A. Dahlberg till att Skatteverket inte gjort något offentligt 

ställningstagande. Hon avvaktar att svara tills Skatteverket lämnat svar på Riksrevisionens 

rapport. Samtidigt vågar hon nog tycka att det vore lite konstigt att återgå till revisionsplikt. 

”Det är ju aldrig bra att hålla på att byta ben. Det gör det ju väldigt svårt för småföretagarna 

då, om man helt plötsligt skulle införa revisionsplikt”. Vidare tror hon att man vinner mycket 

på att satsa på stabilitet, så att småföretagen känner sig trygga med vad som gäller. Dessutom 

ligger de svenska nivåerna klart lägre än många andra länder i EU.  

A. Dahlberg menar att eftersom dessa nivåer är såpass låga, kan småföretagarna välja andra 

upplägg på företagandet för att undkomma revision, när småföretagen växer. 
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”Det är ju det som Riksrevisionen fastnar lite grann på också, att så 

fort ett företag, då, får en utveckling som är mer vinstdrivande och 

man börjar rekrytera mer personal. Då kommer också kravet på att 

man måste ha en revisor. Varpå att många kanske håller tillbaks. De 

som vill ha valfriheten att inte ha revisor, de låter inte det företaget 

växa, så att det blir krav på revision.” 

Ett sätt för företagaren att hantera detta är, enligt A. Dahlberg, att starta ett nytt aktiebolag, 

eftersom det idag inte är så dyrt att starta aktiebolag i Sverige. 

4.1.3 Respondent Ekobrottsmyndigheten 

Henrik Lundin (H. Lundin) arbetar som strategisk ekorevisor på rättsenheten på 

Ekobrottsmyndigheten, men har tidigare jobbat operativt på myndigheten. Intervjun 

genomfördes via telefon 2018-02-26. H. Lundin har delvis jobbat med frågor kring 

revisionspliktens avskaffande, även om han inte var med och skrev själva remissyttrandet. 

Han representerade också myndigheten i olika sammanhang, där han framhöll farorna med att 

avskaffa revisionsplikten.  

Förväntningar inför reformen 

Vid utredningarna inför reformen försökte Ekobrottsmyndigheten framhålla att revision är bra 

för det brottsförebyggande arbetet och att revision därmed har ett brottspreventivt syfte. 

Främst gällde det revisorns anmälningsplikt, vars syfte var att minska den ekonomiska 

brottsligheten, eftersom revisorer jobbar nära företagen och därmed lättare kan upptäcka 

ekonomiska brott.  

Ekobrottsmyndigheten såg enligt H. Lundin farhågor med ökad användning av aktiebolag 

som brottsverktyg. De trodde även att den oaktsamma brottsligheten skulle öka, då frånvaron 

av revisor skulle kunna påverka att fel inte uppmärksammas i redovisningen och att 

redovisningens kvalitet försämras.  

Enligt H. Lundins uppfattning såg småföretagen troligtvis revisionspliktens avskaffande som 

något positivt, eftersom de fick en kostnad mindre. Det var ju främst deras organisationer och 

företagarna som jobbade för att avskaffa revisionsplikten. 

Reformens konsekvenser 

Antalet mängdärenden som Ekobrottsmyndigheten får hantera har ökat, till exempel slarvfel 

som försenade årsredovisningar eller brister i bokföringen. H. Lundin ser att detta kan bero på 

flera orsaker, där avskaffandet av revisionsplikten är en av anledningarna. En annan anledning 

kan vara att gränsen för aktiekapital har sänkts och tillsammans med andra regelförenklingar 

gjort det lättare att starta ett aktiebolag än det var tidigare. 

Ekobrottsmyndigheten har inte behövt anpassa sina arbetsuppgifter just på grund av 

avskaffandet av revisionsplikten, enligt H. Lundin. Han menar att de får in anmälningar ändå, 

oavsett ifall småföretagen har revisor eller inte. Däremot berättar han att eftersom antalet 

ärenden ökat, är det möjligt att Ekobrottsmyndigheten har behövt förundersökningsbegränsa 

sig mer än de gjort tidigare. Som exempel nämner H. Lundin att en undermålig bokföring 

kanske måste prioriteras bort ifall det även saknas årsredovisning. Då kanske det bara väcks 

åtal för den saknade årsredovisningen, eftersom den delen är mycket enklare att utreda. Han 

menar också att vid ett stort antal ärenden med samma personalstyrka, gäller det att försöka 

göra arbetet lite snabbare. 
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Enligt H. Lundin är bygg och anläggning den bransch som anmäls mest och att många av 

dessa småföretag saknar revisor, men han poängterar också att det även var den bransch som 

anmäldes mest tidigare också. 

”De allra, allra flesta är ju seriösa och är duktiga entreprenörer. Sen 

så kanske inte alla är så duktiga administratörer, och det är framför 

allt där som vi ser en kanske ökad oaktsam brottslighet. Det blir fel i 

bokföringen helt enkelt.” 

H. Lundin har förståelse för att många småföretag med låg omsättning och utan anställda, är 

seriösa och kanske inte alltid behöver revisor. Företagare ser främst till sitt eget lilla 

aktiebolag och anser att avskaffandet varit positivt, eftersom de blivit av med en kostnad. 

”Och då har man kanske inte sett till konsekvenserna av att man får oseriösa konkurrenter 

eller att man blir lurad av aktiebolag som är oseriösa när man gör affärer”. Vidare menar H. 

Lundin att det finns yrkeskriminella som utnyttjar aktiebolag som bolagsform. Enligt H. 

Lundin har samhället släppt kontrollen över de aktiebolag som har en låg omsättning, och 

Ekobrottsmyndigheten ser att de används som brottsverktyg i högre utsträckning.  

Mycket av den verksamhet som är offentligt finansierad drivs av privata aktiebolag och 

H. Lundin berättar att en del av dessa är välfärdsbolag, exempelvis assistansbolag, som ibland 

drivs av oseriösa aktörer.  

”Jag tror det är 25-30 miljarder som skickas ut i olika 

assistansersättningar och Försäkringskassan har väl sagt att upp till 

10 procent av de där, det är ju rena bedrägerier, så lätt två och en 

halv miljard, och det utförs av aktiebolag till största delen”.  

H. Lundin menar att andra länder kanske inte har samma struktur som Sverige, där 

skattemedel går ut till privata företag i den utsträckningen. Sverige har ju ett ganska stort 

offentligt åtagande, och ifall kriminella kommer in i den delen, så göder det dels kriminella, 

men minskar även tilltron till skattesystemet. Enligt H. Lundin kan detta vara en anledning för 

Sverige att faktiskt hålla kvar vid revision, eller åtminstone ha någon form av kontroll. 

Revisorer har en anmälningsplikt för aktiebolag, som enligt H. Lundin resulterade i 300-400 

anmälningar per år, vilket innebar att nästan 10 procent av det totala antalet anmälningar kom 

från revisorer. Nu får de nästan inga alls, vilket gör att många av de ärendena anmäls senare, 

kanske vid en eventuell konkurs. H. Lundin menar att då är de ju ett eller två år gamla, vilket 

gjort att spåren av brotten har kallnat. Då kan det till exempel vara svårt att få tag i rätt 

personer, en del har flyttat utomlands och straffen tenderar att bli lägre när längre tid gått från 

brottstillfället. H. Lundin nämner också att revisorer även ligger under penningtvättslagen, 

vilket bland annat innebär att de ska lära känna sin kund. Då fungerar revisorn som grindvakt 

som hindrar företag från att ”plocka fram en målvakt” för att kunna finansiera terrorism eller 

annan brottslighet. Nu har denna roll försvunnit och det är fritt fram att utföra sådana brott 

utan risk att en revisor anmäler. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

Ekobrottsmyndighetens förväntningar, eller snarare farhågor, om att kvaliteten på redovisning 

skulle bli sämre har förverkligats, enligt H. Lundin. Han menar att det är många amatörer som 

inte kan bokföring som skickar in årsredovisningar. Samtidigt som avskaffandet av 

revisionsplikten, genomfördes även andra regelförenklingar, vilket gör det svårt att isolera just 
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avskaffandet som en påverkansfaktor. H. Lundin nämner dock att det har blivit lättare att 

starta ett aktiebolag, vilket även lockar till sig oseriösa aktörer som ställer till det. 

Att eventuellt höja gränsnivåerna för revisionsplikt är Ekobrottsmyndigheten starkt emot. Vad 

gäller Riksrevisionens rekommendation att återinföra revisionsplikten, anser H. Lundin att 

Ekobrottsmyndigheten skulle vara positiva till ett sådant beslut, samtidigt som småföretagens 

kostnader måste vägas mot nyttan, samhällsekonomiskt sett. Ekobrottsmyndigheten anser att 

revision är positivt ur ett brottsbekämpande perspektiv, men H. Lundin poängterar att de talar 

utifrån ett myndighetsperspektiv när de säger att de vill ha mer kontroll, mer regleringar, och 

fler personer som kan se de ekonomiska brotten när de uppstår. ”Om vi ska sätta någon form 

av kvalitetsstämpel för de här minsta bolagen så bör det också införas någon form av 

grindvakter”, säger H. Lundin. Han tror till och med att småföretagen och den seriösa 

företagaren skulle tjäna på att man har någon form av kontroll för alla aktiebolag. Aktiebolag 

är en associationsform utan personligt ansvar och det är idag svårt att veta om det går att lita 

på ett aktiebolag. H. Lundin menar att det behövs någon form av kontroll, oavsett ifall det är 

en revisor, redovisningskonsult eller något annat, som ser till att de rapporter som skickas till 

Bolagsverket verkligen är vad de står för. 

”Sen om man kallar det revision eller revision light eller intyg eller 

vad som helst, men det ska vara formulerad av någon som är 

kvalificerad. Och då tänker jag att man kan vara auktoriserad 

redovisningskonsult, så det blir någon form av tillsyn över, så det inte, 

Kalle Kula sitter i källaren och skriver intyg, för det vill vi inte heller 

ha”. 

4.2 Revisionsbyråer 
I urvalskategori 2, revisionsbyråer, består respondenterna av fyra auktoriserade revisorer och 

en auktoriserad redovisningskonsult. Respondenterna representerar tre större revisionsbyråer 

(EY, PwC och KPMG), samt en lokal revisionsbyrå (HGM Revision). Intervjun med 

respondenten på EY genomfördes via telefon, medan övriga intervjuer ägde rum på respektive 

revisionsbyrå. 

4.2.1 Respondent EY 

Hans Nilsson (H. Nilsson), auktoriserad revisor på EY. Intervjun genomfördes via telefon 

2018-03-02.   

Förväntningar inför reformen 

Inför reformen minns H. Nilsson att det var en del diskussioner om gränsnivåerna. Det som 

oroade honom personligen var de nivåer på gränsvärden som till en början diskuterades, som 

var lika med EU:s maxnivåer. Detta skulle omfatta 97-98 % av alla aktiebolag, vilket inte var 

vad branschen önskade och något som branschorganisationen FAR arbetade för att undvika. 

När nivåerna blev relativt låga tyckte H. Nilsson och byrån att det kändes bra och nivåerna var 

mer anpassade för att marknaden skulle få en mjukare övergång.  

H. Nilsson var något kluven till att helt låta revisorn försvinna från småföretagen. Han tyckte 

att småföretagen mycket väl kunde vara utan revision, men såg också risker med att den 

externa insynen skulle försvinna från aktiebolag, som saknar personligt betalningsansvar. 

Inför reformen startade tankarna på hur byrån skulle möta marknaden och utveckla sina 

tjänster för att bättre passa för småföretag. Exempelvis började byrån arbeta mer aktivt med 
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redovisningstjänster. Däremot upplevde inte H. Nilsson att småföretagen uppfattade reformen 

som någon större fråga. 

Reformens konsekvenser 

Vid reformens införande upplevde H. Nilsson att det bara var några få som valde bort 

revisionen och helt kom att försvinna från byrån. De allra flesta stannade kvar på byrån, men 

vissa småföretag valde att enbart ha redovisningstjänster istället för revision. Detta val gjordes 

oftast efter att H. Nilsson rekommenderat sin kund att ta detta beslut. 

”De som har valt bort mig har väl jag mer kanske jobbat för att de 

inte behöver mig av olika anledningar. Det är för att de har för liten 

verksamhet, eller att de har inga komplexa frågor, och så vidare. Och 

där har vi ju då istället redovisningskonsulter som hjälper till då”. 

Detta är en konsekvens, från byrån sett, att de har fått satsa mer på sina redovisningstjänster 

och utveckla dessa, samt att höja statusen för auktoriserade redovisningskonsulter. En annan 

konsekvens är att byrån, men även hela branschen, har fått anamma nya hjälpmedel för att 

försöka effektivisera sina rapporteringar och redovisning med hjälp av digital teknik, som 

molnbaserade tjänster.  

Färre av de nystartade småföretagen väljer att ha revision, enligt H. Nilsson. Det innebär att 

det blir svårare för de nyutexaminerade studenterna som väljer revisorsbanan, eftersom det 

blir färre revisionsuppdrag. 

”Alltså, företag byter oftast inte revisorer, utan man har sin revisor, 

om man nu är nöjd med den personen. Så det är inte så mycket 

omsättning mellan revisorerna och byråerna, när det gäller mindre 

företag. Och där har ju då de nyexaminerade revisorerna svårt att få 

uppdrag då.” 

En konsekvens som H. Nilsson ser med att många nystartade småföretag väljer bort revisor 

idag är att det finns en ökad risk att dessa kan råka illa ut. H. Nilsson brukar likna revision 

med att försäkra sitt småföretag, som en försäkring på en dyr inventarie eller ett hus. ”Och du 

kan ju vara utan den, men händer det någonting så blir det ju väldigt dyrt, om du inte har en 

försäkring”. Om det skulle vara några speciella branscher som väljer bort revision, menar han 

att det är konsultinriktade branscher eftersom de sällan kräver någon extern finansiering. I 

dessa fall finns det inte heller en bank som kräver revision. Annars är det oftast just bankerna 

som är den vanligaste externa intressenten, som har revision som ett kreditvillkor för 

småföretagen.  

Att kvaliteten på årsredovisningar har försämrats menar H. Nilsson är en direkt konsekvens av 

att revisionen försvunnit och något som Bolagsverket får lida för. Samtidigt menar H. Nilsson 

att också trovärdigheten på småföretagets årsredovisningar försämrats, men även 

trovärdigheten i småföretagets deklaration. Om småföretag inte tagit hjälp av en 

redovisningskonsult eller haft revision, ökar risken för fel i redovisningen, på skatter och vid 

värdering av tillgångar. Detta är en av anledningarna till att man vid deklarationsinlämning 

kryssar i en ruta om man haft hjälp vid deklarationens upprättande, för att Skatteverket ska 

kunna använda detta som en riskklass. Vidare menar H. Nilsson att denna trovärdighet är 

mindre viktig i småföretag utan intressenter. Men har aktiebolaget anställda, externa lån och 

leverantörer, då ökar också detta krav och därmed kravet på revision.   
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Att den ekonomiska brottsligheten har ökat är ett problem och H. Nilsson menar att en 

redovisningskonsult kan bidra med att höja kvaliteten på redovisningen. Dock har en 

redovisningskonsult inte samma skyldigheter att rapportera brott. H. Nilsson förtydligar även 

att en revisor och en redovisningskonsult inte granskar samma saker och att det därför kan 

slinka igenom fel även om småföretaget biträtts av en redovisningskonsult. Detta kan påvisa 

att revision har en positiv samhällsekonomisk effekt. 

Att småföretag som valt bort revision har fått en kostnadslättnad, tror H. Nilsson absolut. En 

lättnad som H. Nilsson beräknar till runt 10 000 - 20 000 kr för ett litet aktiebolag, utan 

komplex verksamhet. Att småföretagens arbetsbörda skulle minska, ser han dock inte. 

Anledningen är att om ett småföretag ska ha en redovisningskonsult som bistår med att 

upprätta ett bokslut och årsredovisning, ska samma material fram ändå. Till viss del är 

redovisningskonsulter något mindre ingående, vilket kan innebära en marginellt lägre 

arbetsbörda, menar H. Nilsson. Han tar upp varulager som en skillnad, där 

redovisningskonsulten i stort sett bara konstaterar hur lagret ser ut, medan en revisor är med 

under inventeringen för att kunna uttala sig om lagrets värde.  

H. Nilsson menar att huruvida revisorernas förhållande till småföretagen har förändrats, till 

viss del beror på vad olika revisorer haft för förhållande till sina kunder tidigare. Han 

förklarar att det funnits två typer, de som har en väldigt bra relation till sina kunder och de 

som inte träffat sina kunder överhuvudtaget. Reformen har påverkat H. Nilsson och byråns 

syn på relationen. ”Och åtminstone för min egen del, och för byråns del, så försöker vi vara 

mer aktiva i våra kundrelationer. Att vi förklarar vad vi gör och behovet av externrevision 

och att man är mer aktiv i sina kundrelationer”. Vidare innebär det också att revisorn behöver 

kunna påvisa att nyttan av revisionen överstiger kostnaderna. 

”… att vi försöker leverera ett mervärde då som uppväger den här 

kostnaden, så att i det fallet, så hoppas jag ju och tror att de råd som 

vi kommer med, och de idéer och tankar som vi kommer med ska 

uppväga den kostnaden, så att kunden ändå skulle tjäna på att ha kvar 

revisorn.” 

Dessutom känner H. Nilsson ett större förtroende från sina kunder idag, där kunden frivilligt 

valt att ha honom kvar. ”Och det tar jag ju då som ett kvitto på att de kanske tycker att jag 

gör ett bra jobb.” 

Har förväntningarna uppfyllts? 

H. Nilsson upplever att EY:s förväntningar på reformen till stor del uppfyllts, men samtidigt 

hade de nog ändå förväntat sig att färre antal småföretag skulle välja bort revision. Speciellt 

bland nystartade småföretag, vilket kan komma att påverka att det blir tuffare för yngre 

revisorer med minskade revisionsuppdrag. Samtidigt har efterfrågan på redovisningstjänster 

ökat hos byrån och höjt statusen på auktoriserade redovisningskonsulter, vilket blivit likt 

förväntat. 

Det har diskuterats om både höjda gränsvärden och att återinföra revisionsplikten. H. Nilsson 

ser inte att det skulle vara realistiskt att förverkliga rekommendationen i Riksrevisionens 

rapport, att återinföra revisionsplikten. Han tror istället att politikerna kommer arbeta för att 

höja nivåerna successivt under en längre tidsperiod, tills de är upp i EU-nivån. H. Nilsson 

hade dock personligen gärna sett att gränsnivåerna stannade kvar oförändrade på dagens 

nivåer, men tror att det fortsätter vara politiskt populärt att arbeta för att främja enklare 

företagande. Helst hade H. Nilsson sett att det utvecklats en ny företagsform med ett större 



 

39 

 

personligt ansvar för ägaren om de inte har revisor och hänvisar till ett företagsupplägg som 

finns i Tyskland. Detta eftersom vi i Sverige skiljer oss mot övriga länder i EU, genom att vi 

har en väldigt stor andel småföretag. En ny företagsform hade då varit ett sätt att hantera den 

minskade insynen i de små aktiebolagen. 

4.2.2 Respondent PwC 

Viktoria Larsson (V. Larsson) arbetar som auktoriserad revisor och är områdeschef för 

Falkenberg, Varberg och Halmstad på PwC. Intervjun genomfördes på PwC:s kontor i 

Halmstad 2018-02-26. 

Förväntningar inför reformen 

V. Larsson beskriver inledningsvis att det förelåg en del frågetecken inför revisionspliktens 

avskaffande kring var gränsnivåerna skulle komma att hamna. När de landade på en relativt 

låg nivå, insåg byrån att de inte skulle se det som ett hot, utan som en möjliggörare att kunna 

tillhandahålla andra tjänster till denna kategori av småföretag. ”Vi såg framför oss att vi skulle 

kunna anpassa tjänsteutbudet bättre för den kategorin, företagets behov, önskemål och 

förutsättningar”. Personligen såg hon dock farhågor med reformen. Som relativt 

nyauktoriserad revisor fann hon initialt en oro för sin personliga karriärutveckling, eftersom 

småföretag oftast utgör en instegsväg för att senare kunna ta större uppdrag. 

Om reformen skulle kunna innebära risker, menar V. Larsson att revision gör nytta även om 

de uppfattar att deras kunder oftast aktivt väljer PwC för att de vill ha ordning och reda. Sen 

kan saker och ting uppstå utan att de för den sakens skull haft onda avsikter, något som 

revision kan bidra med att städa upp. Om revisionen försvinner kan redovisning, bokslut och 

inkomstdeklarationer försämras, vilket kan resultera i att det blir fel med skatter och vid 

upprättandet årsredovisningen. 

Reformens konsekvenser 

I och med reformen upplevde V. Larsson att det endast var några fåtal småföretag som valde 

att helt släppa sin kontakt till revisorn och revisionsbyrån, för att de ansåg sig klara av att 

sköta det själva. V. Larsson menar att småföretag oftast valde bort revisionen efter att revisorn 

haft en dialog och rekommenderat dem att plocka bort den. Enligt V. Larsson har oftast 

småföretagen själva haft dålig koll på vad de egentligen behöver och menar att aktiebolag i 

denna storlek sällan har intressenter som kräver en revisionsberättelse. Därför har byrån 

istället erbjudit kunden ett tjänstepaket som innehåller kvalitetssäkrade bokslut, den 

rådgivning som kunden upplevt behov av och har bättre nytta av än vad en revisionsberättelse 

erbjuder. De flesta kunder finns därför kvar, då det bara har skiftat något i produkten som de 

köper från PwC, från till exempel redovisning och revision till redovisning och rådgivning. 

I frågan om huruvida småföretagen fått minskad arbetsbörda och en kostnadsbesparing av 

reformen, är V. Larsson skeptisk. Utifrån PwC:s kundbas ansåg hon inte att det kunde gjort 

någon större kostnadsbesparing, kanske runt 10 000 kr -15 000 kr om småföretaget har en 

rörelse. Men att frigöra detta kapital från revision har inneburit att småföretagen kunnat köpa 

andra externa tjänster, som de har bättre nytta utav. 

”Man har liksom en ungefärlig summa, som är försvarbart att lägga 

på denna typen av tjänster och då tror jag att de inte har sparat in 

varenda krona här men att de köper något här och lägger lite mer tid 

och resurser på att det är väl utför istället då.” 
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Att revisionsbyrån genomgått stora förändringar sedan reformen trädde i kraft var något som 

V. Larsson poängterade inte enbart berodde på reformen. Även regulatoriska förändringar 

som ISA, skärpta interna kvalitetskrav på byrån samt digitaliseringen har påverkat. Byrån har 

sedan reformen byggt upp en hel redovisningsavdelning, från att tidigare enbart haft det som 

lite sidoordnat revisionen innan reformen. Detta har varit möjligt eftersom behovet att köpa 

tjänster är stort och efterfrågan styr. Småföretag efterfrågar oftast bokslutstjänster, biträde 

med både delägarskatter och bolagsskatter, samt upprättande av årsredovisning. Andra 

tjänster som efterfrågas är avstämningar, som till exempel kvartalsvisa momsrapporter. 

V. Larsson har inte sett att någon speciell typ av småföretag eller att någon specifik bransch 

valt bort revision, utan byrån avråder oftast deras klienter att ha revision om det inte finns 

speciella skäl till att behålla den. 

”Vi ser inte att detta skapar något värde. För oss så ser vi att 

revisionstjänsten är så stor och svulstig, vi tar revision på stort allvar 

och PwC har ett regelverk som ISA 2.0, om man säger så. Så vår 

miniminivå är ganska omfångsrik så det passar inte den här typen av 

företag.” 

Vidare såg hon möjliga konsekvenser med att småföretag utan revision kan gå snett i 

regelverken. Speciellt i aktiebolagslagen, rörande kontrollbalansräkningar som kan påverka 

ägaren och aktiebolaget i högre utsträckning. Men detta är en risk om man inte har en 

tillräckligt kvalificerad revisor eller redovisningskonsult också, enligt V. Larsson. Risken är 

att reformen har öppnat upp en miljö för mindre kvalificerade tjänster, som de skämtsamt 

kallar ”källarbyråer”. 

Andra konsekvenser är att kvaliteten på årsredovisningarna blivit sämre. När ingen biträder 

småföretagen med kvalificerad hjälp, kan det bli ett problem för Skatteverket och 

Bolagsverket, och risk för att trovärdigheten på årsredovisningar försämras. Samtidigt 

ifrågasätter V. Larsson vad som egentligen påverkar årsredovisningens trovärdighet mest, den 

försämrade formaliakvaliteten eller att årsredovisningen är gammal redan när den 

offentliggörs. V. Larsson menar att i dessa småföretag fyller årsredovisningen väldigt liten 

funktion och i framtiden tror hon att detta är en icke-produkt. Egentligen borde det i de flesta 

normala fall räcka med det som ett småföretag lämnar till Skatteverket. Sen ser V. Larsson 

andra möjliga konsekvenser med reformen, som att den ekonomiska brottsligheten kan ha 

ökat, då fler har möjlighet att ”flyga under radarn”. 

V. Larsson menar att hennes förhållande till småföretagen inte har förändrats i någon större 

utsträckning. Samtidigt berättar hon att i sin yrkesroll som revisor så ”om jag för tio år sedan 

jobbade mer med dem, jobbar jag ju mer sällan med dem nu”. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

I början upplevde V. Larsson att byrån behövde ”försvara våra färger” och att de under en 

kort period behövde samtala med sina kunder om nyttan med revision. Dessa farhågor 

försvann snabbt efter att reformen införts och övergick till att byrån kunde möjliggöra ett nytt 

tjänsteutbud till kunderna. Detta har gjort att byrån upplevt att resultatet av reformen har blivit 

över deras förväntningar, och för PwC har det blivit en framgångssaga. 
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Vid frågan om vad som vore rimliga gränsnivåer för revision menar V. Larsson att: 

”... en höjning som sker allt för snabbt och till för stora nivåer, eller 

för höga nivåer skulle jag inte välkomna. Men jag skulle absolut se en 

nivå på 10 miljoner i omsättning eller något i den stilen. Hade jag 

tyckt varit fullt rimligt och jag vågar nog säga att byrån skulle säga 

något liknande”.  

V. Larsson menar dock att de gärna skulle se en mellanväg för små och mellanstora företag, 

                  “reviewtjänst”.                                                      

skulle kunna använda gentemot tredje man, som kan kvalitetssäkra redovisningen. 

Reviewtjänsten skulle innebära en förenklad översiktlig granskning, men inte en full 

ISA-revision. 

4.2.3 Respondent KPMG 

Jesper Bengtsson (J. Bengtsson), auktoriserad revisor på KPMG. Intervjun genomfördes på 

KPMG:s kontor i Halmstad 2018-03-06. 

Förväntningar inför reformen 

J. Bengtsson tog examen våren 2010 och började i direkt anslutning jobba på KPMG i 

Halmstad. I skolans värld hade den kommande reformen varit en stor sak och det hade 

diskuterats att detta skulle slå hårt mot revisorerna samt revisionsbyråerna. När han däremot 

kom ut till yrkeslivet, kände han inte av samma förväntningar som han hade fått med sig från 

skolan och på byrån tycktes de ta det hela med ro. 

Vidare funderade han på hur det skulle bli för Skatteverket och Bolagsverket när revisionen 

skulle försvinna. Han misstänkte även att kvaliteten och standarden på årsredovisningarna 

skulle försämras, något som skulle resultera i att de båda myndigheterna skulle få en ökad 

arbetsbörda och arbetsbelastning. Skatteverket införde rutor som småföretagen skulle kryssa i 

vid inkomstdeklarationen om de haft hjälp av en redovisningskonsult vid uppförandet av 

bokslutet eller haft revision. J. Bengtsson menar att detta var en indikation på att Skatteverket 

även hade en förväntan om att reformen skulle påverka kvaliteten på årsredovisningar och 

deklarationer. 

Huruvida småföretagen hade mycket frågor om reformen kan han inte riktigt svara på 

eftersom han själv vid tidpunkten var nyutbildad och inte hade några egna uppdrag. Däremot 

upplever J. Bengtsson att småföretagen oftast hade dålig koll på vad som gällde, när revision 

krävdes och när det inte krävdes. Detta var något som han personligen kände ansvar för att 

upplysa dem om.  

”Då kan man ju upplysa kunden om att vi hjälper er gärna med 

årsbokslut och årsredovisningen, men bara så ni vet så behöver ni inte 

ha en revisor här, men vill ni det så gör vi det självklart. Förr eller 

senare så kommer de ändå få reda på det”. 

Reformens konsekvenser 

Direkt efter reformen upplevde J. Bengtsson att många av kunderna valde att stanna kvar hos 

byrån, även om de valt bort revisionen. De fick vidare hjälp med årsbokslut och liknande 

tjänster och det var ett väldigt litet antal kunder som helt valde att lämna byrån. J. Bengtsson 

tyckte att relativt många småföretag valde kvar revisionen trots den nya valmöjligheten. 

Kanske för att kunden kände någon sorts trygghet att ha revisorn kvar, exempelvis mot 
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banken, eller att småföretagen kände att de fick ett mervärde av revisionen utöver 

revisionsberättelsen. Däremot väljer idag i princip inga nystartade småföretag att ha revision 

och det märks i att kunderna inte aktivt hör av sig till byrån för revision. I frågan om det kan 

bero på att dessa småföretag inte upplevt revisionens fördelar,          J. B             ”Nu 

startar de bolagen utan revisor och det är ju precis det du säger, de har ju aldrig upplevt 

eller haft den erfarenheten om vilka fördelar som finns med att ha en revisor då. Så där 

märker vi skillnad”. 

De tänkbara konsekvenserna med att revisionen försvunnit, tror J. Bengtsson beror på att 

småföretagens redovisningskompetens inte alltid är så hög. Detta riskerar att årsredovisningen 

inte kommer att ge den rättvisande bilden som årsredovisningslagen kräver. Kvaliteten 

kommer även påverka att Skatteverket och Bolagsverket får kräva in fler kompletteringar från 

småföretagen. Det finns även en ökad risk för att trovärdigheten på årsredovisningarna 

minskar. J. Bengtsson tror vidare att den ekonomiska brottsligheten riskerat att öka på grund 

av reformen. I vilken omfattning vågar han dock inte uttala sig om. 

En annan konsekvens som J. Bengtsson sett, är att olika intressenter börjat använda revision 

som ett krav. Som exempel nämner han att bankerna ställer revision som ett kreditvillkor för 

att småföretagen ska få banklån. Det gäller även i vissa företag där det krävs vissa specifika 

tillstånd, till exempel miljötillstånd eller om man har ett par större leverantörer. Dessa kan 

också kräva att aktiebolaget har revision, även om det är mer sällsynt. 

Kring relationen till småföretagen, menar J. Bengtsson att kunden idag förväntar sig mer av 

relationen till sin revisor än tidigare. 

“Jag tror att många av de äldre revisorerna, den gamla skolan, så har 

man egentligen sålt en revisionsberättelse. Det är liksom det kunden 

har betalt för. Så relationen med kunden blev ju viktigare generellt 

och det är en utveckling som inte bara har med avskaffandet att göra, 

utan man märker det mer övergripande, att kunderna förväntar sig 

mer. Och då blir absolut relationen mer viktigare och då kommer 

även mer rådgivningsfrågor och sådana saker, att vi ska kunna vara 

ett bollplank för kunden och hjälpa dem om det uppkommer frågor.” 

Efterfrågan från kunden har förändrats och J. Bengtsson upplever att kunden idag är mer aktiv 

med att ställa frågor och förväntar sig en tätare kontakt. Från att tidigare kunnat träffas en 

gång om året, till att mer regelbundet ha kontakt löpande under året. Den rådgivande delen i 

revisorns uppdragsregister har ökat och de får vara noggranna med att bibehålla sin oberoende 

roll. 

Vidare menar J. Bengtsson att i frågan om minskad arbetsbörda och kostnadsbesparing för 

småföretagen, berodde det nog på vilken sorts revision man tidigare erfarit. Fick småföretagen 

bara en revisionsberättelse för priset, är det klart att företagaren kunde tycka att revisionen var 

dyr. Men om småföretaget däremot upplevde ett mervärde av granskade siffror, en trygghet 

när man går till banken, samt att man har tagit det ansvar som man har som styrelseledamot. 

Då kanske man inte upplevde revisionen som en kostnadsbetungande post. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

Vid frågan om J. Bengtsson tycker att förväntningarna uppfyllts, tycker han nog att både 

revisionsbyråns förväntningar har uppfyllts, men också till viss del de förväntningar han fått 

med sig från högskolan. Till en början blev det ingen större effekt, vilket stämmer med det 
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som byrån förväntade sig. Det var inte många av de befintliga småföretagen som aktivt valde 

att avregistrera sin revisor som skolan kanske trodde. Den långsiktiga effekten får ändå liknas 

med skolans diskussioner, för det är annorlunda nu mot tidigare. De nystartade småföretagen 

har inte samma syn som de småföretag som haft revision tidigare. Det finns inte samma 

erfarenhet om revisionens eventuella goda effekter och det efterfrågas inte alls på samma sätt. 

I frågan om hur J. Bengtsson ser på revisionsplikt, menar han att ”... bolag som knappt har 

någon vidare verksamhet, tycker jag är rätt orimligt att det ska finnas ett revisionskrav på 

då”. De beloppsvärden, omsättning, anställda och balansomslutning, som gränsnivåer baseras 

på idag, tycker J. Bengtsson är relevanta och bra riktvärden. Men han menar att det egentligen 

borde vara intressenterna som styr behovet av revision. Något som kanske är svårt att lagstifta 

om, men att bankerna exempelvis kan ha det som praxis för att ge banklån. 

Sverige var sena med att ta bort revisionsplikten jämfört med andra länder i EU, och dessutom 

valdes lägre gränser än många andra länder. J. Bengtsson menar att det kan ha påverkat de 

svenska småföretagens konkurrenssituation, genom att det kan innebära högre kostnader för 

småföretagen. Samtidigt har vi i Sverige en förvaltningsrevision som gör oss unika, vilket är 

att vi ställer en högre kvalitet på vår revision. J. Bengtsson tror att Sverige säkert känner av 

påtryckningar om att höja gränsnivåer för att följa med resterande EU:s harmoniserade krav, 

men tycker inte att nivåerna ska vara högre. Skulle det bli högre gränsnivåer blir det även 

betydande och väsentliga värden som kan gå fel. 

J. Bengtsson tycker istället att det borde vara mer kontroll i småföretagen. Att alla småföretag 

skulle behöva ha en fullskalig ISA revision, ser han dock som orimligt. Hellre föreslår han att 

det borde undersökas om en revision-light för de minsta aktiebolagen, som vore en förenklad 

revision för de som ligger under gränsnivåerna. J. Bengtsson tror att en auktoriserad 

redovisningskonsult absolut skulle kunna höja kvaliteten på redovisningen generellt, men tror 

ändå att det krävs en oberoende granskning av en revisor upptill. De olika yrkesrollerna har 

olika sorts ansvar och båda behövs. 

4.2.4 Respondent HGM revision AB 

Johan Liljencrantz (J. Liljencrantz) är auktoriserad revisor och VD på HGM Revision. 

J. Liljencrantz har jobbat med revision sedan 2004-2005 och blev auktoriserad 2011. 

Intervjun genomfördes på HGM:s kontor i Falkenberg 2018-03-01. 

Förväntningar inför reformen 

J. Liljencrantz anser att det var en dålig idé att avskaffa revisionsplikten. Enligt hans sätt att se 

på revision, tycker han att alla som har någon form av rörelse ska ha en revisor, och att det ska 

vara reglerat i lag. Detta är särskilt viktigt ifall företaget har externa intressenter, men han 

nämner också att i vilande aktiebolag eller holdingbolag, där det inte händer någonting, fyller 

revisionen ingen större funktion. 

Vid tidpunkten för avskaffandet jobbade J. Liljencrantz för KPMG. J. Liljencrantz menar att 

KPMG centralt inte var speciellt oroade, men att det fanns en viss oro på landsortskontoren. 

Oron dämpades dock något när gränsvärdena inte blev så höga. 

När J. Liljencrantz får frågan om hur småföretagen såg på avskaffandet, svarar han att de 

flesta antagligen inte brydde sig speciellt mycket. Han trodde dock att Skatteverket skulle 

granska de småföretag hårdare som valt bort revision, och även ta större hänsyn till 

småföretagens deklarationer. 
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”Men jag tror jag hade förväntat mig en större koppling med de här 

kryssrutorna på deklarationen, och att de bolagen som inte har 

revisor blir hårdare granskade av Skatteverket då.” 

Reformens konsekvenser 

       J. L  j  c    z        ”extremt få som väljer att ha revision” av alla nystartade 

småföretag. J. Liljencrantz berättar att det tidigare var 30-40 nya kunder varje år som själva 

ringde in, utan att han som revisor behövde sälja sina tjänster. Detta är något som inte alls 

händer i samma omfattning längre, efter att revisionsplikten avskaffats. J. Liljencrantz menar 

att generationen på ägarna kan ha betydelse. 

”Ju yngre man är, desto mer väljer man bort revision. Och ju äldre 

man är, desto mindre väljer man bort revision.” 

Kundrelationerna generellt i branschen, har förändrats så att mer makt ligger hos kunden idag, 

enligt J. Liljencrantz, som menar att de känns mer som att vara en allmän konsult. Kunden 

byter revisor i högre utsträckning idag, än de gjorde tidigare. J. Liljencrantz menar att tidigare 

behöll man sin revisor oavsett om man var nöjd eller missnöjd, men om man inte är nöjd idag, 

går det att byta på dagen. Enligt J. Liljencrantz beror detta dock på flera olika faktorer och 

inte enbart på revisionspliktens avskaffande, men att det visar på att maktbalansen har flyttats 

mer åt kundens favör. Att vara revisor var tidigare ett väldigt hett yrke, enligt J. Liljencrantz. 

Idag är det inte alls är lika eftertraktat och det är istället svårt att locka till sig ungt duktigt folk 

till branschen. 

Revisionsyrket har förändrats något jämfört med hur det var innan revisionspliktens 

avskaffande. J. Liljencrantz nämner att man tidigare inte behövde vara rådgivande eller 

säljande, men att det plötsligt blev en ökad konkurrens i och med avskaffandet. Detta 

medförde, enligt J. Liljencrantz, att revisorer var tvungna att bli lite mer säljande, eftersom det 

inte längre gick att vara ”ordermottagare”. Det gällde nu att skapa mervärde i produkten. 

”Du kan inte bara lämna ifrån dig en revisionsprodukt och en 

revisionsberättelse, utan du måste komma med lite råd och vara lite 

proaktiv.” 

Han menar att han själv inte tappade några av de befintliga kunderna just på grund av att 

revisionsplikten avskaffades, men att nästan alla nystartade aktiebolag väljer att inte ha 

revisor. J. Liljencrantz anser också att småföretagen inte alls har sparat pengar genom 

minskade revisionskostnader, utan tvärtom. Han menar att alla de som sköter sig, nu får betala 

för dem som inte sköter sig, via skattesystemet. En revision för de minsta aktiebolagen 

behöver inte vara speciellt kostsam och småföretaget får dessutom hjälp att komma rätt, men 

att det utan revisionsplikten nu blivit väldigt kostsamt för de som sköter sig. J. Liljencrantz 

tycker att revision är en billig intressentförsäkring för samhället.  

Vidare menar J. Liljencrantz att för de allra minsta aktiebolagen är det nästan bättre att inte 

vara revisor, eftersom ISA:s krav på bland annat dokumentation, är väldigt omfattande. Det är 

svårt att skicka en rimlig faktura för de småföretag som inte har så stor omsättning. 

Enligt J. Liljencrantz har det inte så stor betydelse huruvida årsredovisningarna fått sämre 

kvalitet gällande uppbyggnad och liknande. Men det kan få stora konsekvenser ifall 

informationen i dem inte är korrekt, och en intressent därav gör en annan bedömning av 
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småföretaget. J. Liljencrantz ger som exempel att ett småföretag kanske undviker att uppge 

ifall de har en stämning mot sig, vilket är en väldigt viktig intressentinformation. 

Att den ekonomiska brottsligheten har ökat till följd av avskaffandet är J. Liljencrantz 

övertygad om. Han menar att de som medvetet sysslar med ekonomisk brottslighet är 

intelligenta människor som lär sig vilka kryphål som finns utifrån gällande system. Han tror 

dock att de vanligaste mindre brotten som begås är att man tar upp de intäkterna man vill till 

beskattning och att man tar in privata kostnader i aktiebolaget. Enligt J. Liljencrantz skulle det 

bli fundamentala skillnader om man jämför tio småföretag utan revisor och tio småföretag 

med revisor. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

J. Liljencrantz hade förväntat sig att de befintliga kunderna skulle välja bort revision i högre 

utsträckning. Vad han kan komma ihåg har han inte haft en enda kund som valt bort revision, 

just av anledningen att de kommit under kraven för revisionsplikt. Han tillägger att han dock 

inte blev auktoriserad revisor förrän år 2011. J. Liljencrantz trodde att hela branschen skulle 

få mindre att göra, men att tillgången på revisorer lite har reglerat sig själv och att det fortsatt 

är hög belastning på revisorerna. Han menar dock att den stora ökningen av antalet 

aktiebolag, till följd av gynnsamma skatteregler, också bidragit till fortsatt hög 

arbetsbelastning. 

Med facit i hand menar J. Liljencrantz att reformen fungerat dåligt. Han fortsätter att det 

kanske skulle fungerat om Skatteverkets kontroller fungerat bättre. J. Liljencrantz tycker även 

att Skatteverket borde ha hårdare kontroller på de småföretag som inte har revisor. 

”… det är ju lite som jag sa till någon kund att om man låter alla 

tankstationer vara obevakade och man bara kan tanka utan att betala. 

Och så finns det två kontrollanter i hela Sverige som går runt och 

kollar så att alla sköter sig. Ungefär så fungerar det nu, ju.” 

Enligt J. Liljencrantz är småföretag ”närmare sin egen ficka”, och att det därmed finns större 

incitament att fuska genom att minska intäkterna, eller stoppa in privata kostnader i 

aktiebolaget. Han menar att om man inte har någon kontroll på sig, ökar dessa risker. 

J. Liljencrantz anser att alla som inte har revisor bör kontrolleras av Skatteverket redan år ett, 

och att de som misslyckas bör kontrolleras mer regelbundet än de småföretag som håller sig 

inom gällande lagar och regler. Vidare menar han att ”Om man ska genomföra en sådan här 

grej, då måste man ju ha koll på alla led, och se till att det fungerar från dag ett”. 

J. Liljencrantz ifrågasätter också de kryssrutor som finns på inkomstdeklarationen om 

huruvida aktiebolaget har biträtts av en extern uppdragstagare. ”Vad fyller de för funktion, 

alltså om inte de används?” 

J. Liljencrantz poängterar att om man har någon form av rörelse i sitt aktiebolag, ska man 

också ha revision. Eventuellt skulle aktiebolag med en omsättning under 500 000 kronor 

kunna undantas, men att det för övriga aktiebolag ska finnas en revisionsplikt från minut ett. 

Enligt J. Liljencrantz skulle det inte vara aktuellt att låta auktoriserade redovisningskonsulter 

utföra kontroller på småföretagen, eftersom de ”sitter ju mer i knäet hos kunden, än vad en 

revisor gör”. Däremot anser han att det skulle vara rimligt med en enklare revision för de 

minsta aktiebolagen, och inte en full ISA-revision. J. Liljencrantz tycker ändå att det skulle 

vara rätt att återinföra revisionsplikten över tid. J. Liljencrantz är även skeptisk till att 

politikerna som beslutade om revisionspliktens avskaffande, inte följt upp utvecklingen 

tillräckligt. ”Det är ju ganska skrämmande hur politik och samhället fungerar.” 
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Han poängterar också att det fortfarande finns en viss oro att Sverige tar efter övriga länder i 

EU och höjer gränsnivåer högre och högre. 

”Med att avskaffa revisionsplikten upp till tre miljoner ser jag inga 

risker alls för oss som revisionsbyrå, oavsett om det är HGM eller 

KPMG. Men att sätta gränsen till 80 miljoner, så kan det ju få 

katastrofala följder, för revisionsbyrån, givetvis.” 

4.2.5 Respondent HGM revision AB 

Maria Bertilsson (M. Bertilsson), auktoriserad redovisningskonsult på HGM Revision. 

Intervjun genomfördes på HGM:s kontor i Falkenberg 2018-02-26. 

Förväntningar inför reformen 

M. Bertilssons och byråns förväntan inför reformen var att det skulle bli ett stort tapp av 

kunder och hon menar att det troligtvis var något som hela branschen upplevde som en rädsla 

inför reformen. 

En annan rädsla som M. Bertilsson såg var att kvaliteten på arbetet som redovisningskonsulter 

utför, alltså årsredovisningar och redovisning, skulle bli sämre när inte kvalificerade personer 

längre skulle krävas att involveras i småföretag  . ”Däremot så är kvalitet någonting som är 

viktigt för oss på byrån och viktigt för mig. Det är någon sorts av yrkesheder, där man kunde 

se någon sorts möjlig risk för att det skulle bli sämre.” 

Inför reformen verkade inte småföretagen visa särskilt mycket intresse för reformen och byrån 

försökte att jobba proaktivt mot kunden. Oftast var det byrån som föreslog att ta bort 

revisionen om det inte fanns speciella skäl till att ha den kvar.  

Reformens konsekvenser 

M. Bertilsson vill minnas att det kom att försvinna en del kunder i och med reformen. Främst 

var det de kunder som bara hade revisionsuppdrag hos byrån. Många andra kunder som hade 

så kallade ”kombiuppdrag”, där byrån haft både revision och redovisning, kom oftast att 

stanna kvar på byrån, även om revisionen valdes bort. 

“Det är ju liksom ingen ide för dem att ha, eller så, visst vi kanske 

vinner mer debiterbara timmar men då kan vi ju likaväl göra något 

som kunderna behöver för sin tid. Så jag skulle säga att oftast kommer 

frågorna från oss.” 

Nu hjälper de kunder med årsredovisningarna och deklaration, likt tidigare. Skillnaden att 

revisionen är bortplockad. Här kan M. Bertilsson se att småföretagen nu har utrymme för 

andra sorters tjänster än vid revisionsplikten. Detta har inneburit att andra tjänster efterfrågas 

idag, som till exempel löpande avstämningsuppdrag. För revisorernas del upplever hon att den 

minskningen som skett av revisionsuppdrag och den dokumentation som innefattas, har 

ersatts med andra uppdrag, såsom ekonomisk rådgivning. Att det skulle vara en speciell typ 

av småföretag, som nystartade eller inom en specifik bransch som valt bort revision ser inte 

M. Bertilsson heller. 

Att intressenter såsom banken har revision och en revisionsberättelse som krav för att ge 

krediter till småföretagen är inget M. Bertilsson upplevt, utan de brukar vara nöjda med att 

byrån varit inblandad i redovisningen. Vidare föreslår hon att detta kanske är speciellt och en 
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fördel med att verka lokalt, att banken ofta har kännedom och förtroende för byrån och 

kunden.  

Årsredovisningarnas kvalitet har försämrats och M. Bertilsson berättar att hon sett 

handskrivna årsredovisningar med felsummeringar som blivit registrerade på Bolagsverket. 

Detta är något som påverkar årsredovisningarnas trovärdighet och hon tycker det är märkligt 

att det inte finns en kontrollfunktion på Bolagsverket. M. Bertilsson är vidare något 

fundersam på funktionen och syftet med årsredovisningar överlag för småföretag utan 

intressenter. 

”Är det ett beslutsmaterial som fyller någon funktion för dem? En 

liten snickare till exempel, som inte har någon annan, ja hade det inte 

räckt med en balansräkning och resultaträkning och en deklaration 

för honom, skulle det kunna vara samma dokument?”  

I frågan om ekonomisk brottslighet, tror M. Bertilsson att brottsligheten ändå sker. Hon menar 

att de som har uppsåt att utföra brott, ser till att utföra dem oavsett storlek på aktiebolag. I 

småföretagen menar M. Bertilsson att det oftare är okunskap som ställer till det än att 

företagarna medvetet begår brott. Ju mindre hjälp de tar, desto större risk för att det blir fel 

och M. Bertilsson tar upp poster som är besvärliga att få rätt, såsom pågående arbete samt att 

det blir fel med skatterna i skattedeklarationen. Just angående skatterna menar M. Bertilsson 

också att det finns en funktion där redovisningskonsulter kan meddela Skatteverket vilka 

kunder de biträtt med deklarationen, för att dessa ska få en mildare granskning. 

Från småföretagens sida har M. Bertilsson upplevt att de sett lite olika på möjligheterna som 

reformen gav. Vissa såg det som en möjlighet och en fördel att kunna välja bort revisionen, 

oftast för att de inte hade koll på vad revisionens egentliga nytta varit. Andra ville ha kvar 

revisionen trots att byrån sagt att det inte finns några skäl, eller några krav från intressenter att 

           . ”De ser det väl som någon sorts kvalitet, en oberoende granskning av sig 

själva”. Lite som en gammal vana, att det inte är ordentligt gjort förrän revisorn tittat på 

räkenskaperna. 

I frågan om hon tror att småföretagen fått en minskad arbetsbörda, såsom att bistå med 

material till revisionen, menar M. Bertilsson att det nog inte varit någon större skillnad. Inte 

om småföretagen ska göra ett ordentligt bokslut och årsredovisning, utifrån byråns rutiner, då 

behöver samma material tas fram ändå. Det är i stort sett bara en underskrift som minskar, så 

någon form av tids- och arbetsbesparing för småföretagen ser hon inte. Sedan att 

småföretagen kan vinna en del ekonomiskt genom att slippa revision, det tror hon säkert 

eftersom revisorsarvodet är kostsamt. En summa som M. Bertilsson uppskattar till omkring 

10 000 kr för de allra minsta aktiebolagen. 

Inte heller deras förhållande till sina kunder har förändrats, mer än att de förlorade relationen 

helt till vissa kunder som bara hade ett revisionsuppdrag och som valde bort revisionen. De 

flesta småföretag som hade kvar andra uppdrag på byrån har de liknade kontakt med som 

tidigare. Den tidigare revisorn håller fortfarande i bokslutsgenomgången, så M. Bertilsson 

menar att relationen är oförändrad. 

Har förväntningarna uppfyllts? 

M. Bertilsson upplever att de förväntningar som byrån hade om att tappa kunder till viss del 

har uppfyllts, även om de upplevde att effekten kom mer fördröjt än de förväntat sig. Det tog 

ett par år innan den slutliga effekten kom. De förlorade kunderna har inte påverkat byrån 



 

48 

 

nämnvärt, utan nya uppdrag har fyllts på sedan dess. Uppdrag som rådgivning samt mer 

kundanpassade tjänster, och denna förändring har byrån upplevt som något positivt. 

I frågan om diskussionerna som varit om höjda gränsvärden, återinföra revisionsplikten eller 

låta en auktoriserad redovisningskonsult sköta granskning, menar M. Bertilsson att det idag är 

lite skevt att det stora aktiebolaget och det lilla aktiebolaget ska ha samma regler för revision. 

Dessutom kan M. Bertilsson tycka att det även skulle bero på vilken bransch aktiebolaget 

verkar i, till exempel extra utsatta branscher och som har kontanthantering. Men M. Bertilsson 

säger samtidigt att det kanske är svårt att urskilja dessa på ett rättvist sätt och menar vidare att 

“Jag tycker inte revision är nödvändigt för alla, för vissa dock. Men att det ska finnas någon 

sort kvalitetsstämpel tycker jag”. 

Att Riksrevisionen ansåg att revisionsplikten borde återinföras, tyckte hon var överraskande 

och oväntat. M. Bertilsson anser istället att något höjda gränsnivåer inte skulle vara någon 

fara, men samtidigt tycker hon att det vore vettigt om någon som har relevant kunskap är med 

och tittar på redovisningar, speciellt på denna mellannivå. Som någon form av kontroll, sen 

om det är en auktoriserad redovisningskonsult eller en revisor spelar mindre roll. 

Bolagsverket och Skatteverket kanske även hade behövt öka sina kontrollpunkter något, för 

att till exempel handskrivna årsredovisningar inte går igenom och att inkomstdeklarationerna 

blir rätt. 

4.3 Branschorganisationer 
I urvalskategori 3, branschorganisationer, har representanter från Svenskt Näringsliv och FAR 

intervjuats. Svenskt Näringsliv uttrycker sina åsikter ur småföretagens perspektiv. FAR, 

å andra sidan, ger en mer allmän bild av hur revisionsbyråer upplevt revisionspliktens 

avskaffande. 

4.3.1 Respondent Svenskt Näringsliv 

Claes Norberg (C. Norberg), redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv där hans uppdrag 

består i att driva policyfrågor. Intervjun genomfördes via telefon 2018-03-06. 

Tillsammans med Per Thorell gjorde C. Norberg en utredning för Svenskt Näringslivs räkning 

under åren 2003 till 2005. Utgångspunkten var att försöka finna möjligheter till att minska de 

svenska aktiebolagens regelbörda, där fokus var att undersöka möjligheten att slopa 

revisionsplikten för mindre aktiebolag. Detta genom att utnyttja EU:s regeldirektiv som 

tillåter att undanta revision för mindre aktiebolag, vilket de flesta andra europeiska länder 

hade gjort. Rapporten publicerades under år 2005 och C. Norberg har sedan år 2009 varit 

yrkesverksam på Svenskt Näringsliv och följt reformen på nära håll, med Svenskt Näringslivs 

och småföretagens perspektiv. 

Förväntningar inför reformen 

C. Norbergs bakgrund med att aktivt ha utrett frågan om regelförenklingar för småföretagen, 

bidrog till att han hade höga förväntningar inför reformens införande. En bild som han tror 

speglar den som organisationen Svenskt Näringsliv och deras medlemmar hade. Nämligen att 

reformen var en viktig fråga som skulle kunna innebära en stor ekonomisk lättnad för 

småföretagen. Inte bara för det enskilda småföretaget, utan C. Norberg talar även om den 

stora kostnadsbesparingen för den totala populationen, samt en minskad regelbörda för 

småföretagen. 
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C. Norberg såg även fördelar med att revisionen skulle bli efterfrågestyrd, och hade utifrån sin 

och Thorells utredning förhoppning om att marknaden skulle anpassa sig och utveckla mer 

kundnyttiga tjänster. 

”Vår vision var ju att om du tar och avskaffar revisionsplikten så 

borde det ju uppstå en, så att säga, en marknad med tjänster som är 

attraktiva för företag och det borde ju ligga i branschens intresse att 

erbjuda det.” 

Angående eventuella risker med reformen, tar C. Norberg upp att Sverige historiskt velat 

använda revision som en form av arbetsverktyg för brottsbekämpning, vilket han ställer sig 

väldigt frågande till. Vidare menar han att lagstiftarna tycks ha en diffus föreställning av vad 

revision egentligen är och i vilken utsträckning som den egentligen kan upptäcka brott. 

”… det är en begränsad granskning av räkenskaperna, där man inte kan granska svarta 

pengar, undanhållna pengar, eftersom det är väldigt svårt att granska något som inte ger 

någon form av revisionsbevis som antyder detta”. C. Norberg förtydligar att Svenskt 

Näringsliv tar ekonomisk brottslighet på största allvar, men ifrågasätter om revisionsplikten 

har en avgörande påverkan på den. 

I frågan om C. Norberg upplevde att det kom in mycket frågor från småföretagen inför 

reformen, kände han till viss del av det och han kan minnas att han var ute en del på de olika 

regionalkontoren och informerade. Han tillägger dock att organisationen saknade möjligheten 

att praktiskt svara för hur reformen skulle gå tillväga. ”... eftersom vi inte är någon 

konsultorganisation då vårt uppdrag är att driva policyfrågor och sedan hur det där ska gå 

till det är en annan sak, liksom.” Däremot såg C. Norberg att det största trycket skulle hamna 

på Bolagsverket, såsom ansvariga jurister i frågan samt att ansvara för att sprida information 

till småföretagen via webbsidan och svara på eventuella frågor. Till viss del kanske även 

dessa frågor skulle kunna hamna hos revisorerna menade C. Norberg, i den mån de var 

intresserade av att möta dessa frågor.  

Reformens konsekvenser 

Som en konsekvens av reformen tror C. Norberg att småföretagens påverkan av reformen har 

innebu                  p      p                 1 7    j             p     . ”Detta är de 

facto en väsentlig summa för näringslivet i stort. Jag skulle vilja säga att det är totalen som 

är intressant, inte per styckkostnad” och utgör för näringslivet en signifikant 

kostnadsbesparing. 

En negativ konsekvens som C. Norberg tycker är bekymmersam är årsredovisningarnas 

bristande kvalitet och att årsredovisningar som inte är ordentligt uppförda kan bli registrerade 

på Bolagsverket. Han tycker det är märkligt att inte Bolagsverket hade kunnat ordna en 

enklare form av kontroll här. Han tycker även det är märkligt att Bolagsverket inte på något 

vis har märkt ut vilka årsredovisningar som blivit granskade via revision. C. Norberg menar 

att om man låter det finnas två typer av dokument i ett system, som här reviderade och 

oreviderade årsredovisningar, borde det finnas en tydlighet för användaren att veta vilka som 

varit reviderade eller inte. Nu ligger det helt i användarens egen bedömning att avgöra risken i 

årsredovisningen. Att årsredovisningarnas trovärdighet har minskat är givet, men 

C. Norberg menar att det även drar ner Bolagsverket trovärdighet. 

I Riksrevisionens rapport nämns skattefel, att reformen ökat skatteundandragande samt att 

Skatteverket enligt rapporten inte gjort någon speciell analys över eventuella skattefel på 

grund av reformen. Med anledning av detta ställer C. Norberg en retorisk fråga: ”Har 
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revisionsplikten någonsin varit viktigt för Skatteverket? Var den ens viktigt före reformen?” 

C. Norberg menar att revision kanske inte avser den mest relevanta omständigheten för 

skattefel för Skatteverket och att de istället använder andra riskindikationer i sina system. 

Samtidigt har Skatteverket funnit andra metoder för att undvika, förebygga och begränsa 

skattefel. 

“Men tittar man på utvecklingen på skattesidan så har man infört 

krav på personalliggare i flera branscher och man har utökat det över 

tid. De har krav på kassaregister för att motverka svarta pengar, fusk 

med kassahantering och man har byggt upp regler om f-skattesedel, 

skatteregistrering och skattekonto.” 

Vidare diskuterades under intervjun att Riksrevisionen dragit slutsatsen att småföretagen inte 

ökat i tillväxt och lönsamhet. C. Norberg menar att rapporten har använt en tillförlitlig metod, 

men är tveksam till dess generaliserbarhet på grund av litet urval. Det gör det osäkert vilka 

slutsatser som egentligen kan dras av den utredningen. ”… om det nu är såhär att om man har 

revisor så får man högre tillväxt, så behöver man ju inget lagkrav på detta, för då kommer 

alla vettiga företagare att välja revisor då, om det ger högre tillväxt.” 

Har förväntningarna uppfyllts? 

Svenskt Näringsliv och C. Norberg tycker att deras förväntningar har uppfyllts och trycker på 

att avskaffandet av revisionsplikten har varit den viktigaste regellättnaden för småföretagen. 

Sedan reformens införande har C. Norberg och branschorganisationen arbetat för höjda 

             c   yc                         y  j    :    x      . ”Låt marknaden bestämma 

när det ska vara revision, säger jag”. C. Norberg menar att även om denna nivå skulle 

införas, skulle aktiebolagen i stigande storlek få fler intressenter, som fler ägare, och 

aktiebolaget kommer behöva ta större banklån, vilket kommer öka incitamenten till att ha 

revision.   

I diskussionen om att Riksrevisionen rekommenderade att återinföra revisionsplikten, tycker 

C. Norberg att det var en konstig slutsats på dåligt underbyggda argument. 

”Hur man kan dra den slutsatsen efter att spekulerat sig till den här 

orsaken med lägre lönsamhet, va? Det är en antydan om brott som 

man inte kan visa och sedan dra till med den här rekommendationen 

att det är fel på reformen va.” 

C. Norberg menar att det säkert går att återinföra revisionsplikten och inflikar att ”allting går 

med politisk vilja”, men menar att det vore en stor operation och är inte övertygad om att det 

vore det mest effektiva. C. Norberg hade önskat att Riksrevisionen istället hade diskuterat lite 

djupare vad det är för problem och vad som är mest relevant att åtgärda. Vidare i diskussionen 

berättar C. Norberg att de hade velat ha en dialog mellan Svenskt Näringsliv och 

Riksrevisionen. Svenskt Näringsliv bjöd in till kontakt, men Riksrevisionen var inte 

intresserade och C. Norberg menar att rapporten helt har tagit ett myndighetsperspektiv. Som 

branschorganisation då som företräder sina medlemmar, ingår uppgiften att kommentera och 

bemöta sådana här påståenden och slutsatser.  

Till viss del tycker C. Norberg att marknaden kanske inte har utvecklat tjänsteutbudet som 

han hade förväntat sig. Han säger det med en viss försiktighet, men menar att en fri marknad 

där den rationella företagaren skulle använda de tjänster som de upplever ger nytta till 

aktiebolaget. ”Och för att en marknad ska fungera väl så krävs det, ett, anpassade tjänster 
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som företagaren upplever som attraktiva och värdeskapande, och två, lite konkurrens mellan, 

då”. C. Norberg tycker att det är oroväckande att inte redovisnings- och revisionsmarknaden 

har klarat av att tillhandahålla attraktiva tjänster för småföretagen. 

C. Norberg hade större förväntningar på att Bolagsverket skulle möta reformen med mer 

kontroll av årsredovisningarna och är lite förvånad över att de verkar ovilliga till att ta sig an 

detta kontrollarbete. Han antyder också att regeringen under mars 2018 har gett Bolagsverket 

i uppgift att utveckla en kontrollfunktion för registreringsuppgifter för aktiebolag och 

penningtvättsuppgifter. C. Norberg ser att detta kan vara ett steg att förändra Bolagsverkets 

roll som registreringsmyndighet till att även bli en kontrollmyndighet. C. Norberg efterfrågar 

även att det skulle vara tydligare att särskilja de som reviderat sina årsredovisningar. Detta 

menar C. Norberg hade kunnat utgöra ett tillfälle för Bolagsverket att trycka på småföretagen 

att ta hjälp av bokföringstjänster och då hade även värdet av revision fått en större innebörd 

för småföretagen. ”Det är väl också så att det blir, att visa att det är här en del av värdet, 

med tjänsten ligger då i revision. Missförstå mig rätt. Jag tycker att revision har ett värde, 

men inte revisionsplikt, det är två olika saker för mig.” 

4.3.2 Respondent FAR 

Lennart Iredahl (L. Iredahl), auktoriserad revisor på branschorganisationen FAR, Föreningen 

Auktoriserade Revisorer. Intervjun genomfördes via telefon 2018-02-28. 

Förväntningar inför reformen 

Att reformen infördes var inget som kom oväntat, utan det handlade mer om att det var 

Sverige som stod i tur och att Sverige, både europeiskt samt internationellt sett, legat långt 

efter i denna fråga. Den övervägande förväntan som FAR hade inför reformen var att de 

misstänkte att väldigt många nya aktiebolag skulle bildas. 

För FAR:s medlemmar handlade förväntningarna, eller snarare farhågorna, om att de skulle 

tappa uppdrag och därmed affärsmöjligheter, men även att revisionsutbudet skulle kunna 

komma att koncentreras till tätorterna. ”I synnerlighet i mindre orter, så var väl en vanlig 

analys att de skulle så småningom inte ha några kanske revisionspliktiga bolag kvar. Och 

utan lagstadgade revisionsuppdrag så har man ju svårt att överhuvudtaget ha revisionsbyråer 

på små orter.” 

L. Iredahl uppfattade att det fanns två inställningar, eller ställningstaganden, hos FAR:s 

medlemmar angående reformen. ”Å ena sidan så välkomnades revisionspliktsreformen genom 

att då skulle revisionen i små företag bli helt efterfrågestyrd. Och det skulle kunna höja 

statusen på tjänsten, som då hittills hade varit obligatorisk, en slags monopoltjänst för 

kvalificerade revisorer”, medan den andra sidan upplevde att reformen inte skulle medföra 

några fördelar alls. Medlemmarna och FAR såg även risker inför reformen med att antalet 

kvalificerade revisorer skulle sjunka i och med att uppdragen skulle minska. 

Reformens konsekvenser 

Enligt L. Iredahl har reformen inneburit en omfördelning av FAR:s medlemmar. Den nya 

medlemskategorin består av auktoriserade redovisningskonsulter, och denna kategori har ökat 

i takt med att auktoriserade revisorer minskat. Detta är en konsekvens av att många 

småföretag har tagit chansen att välja bort revision, men insett att de behöver professionell 

hjälp och då använder de sig av en auktoriserad redovisningskonsult istället. Även om det inte 

är jämförbara tjänster, bidrar det med att upprätthålla kvaliteten på redovisning och 

deklarationer. 
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En konsekvens för medlemmarna är att revisorn har ersatt sina förlorade revisionsuppdrag 

med andra uppdrag, både revisionsuppdrag men även rådgivningsuppdrag. Deras förhållande 

till småföretagen har även förändrats från lagstadgad revision till att få mer nischade uppdrag, 

likt bestyrkandeuppdrag i samband med apportemissioner eller välfärdsföretag. 

På frågan hur FAR tror att småföretagen har påverkats av avskaffandet, tror L. Iredahl att 

många småföretag säkert känt en befrielse av att inte behöva ha revision. Samtidigt menar han 

att småföretagen kan ha svårare att snabbt skaffa sig goda råd när ingen längre är insatt i 

verksamhetens risker och förutsättningar, som revisorns närvaro ändå kan ha inneburit 

tidigare. Något som L. Iredahl menar kan vara en anledning till att Riksrevisionen påvisade att 

det varit sämre ekonomisk utveckling i småföretag utan revision.  

”En företagare behöver alltid ha rådgivning. För att 

redovisningsregler, skatteregler, en massa andra regler, är väldigt 

många och väldigt komplicerade. Och man kan inte vara expert på 

allting. Så att en företagare måste ju se till att man har en rådgivare 

som man snabbt och enkelt kan kontakta.” 

Att småföretagens arbetsbörda och kostnader har minskat var inget som han direkt kunde 

uttala sig om, mer än vad propositionen beräknade. Men detta var även något som aktiebolag, 

som egentligen överskridit gränsnivåerna kunnat utnyttja då det saknas kontroll på om 

gränsnivåerna efterlevs. Något som han ser som en konsekvens när myndigheterna inte har 

mött upp med kontrollfunktioner. 

Andra konsekvenser som L. Iredahl har märkt av är att årsredovisningarnas kvalitet har 

försämrats och utgör ibland ett ”rent skämt”. Detta påverkar trovärdigheten avsevärt och bör 

negativt påverka en intressent som ska kolla upp småföretagets ställning och resultat, att det är 

en ”slarver som håller på”. L. Iredahl beskriver och jämför årsredovisningen likt ett 

varumärke som tidigare varit en förtroendeingivande och granskad produkt, som många 

vågade lita på och använda. Men det finns risk för att denna trovärdighet kommer försvinna, 

vilket kommer att ta bort värdet i varumärket årsredovisning. En annan konsekvens som 

L. Iredahl upplever är att företagsformen aktiebolags status kommit att minska. 

”Aktiebolaget som företagsform, har ju på grund av den omfattande 

revisionen, haft en hög status som ett seriöst företagande. Och det 

upplever vi nog naggas i kanten nu, när allt fler inser att ett 

aktiebolag inte är kontrollerat på samma sätt som tidigare.” 

Har förväntningarna uppfyllts? 

FAR:s förväntningar om att antalet aktiebolag skulle ökas har verkligen trätt in. Däremot hade 

de nog förväntat sig att fler nybildade aktiebolag skulle, på frivillig basis, välja revision. Men 

det har visat sig att det främst är bland de befintliga aktiebolagen som valde att behålla 

revision. Kanske för att de var van vid att ha en revisor. Bland de nybildade aktiebolagen är 

det bara en liten del, 10 - 15 %, som väljer revision, vilket kom som en överraskning. 

En förväntan från L. Iredahl var att lagstiftarna på något vis skulle kompensera för reformens 

bortfall av kontroll. När revisionsplikten infördes på 1980-talet var det av anledningen att 

minska ekonomisk brottslighet. ”Och sen när man då tar bort den igen, att tro att den inte 

skulle öka, det är en väldigt förvånansvärd inställning”. Vidare menar han att lagstiftarna nog 

underskattat behovet av kontroll i de här småföretagen, för att möta de problem som reformen 

kunde innebära för skattefusk och ekobrottsligheten, men även om gränsnivåernas 
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efterlevnad. Det kan tyckas märkligt att inte Bolagsverket möjliggjort för denna kontroll. Att 

det är parametrar som borde vara möjliga att ta fram på ett relativt enkelt sätt och som 

Bolagsverket kunnat ta på sig. L. Iredahl menar vidare att det är lite konstigt att kunna driva 

aktiebolag utan personligt ansvar och utan någon som granskar. Sen kan det diskuteras att 

aktiebolagslagen idag har gemensam lag oavsett storlek på aktiebolaget, och att behov finns 

för att ha två lagar, en för de små och en för de stora aktiebolagen. 

Den förväntade nedgången på revisionsuppdrag blev som förväntat, men många revisorer har 

ersatt den lagstadgade revisionen med andra typer av rådgivningstjänster och håller därmed 

uppe sin omsättning. De upplever även att mindre revisionsbyråer på landsbygden haft det 

svårare att hantera reformen och än byråerna i tätorter, vilket stämmer överens med deras 

förväntan. 

Gällande var FAR egentligen står i frågan om revisionsplikt, har FAR tagit ställning om att 

aktiebolag ändå bör ha revision, något som L. Iredahl håller med om. Detta säger han, och 

hänvisar till Riksrevisionens rapport om att revisionen inte bara motverkar ekonomisk 

brottslighet, utan att det även påverkar den ekonomiska utvecklingen i småföretagen positivt. 

L. Iredahl nämner även att vi idag lever i en global värld och att vi i Sverige inte kan ha alltför 

olika regler mot andra länder. Skulle gränsnivåerna höjas, borde de höjas till nivåer som 

stämmer med övriga EU, antigen EU:s mikronivå eller maxnivå, för att det inte ska bli för 

förvirrande för näringslivet. Skulle Sverige istället återinföra revisionsplikten, skulle detta se 

märkligt ut inför resten av världen. Men L. Iredahl trycker på att vi i Sverige behöver någon 

form av kontroll för aktiebolagen, någon “verkningsfull kontroll här och var”. Om det sen är 

Skatteverket eller Bolagsverket eller en revisor som gör detta, spelar mindre roll. Speciellt ”ur 

samhällsekonomiskt perspektiv, så är ju det viktigaste ändå att företagandet sker på schyssta 

sätt, och att det är konkurrensneutralitet, och så vidare. Att ingen fuskar på andras 

bekostnad”. 

5 Analys 
I detta kapitel presenteras vår analys av den insamlade empirin, med stöd av den teoretiska 

referensramen. Först presenterar vi vår analysmodell som beskriver vårt tillvägagångssätt i 

analysprocessen. Sedan går vi igenom de teoretiska begreppen småföretag, revisor och 

myndigheter, som strukturerats och analyserats individuellt utifrån ämnesområdena, 

förväntningarna inför reformen, reformens konsekvenser och om förväntningarna har 

uppfyllts. I avsnittet om reformens konsekvenser tar vi även upp hur agentproblem och 

valfrihet har påverkats av reformen. Genom att identifiera likheter och skillnader mellan de 

olika aktörerna är analysens mål att finna mönster och skapa förståelse för att kunna besvara 

vår problemformulering. Sist i kapitlet diskuteras analysens resultat kopplat till studiens 

problemformulering och syfte. 

5.1 Analysmodell 
Analysmodellen (se figur 4) är en vidareutveckling av figur 2 och visar hur empirin har 

analyserats. Modellen bygger på de centrala begreppen, men även på de tre ämnesområden 

som intervjuerna varit indelade i: förväntningar inför reformen, reformens konsekvenser samt 

huruvida förväntningarna har uppfyllts. 
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Figur 4. Modell över studiens analysprocess. 

Analysmodellen ska tolkas så att småföretagen, revisionsbyråerna, och myndigheterna byggde 

upp olika förväntningar inför reformen. Vissa verkar ha haft negativa förväntningar 

(farhågor) på avskaffandet, eftersom revision kan minska agentproblem och 

informationsasymmetri, medan andra hade mer positiva förväntningar och menade att revision 

är resurskrävande för småföretagen i form av revisionsarvoden och administration. När sedan 

reformen genomfördes fick den konsekvenser genom att de olika aktörerna påverkades på 

olika sätt, men det verkar finnas olika syn och uppfattning om reformens effekter. Flera 

respondenter har nämnt att reformen inneburit minskad kontroll och insyn i småföretagen, 

vilket gett upphov till ökade agentproblem. Andra respondenter anser att revisionspliktens 

avskaffande gett småföretagen valfrihet att själva välja vilka tjänster de har nytta av. 

Begreppen agentproblem och valfrihet har analyserats i avsnittet om reformens konsekvenser 

för att se hur revisionspliktens avskaffande har påverkat dessa. Centralt i studien är huruvida 

de förväntningarna som småföretagen, revisionsbyråerna och myndigheterna hade inför 

reformen, har uppfyllts. Även här finns det olika uppfattningar, beroende på vilka 

förväntningar respektive respondent hade inför avskaffandet. Empirin har analyserats med 

stöd av den teoretiska referensramen, vilket hjälper till att öka förståelsen för resultatet och att 

kunna besvara studiens forskningsfråga om huruvida förväntningarna har uppfyllts. 

Inom varje ämnesområde har småföretag, revisionsbyråer och myndigheter analyserats var för 

sig. På så sätt har vi kunnat identifiera mönster i den empiri vi samlat in. I analysprocessen 

har vi först noggrant gått igenom empirin, för att kunna skapa en bild av helheten. Sedan har 

vi granskat varje intervju enskilt, för att senare kunna göra direkta jämförelser mellan de olika 
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respondenternas svar och finna mönster i empirin. De likheter och skillnader som har 

framkommit har därefter sammanställts. Analysen leder fram till resultatet som sedan använts 

som grund för slutsatsen. 

Externa faktorer som inte täcks av analysmodellen kan också ha påverkat vilka förväntningar 

som fanns, hur de olika aktörerna agerat och huruvida de upplever att förväntningarna har 

uppfyllts. Vår uppfattning är dock att de begrepp som återfinns i modellen är de som är mest 

relevanta för just den här studien. 

5.2 Förväntningar inför reformen 
I nedanstående avsnitt analyseras de förväntningar som fanns inför reformen utifrån 

småföretagen, revisionsbyråerna samt myndigheterna. 

5.2.1 Småföretag 

En förväntan som L. Iredahl tog upp var att det skulle startas många nya aktiebolag, dels i och 

med reformen, men även på grund av övriga regelförenklingar. Att göra det enklare att starta 

aktiebolag låg i linje med vad den svenska regeringen aktivt arbetade för under åren 

2006-2010, och reformen utgjorde en del av denna regelförenkling (Justitiedepartementet, 

2010). 

C. Norberg såg fördelar med att revisionsbranschen skulle bli efterfrågad och hade en vision 

om att den oreglerade marknaden skulle påverka branschen genom att utveckla bättre och mer 

anpassade tjänster till småföretagen. Seow (2001) anser att inför en avreglering är det viktigt 

för marknaden att visa vilken nytta och vilket värde småföretag kan ha av revision, eller 

alternativ till revision. Om småföretagen anser att nyttan inte överväger kostnaderna, har de 

rätt att slippa undan denna tidigare reglerade börda. C. Norberg beskriver att detta gjorde 

småföretagens förväntningar höga inför reformen, att varje regelbörda som försvann var en 

lättnad, samt att en tidigare reglerad kostnadspost skulle kunna försvinna eller minskas. 

Oavsett vad den exakta siffran per småföretag i de tidigare utredningarna kommit fram till, 

skulle den totala besparingen för näringslivet i Sverige bli stort. Som branschorganisation 

menar C. Norberg att de inte kunde bistå småföretagen med de praktiska bitarna i hur 

reformen skulle appliceras. Detta låg på Bolagsverkets ansvar att förmedla ut informationen 

till småföretagen. 

Den bild som C. Norberg beskrev skiljde sig från den bild som revisorerna upplevde i sin 

kontakt med småföretagen. Revisorerna och redovisningskonsulten upplevde att småföretag 

inte tycktes göra en stor sak av den kommande reformen, utan var ganska ointresserade och 

saknade kunskap om vilka regler som gällde inför reformen. Det var revisorerna i deras 

yrkesroller som fick vara aktiva och arbeta proaktivt med att förmedla till småföretagen vad 

som gällde och deras möjligheter att välja bort revision. 

C. Norberg tycker att det förelåg en diffus föreställning om revisorns egentliga roll och 

möjlighet att upptäcka brott. Denna föreställning utgjorde också skälet till revisionspliktens 

införande (Thorell & Norberg, 2005) och samhällets ökade önskan om att känna känslan av 

komfort som revisionen producerar (Carrington & Catasús, 2007). Humphrey et al. (1993) har 

gett en liknande förklaring om att samhällets förväntan om revisionens faktiska möjlighet att 

upptäcka brott, inte stämmer med vad revision klarar av att uppfylla. Detta kan stödja 

C. Norberg i att samhällets förväntan om att revisionen ska upptäcka brott är felaktig och att 

reformen inte i någon större utsträckning bör påverka den ekonomiska brottsligheten. 

C. Norberg beskrev svårigheten att finna svarta pengar eftersom det saknas revisionsbevis när 

dessa pengar är undanhållna och aldrig till exempel passerat kassasystemet. Detta innebär att 
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brottet behöver vara reviderbart. Pentland (2000) beskriver att en risk med revision är att 

aktiebolag ändrar sina arbetssätt för att göra dem reviderbara. Detta borde även kunna göras i 

motsatt syfte, att undvika att göra händelser eller aktiviteter reviderbara och därmed minska 

risken för att upptäckas i en revision. 

De risker som V. Larsson tog upp inför reformen var att småföretag som skulle välja bort 

revision skulle få fler fel i sin redovisning och innebära att de oavsiktligt begår brott. Hon 

menar att i revisionen kan de fånga upp felaktigheter i småföretagens redovisning som 

småföretaget får åtgärda. En annan risk med reformen som V. Larsson, men även 

M. Bertilsson och J. Bengtsson, befarade var att kvaliteten på redovisning, bokslut och 

årsredovisningar skulle försämras. Detta skulle ge vidare konsekvenser som utmynnar i fel 

skatter, brister i årsredovisningen och fel i deklarationen. Carrington (2014) beskriver att 

revisionen kan ses ha en förbättrande påverkan på redovisningen och de finansiella 

rapporterna. Knechel et al. (2008) menar att revision säkerställer kvaliteten på redovisningen, 

redovisningsprocessen och ser till att företagen följer gällande regelverk. Speciellt om 

småföretagen inte heller valt att ta hjälp av en redovisningskonsult eller annan person med 

relevant kunskap. Revisionens roll kan då ses som viktig för att inte gå fel i företagandets 

många fällor. 

J. Bengtsson förväntade sig att reformens effekter på årsredovisningarnas kvalitet i hög 

utsträckning skulle påverka Skatteverket och Bolagsverket, med ökad arbetsbörda och 

belastning. Både J. Bengtsson och J. Liljencrantz trodde att speciellt Skatteverket skulle rikta 

sina kontroller mot de småföretag som inte hade biträtts av en redovisningskonsult eller en 

revisor. Detta eftersom Skatteverket utvecklat en funktion att vid inkomstdeklarationen 

redovisa om småföretaget haft hjälp av revisor eller redovisningskonsult vid upprättandet av 

årsredovisningen (Justitiedepartementet, 2008; Riksrevisionen, 2017). Detta skulle kunna 

tolkas som att revisorerna förväntade sig att Skatteverket räknade med fler fel i 

deklarationerna hos småföretag utan extern hjälp och försökte möta upp med mer kontroll. 

5.2.2 Revisionsbyråer 

Att det inte var revisorerna som lobbade för reformen tog Thorell och Norberg (2005) upp då 

den lagreglerade marknaden inte bara genererade revisionsuppdrag utan även tilläggsuppdrag. 

Samtliga respondenter från revisionsbyråerna samt L. Iredahl vittnade om att det till en början 

fanns en generell stor oro hos revisorer och revisionsbyråer om hur reformen skulle påverka 

dem. Speciellt när det lobbades för att införa EU:s maxnivåer. Framförallt gällde det rädslan 

att tappa kunder och uppdrag, vilket även var något som L. Iredahl upplevde var förväntan 

från deras medlemmar. L. Iredahl och J. Liljencrantz menade även att det var de små 

revisionsbyråerna på landsbygden som de trodde skulle få det hårdast. L. Iredahl såg vidare en 

oro för att antalet auktoriserade revisorer skulle minska. V. Larsson, J. Bengtsson och 

J. Liljencrantz, som samtliga var nya som revisorer beskriver att de hade en personlig oro för 

att reformen skulle göra det svårare att utvecklas i yrket. J. Liljencrantz upplevde att reformen 

i allmänhet var en väldigt dålig idé, medan H. Nilsson med fler år i branschen tog det hela 

med ro. När beslutet kom om de lägre gränsnivåerna, vittnar samtliga av revisorerna med 

respektive byråer att de låga gränsnivåerna dämpade oron avsevärt. 

L. Iredahl beskriver att känslan inför reformen bestod just av två olika inställningar bland 

medlemmarna, de som var positiva och de som var negativa till reformen. De positivt 

inställda revisorerna som L. Iredahl talade om, tyckte det var bra att revisorernas status skulle 

komma att höjas när tjänsten blev efterfrågad istället för den monopolställning de haft. Detta 

stöds av Knechel et al. (2008) som menar att en efterfrågestyrd marknad driver upp kvaliteten 

på revisionen, men även Sundgren och Svanström (2010) som menar att en reglerad marknad 



 

57 

 

i större hänseende skapar efterfrågan på lågkvalitativ revision från småföretag som inte anser 

sig behöva revision. Om småföretagen hade upplevt att de har nytta av revision, skulle de 

fortsätta efterfråga revision trots frivillighet, enligt Seow (2001). De mer negativt inställda 

revisorerna såg risker att den nya oreglerade marknaden inte skulle ge efterfrågan på revision. 

Detta indikerar att revisorerna inte kunnat övertyga småföretagen att revisionen utgör nytta 

för dem. 

Enligt H. Nilsson såg byrån behov av att anpassa sina tjänster till småföretagen, framför allt 

redovisningstjänsterna. V. Larsson menar att byrån såg reformen som en möjliggörare att 

tillhandahålla mer anpassade tjänster för småföretagen. En möjlighet att utveckla och erbjuda 

andra sorters tjänster och redovisningstjänster på ett bättre sätt till småföretagen. Detta skulle 

kunna liknas med att revisorerna inte ansåg att alla småföretag hade behov av revision. 

5.2.3 Myndigheter 

Förväntningarna inför reformen från E. Lagerqvist på Bolagsverket och H. Lundin på 

Ekobrottsmyndigheten, var mer en farhåga att årsredovisningarnas kvalitet skulle komma att 

påverkas negativt när revisionen försvann. E. Lagerqvists oro var främst att formalia och 

rapporternas siffermaterial skulle brista i större utsträckning om extern kvalificerad 

redovisningshjälp skulle prioriteras bort. Knechel et al. (2008), Carrington (2014) och 

Riksrevisionen (2017) beskriver att revision förbättrar kvaliteten på finansiella rapporter och 

granskar att aktiebolag efterlever gällande regler. För H. Lundins del handlade det mer om att 

en extern part plockades bort som skulle kunnat uppmärksamma fel i redovisningen, vilket 

skulle medföra att den oaktsamma brottsligheten skulle öka. Detta var en punkt som 

Justitiedepartementet (2008) diskuterade och även revisorns möjligheter att förhindra mindre 

allvarliga brott, som exempelvis skett på grund av slarv eller okunskap. Vid revision har 

revisorn kunnat påvisa felen och se till att revisionsklienterna åtgärdar dem. 

H. Lundin såg även en farhåga att aktiebolagen skulle börja användas som brottsverktyg. 

H. Lundin framhöll att syftet med revisorns anmälningsplikt har varit att minska den 

ekonomiska brottsligheten, då revisorn i samband med revisionen har chans att upptäcka brott 

när de arbetar nära aktiebolagen. Vidare menar han att revision har ett brottspreventivt syfte. 

Detta stämmer med vad Larsson (2005) beskriver att revisorernas och revisionens framväxt 

till stor del beror på, att politikerna velat få en väg in i aktiebolagen och därmed mer insyn 

och kontroll. Revisionsplikten infördes för att motverka ekonomiska brott (Thorell & 

Norberg, 2005), och den kriminalpolitiska debatten hade funnits med sedan 1970-talet där det 

fanns tecken på att det var i småföretagen den ekonomiska brottsligheten var värst (Öhman & 

Wallerstedt, 2012). Kanske kan denna historiska bakgrund påverkat att diskussionerna inför 

reformen om den ekonomiska brottsligheten, tog en stor plats hos Ekobrottsmyndigheten och 

utredningarna inför reformen. 

Förväntningarna från A. Dahlberg och Skatteverkets sida var mindre fylld av farhågor, och 

det fanns istället en förväntan om att reformen skulle befria de småföretag från revision som 

inte ansåg sig ha nytta av den. A. Dahlberg hade varit delaktig i utredningen inför reformen 

och uppfattade att Skatteverket kände sig väl rustade för eventuella förändringar som skulle 

komma med reformen. Dessutom menar A. Dahlberg att det aldrig kunnat visas ett samband 

mellan att ekonomiska brott eller skattefusk skulle öka om ett småföretag inte har revision. 

Justitiedepartementet (2008) diskuterade hur stor påverkan revisorn egentligen har i det 

brottsförebyggande arbetet. Det var 300 anmälningar från revisorerna per år i jämförelse med 

de totalt 15 000 brottsmisstankar som totalt inkom till Ekobrottsmyndigheten. Att det fanns 

sätt för att kringgå en revisor, genom att exempelvis välja andra företagsformer eller finna 

oseriösa revisorer, tycktes inte vara orimligt. I samband med reformen utökades Skatteverkets 
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kontrollmöjligheter vilket, enligt A. Dahlberg, låg i linje med deras vision om att ge alla 

företag möjlighet att ha rätt underlag för att kunna göra rätt i deklarationen. Detta inkluderar 

alla nystartade företag oavsett associationsform. 

E. Lagerqvist från Bolagsverket drog sig till minnes att de inför reformen höll utbildningar 

och lade upp exempel på hur en korrekt årsredovisning skulle se ut på myndighetens 

webbsida. Bolagsverkets uppgift är att hantera årsredovisningar genom att granska, registrera 

och tillkännage offentliggjorda årsredovisningar (Bolagsverket, 2016). Men även att förelägga 

aktiebolag om korrigeringar ifall de inte uppfyller kraven på en årsredovisning, så att de kan 

fungera ändamålsenligt för dennes användare (Riksrevisionen, 2017). Justitiedepartementet 

(2008) ansåg att Bolagsverket skulle kunna vara de som kontrollerade att årsredovisningarna 

uppfyllde årsredovisningslagens krav och förelägga småföretaget om de inte uppfyller lagens 

uppställda krav. I utredningen diskuterades även att Bolagsverket skulle ha möjlighet att 

kontrollera efterlevnaden av gränsvärdena. Detta var inget som E. Lagerqvist tog upp som en 

ny arbetsuppgift för Bolagsverket i samband med reformen. 

Varken A. Dahlberg eller E. Lagerqvist upplevde att de olika myndigheterna fick särskilt 

många frågor från småföretagen angående reformen. H. Lundin och A. Dahlberg tyckte sig se 

att småföretagen välkomnade reformen med den minskade kostnaden och administrativa 

bördan. 

5.3 Reformens konsekvenser 
I nedanstående avsnitt presenteras analysen om reformens konsekvenser utifrån småföretagen, 

revisionsbyråerna och myndigheterna. Avsnittet behandlar även hur reformen påverkat 

agentproblematiken samt småföretagens valfrihet. 

5.3.1 Småföretag 

C. Norberg menar att reformen har gett en signifikant kostnadsbesparing för det svenska 

näringslivet och väljer att se till den totala kostnadsbesparing på 1,7 miljarder som skett per 

år. Han menar också att den totala kostnadsbesparingen är viktigare än det enskilda 

småföretagets, som Riksrevisionens (2017) rapport fokuserat på och räknat fram att det 

enskilda småföretagets kostnadslättnad varit liten och bara utgjort en genomsnittlig besparing 

på 1 %. M. Bertilsson och H. Nilsson menar dock att en besparing av revisionsarvodet har 

medfört vissa kostnadslättnader för småföretagen. V. Larsson tror inte att småföretagen har 

sparat in hela revisionsarvodet, men ser att småföretagen kunnat nyttja det till något bättre. 

J. Bengtsson menar att huruvida småföretaget upplevt en kostnadsbesparing eller inte, beror 

på om de upplevt ett mervärde av revisionen eller att småföretaget upplevt att de bara köpt en 

revisionsberättelse. J. Liljencrantz trycker på att de småföretag som sköter sig har fått betala, 

via skattesystemet, för de småföretag som inte sköter sig. Därmed tror han inte att 

småföretagen fått en reell kostnadsbesparing. Det tycks finnas flera olika sätt att se på vad en 

kostnadsbesparing egentligen är, om det verkligen har skett en besparing och för vem. 

Riksrevisionen (2017) menar att målet med reformen var att minska den administrativa 

bördan för småförtagen och enligt C. Norberg har reformen bidragit till viktig och stor 

regellättnad för småföretagen. Detta stöds av Robert och Sian (2009) som anser att reglerade 

revisionskrav ger en hög börda för företag att ta fram finansiella rapporter. Däremot ser inte 

M. Bertilsson, V. Larsson och H. Nilsson att reformen minskat arbetsbördan för småföretagen 

med någon större effekt. M. Bertilsson och H. Nilsson menar att om småföretaget ska göra ett 

kvalitetssäkrat bokslut och årsredovisning enligt byråns rutiner, kommer det krävas ungefär 

samma arbetsbörda för småföretaget som om det skulle varit revision. 
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Flera av revisorerna vittnar om att många av de befintliga småföretagen som fick möjlighet att 

välja bort revision ändå valde att ha kvar den. J. Bengtsson beskriver att dessa småföretag 

exempelvis känt en trygghet att ha revisionen, exempelvis mot banken. Detta stöds av Lennox 

och Pittman (2011) som menar att användning av frivillig revision signalerar att småföretaget 

är ett lågriskföretag. J. Liljencrantz upplevde att han inte förlorade ett enda befintligt 

revisionsuppdrag på grund av reformen. De andra tre revisorerna och redovisningskonsulten, 

kom att i samråd med sina kunder rekommendera att ta bort revisionen om de inte ansåg att 

det fanns behov av revision, där verksamheten var liten, saknade komplexa frågor eller 

saknade intressenter som krävde en revisionsberättelse. 

M. Bertilsson, H. Nilsson och V. Larsson tar upp att redovisningstjänsterna har fått större 

plats och efterfrågas mer på revisionsbyråerna från småföretag. Detta skapar efterfrågan på 

andra sorters tjänster och V. Larsson ger exempel på bokslutstjänster, avstämningar, 

upprättande av årsredovisningar, biträde vid delägarskatter och bolagsskatter. Småföretagens 

efterfrågan på alternativa tjänster, har enligt Seow (2001) kunnat ge mer värde för 

småföretagen än revision. 

M. Bertilsson, J. Bengtsson och H. Nilsson upplevde att även om revisionen valdes bort, 

kvarstod revisorn som en rådgivande figur och oftast hade de fortsatta möten och 

bokslutsgenomgångar med sina kunder trots att revisionsdelen valts bort. Att kunder helt 

försvann från byrån efter att ha valt bort revision, ansåg V. Larsson, J. Bengtsson och 

H. Nilsson som ovanligt. Däremot vittnar flera av revisorerna om att nystartade småföretag i 

högre utsträckning valde bort revision, något som stöds av Ekobrottsmyndigheten (2016a). 

Detta ser H. Nilsson och han anser att det finns risker med att dessa nystartade småföretag inte 

väljer revision. H. Nilsson jämför revision med en försäkring av en dyr inventarie, vilket kan 

liknas med hur Carrington (2014) beskriver revision som försäkring. Detta kommer även 

V. Larsson in på och menar att det finns fällor att trampa i som kan komma att påverka ägaren 

och aktiebolaget om småföretagen går fel i regelverken. J. Liljencrantz menar att revision är 

en billig intressentförsäkring för samhället. H. Nilsson, V. Larsson och J. Liljencrantz ser 

revisionen som en form av försäkring, men har lite olika syn på för vem försäkringen riktas. 

V. Larsson och H. Nilsson menar att det är direkt till det enskilda småföretaget, medan 

J. Liljencrantz ser det för samhället och intressenterna. 

Riksrevisionen (2017) drog slutsatsen att småföretag som valt bort revision även hade sämre 

tillväxt än småföretag som valde att ha den kvar. L. Iredahl tror att en del i detta kan vara att 

småföretag utan revision kommer längre ifrån en utomstående rådgivande person, än om en 

revisor finns med i bilden. Revisorn är oftast insatt i verksamheten och om denna roll saknas 

minskar möjligheten för småföretaget att snabbt få goda råd, vilket kan drabba småföretaget 

negativt. I motsats till L. Iredahl menar C. Norberg att det inte finns belägg för att småföretag 

som valt bort revision skulle ha sämre tillväxt. Detta stöds av Huq et al. (2018) studie, som 

menar att revisionsplikten har varit en tillväxtsbarriär för småföretag i Sverige. Den reglerade 

marknaden har påverkat anställningstillväxten för småföretag på ett negativt vis och när 

reformen kom, skapades möjligheter till tillväxt. C. Norberg menar att det inte behöver vara 

ett lagkrav på revision, för att påverka tillväxten. Istället kan förståndiga företagare själva ta 

det beslutet, om revision bevisligen skulle innebära ökad tillväxt. 

5.3.2 Revisionsbyråer 

J. Liljencrantz och J. Bengtsson beskriver att innan reformen hörde årligen nya kunder aktivt 

av sig för att bli nya kunder. Detta är något som inte sker idag, då dagens lagstiftning, 

9 kap. 1§ 2 st. aktiebolagslagen, skriver att gränsnivåerna ska överskridas under två år innan 

revision krävs. Detta innebär att alla nystartade småföretag kan välja bort revisorn de första 
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två åren oavsett om gränsnivåer överskrids. J. Liljencrantz förtydligar att det extremt få som 

väljer att ha revision när de är nystartade, något som även J. Bengtsson och H. Nilsson 

upplever efter reformens inträde. J. Liljencrantz tror att anledningen till detta kan vara en 

generationsfråga, där yngre ägare i mindre omfattning efterfrågar revision. J. Bengtsson 

menar å andra sidan att det kan bero på att de nystartade småföretagen inte upplevt fördelarna 

med revision och därmed inte efterfrågar den. Det tycks därmed finnas en osäkerhet kring 

varför nystartade småföretag i större utsträckning väljer bort revision. 

Enligt H. Nilsson, J. Liljencrantz och J. Bengtsson har reformen inneburit att revisorerna och 

revisionsbyråerna har behövt anpassa sin relation till kunden där de behöver vara mer aktiva 

och säljande i sin roll än tidigare. Revisionen kräver mer än att bara leverera en 

revisionsberättelse och J. Liljencrantz, H. Nilsson och J. Bengtsson trycker på att kunden 

behöver uppleva ett mervärde. Ett mervärde i att ge råd, agera bollplank och arbeta proaktivt 

för att påvisa att nyttan av revision överväger kostnaden. H. Nilsson beskriver även vikten av 

att förklara syftet med externrevision för kunden. Just att skapa förståelse för revisionens syfte 

och nytta är något som Kempe (2013) beskriver som viktigt för att göra revisionen 

efterfrågad, men även att skapa mervärde. Dessutom upplever J. Liljencrantz och J. Bengtsson 

att kunden förväntar sig mer av sin revisor och revisionen idag, med mer regelbunden kontakt 

eftersom kunden har fler löpande frågor än tidigare. J. Liljencrantz talar om att branschen allt 

mer liknar en vanlig konsultbransch, och det innebär också att kunden ställer högre krav. Att 

makten idag mer ligger hos kunden och om småföretaget inte är nöjda, byter man revisor i 

större utsträckning än vad som gjorts tidigare. Detta ökar konkurrensen i branschen, vilket var 

precis det som var en av reformens förhoppningar (Riksrevisionen, 2017). Detta ligger också i 

linje med hur Kempe (2013) beskriver revisionsbranschens framtid. Reformen tycks ha 

inneburit en förändring och en anpassning hos revisorerna för att kunna bibehålla sina 

revisionsuppdrag. 

Enligt L. Iredahl har en utökning och anpassning i revisorernas tjänsteutbud skett, delvis med 

nischade bestyrkandeuppdrag, men framförallt mer rådgivning. Detta stöds av Kempe (2013) 

som beskriver att världen blir mer komplex och att behovet av rådgivning ökar inom skatter, 

bolagsrätt, juridik, redovisning och finansiering i företagen. Just rådgivningen tar även 

M. Bertilsson och J. Bengtsson upp, och V. Larsson menar att det skett en förändring i vilka 

produkter byrån erbjuder dessa småföretag, från redovisning och revision till redovisning och 

rådgivning. Förändringen i tjänsteutbud från revision till rådgivning hos revisionsbyråerna 

verkar vara märkbart utifrån revisorerna och redovisningskonsulten. 

V. Larsson, H. Nilsson och L. Iredahl talar om att det har skett en utveckling där de 

auktoriserade redovisningskonsulternas status har ökat och att det till viss del har det skett en 

förändring i yrkesutövandet. Redovisningskonsulter har tagit över uppdrag från revisorerna i 

småföretag. Vidare märkte L. Iredahl att FAR:s medlemsfördelning har förändrats, vilket 

stämmer med de uppgifter som Riksrevisionen (2017) tog upp om minskat antal revisorer. De 

revisorer som försvunnit som medlemmar har ersatts med auktoriserade 

redovisningskonsulter. Detta skapar ett minskat intresse och status för revisorsyrket, vilket 

H. Nilsson, J. Liljencrantz och L. Iredahl beskriver som en konsekvens av reformen. Detta har 

enligt J. Liljencrantz bidragit med svårigheter att rekrytera nya revisorer, då nyexaminerade 

studenter inte väljer revisorsyrket i samma utsträckning som tidigare. H. Nilsson menar att det 

minskade antalet revisionsuppdrag kommer göra det svårare för nya revisorer att få uppdrag 

och trycker på att de flesta kunder behåller sin revisor om de är nöjda med den. Därför blir det 

minskad omsättning på revisionsuppdrag för dessa småföretag till nya revisorer. 
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Förändrade förhållande till småföretagen 

Redovisningskonsulten, M. Bertilsson, upplever ingen förändring i sin relation till 

småföretagen och de allra flesta valde kvar andra uppdrag på byrån även om revision valdes 

bort. V. Larsson menar att hon inte upplever någon större förändring, mer än att hon idag 

arbetar mindre mot småföretag än för tio år sedan. J. Liljencrantz beskriver att idag måste 

revisorerna vara mer säljande och J. Bengtsson menar att vara revisor idag kräver att man 

upprätthåller en tätare kontakt med sina kunder. Det räcker inte längre med att träffas en gång 

per år som flera revisorer kunde göra innan reformen. H. Nilsson trycker på att huruvida en 

revisor känner av en förändring i förhållandet till kunden, beror på vilken relation de hade 

tidigare till kunden. Om revisorn knappt träffade sina kunder, har relationen behövt förändras, 

men om de alltid haft en nära relation till sina kunder har förändringen varit mindre. Kempe 

(2013) tar upp att det är genom dialog och samverkan med sin kund, som revisorn kan påvisa 

nyttan av revision. H. Nilsson upplever att han personligen känner ett större förtroende från 

sina kunder idag när de frivilligt väljer att ha kvar honom. Reformen tycks ha medfört en 

förändring för revisorerna i förhållandet med kunden, om revisorn tidigare inte haft ett nära 

förhållande till sin kund. 

5.3.3 Myndigheter 

E. Lagerqvist på Bolagsverket och H. Lundin på Ekobrottsmyndigheten har båda känt av 

konsekvenser av reformen. E. Lagerqvist märker konsekvenser på att kvaliteten på 

årsredovisningar har försämrats, främst gällande formalia som exempelvis att det saknats 

fastställelseintyg, eller att det saknats underskrift från styrelseordförande. Detta är något som 

även Riksrevisionen (2017) visat siffror på och E. Lagerqvist hänvisar till denna rapport. 

Vidare har det även blivit missförstånd med reglerna för när det krävs revisionsberättelse efter 

en revisors avgång och detta innebar att småföretag missade att skicka in revisionsberättelse. 

Till följd av detta har det enligt E. Lagerqvist inneburit en ökad mängd föreläggande om 

kompletteringar på inskickade årsredovisningar. E. Lagerqvist menar att det idag är svårare att 

förklara vad som ska kompletteras när småföretagaren saknar ämneskunnighet likt en revisor. 

Detta är en direkt konsekvens av att revisorn inte längre naturligt finns i alla aktiebolag. 

För Ekobrottsmyndighetens del menar H. Lundin att reformen inneburit att antalet 

mängdärenden har ökat, som exempelvis försenade årsredovisningar och brister i 

bokföringen. Enligt H. Lundin har det inneburit att de har fått förundersökningsbegränsa sig 

för att samma personalstyrka ska hinna med det ökade antalet ärenden. Detta har gett 

konsekvenser där alla brott inte kan utredas, utan de får prioritera det som är enklast att 

utreda. Detta är något som även Riksrevisionen (2017) tar upp och ser som ett problem, då det 

tar resurser från att utreda grövre brottslighet. Att antalet mängdärenden har ökat, menar 

H. Lundin dock inte enbart är en konsekvens av reformen. Det beror även på andra 

regellättnader som har gjort det enklare att starta aktiebolag och att antalet aktiebolag har 

ökat. Denna ökade mängd aktiebolag kan även ses som en orsak till att Bolagsverkets 

arbetsbelastning har ökat, då fler årsredovisningar skickas in för att granskas och registreras. 

Vidare har varken Bolagsverket eller Ekobrottsmyndigheten behövt anpassa sina 

arbetsuppgifter eller arbetsinsatser i och med reformen. Ekobrottsmyndigheten får in 

brottsanmälningar ändå och Bolagsverket får sina årsredovisningar. 

H. Lundin tar upp att många företagare är seriösa och duktiga entreprenörer. Däremot är de 

inte alltid duktiga administratörer, vilket ökar risken för fel i bokföringen och har ökat den 

oaktsamma ekonomiska brottsligheten. Exempelvis utmärker sig bygg- och 

anläggningsbranschen, men det gjorde branschen även innan reformens införande. Mer 

alarmerande ser H. Lundin att aktiebolag idag används som brottsverktyg i högre 

utsträckning. Enligt Riksrevisionen (2017) och Ekobrottsmyndigheten (2016a) är det dock 
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svårt att redogöra för om ekonomisk brottslighet har ökat som en effekt av reformen. Huq et 

al. (2018) menar dock att anmälda överträdelser inte har ökat signifikant på grund av 

reformen, varken på lång sikt eller kort sikt. H. Lundin menar ändå att något måste göras för 

att återupprätta aktiebolagens seriositet. Revisorn har anmälningsplikt (Larsson, 2005; 

Revisorsinspektionen, 2018) och lyder under penningtvättslagen (Halling, 2017). H. Lundin 

menar att revisorns närvaro skulle kunna göra att brotten upptäcks snabbare och ökar 

chanserna att finna de skyldiga innan spåren kallnat. Revisorn fungerar som en grindvakt och 

hindrar företagen från att använda målvakter för att starta verksamhet för att exempelvis 

finansiera terrorism. 

Enligt A. Dahlberg märker Skatteverket inte av att reformen har gett dem några konsekvenser. 

De arbetar aktivt med riskvärdering i alla företag och de kan inte se att revision skulle 

innebära mindre risker för skattefel eller skattefusk, trots att Skatteverket i omgångar övervägt 

detta som en risk. Detta kan stämma med vad Riksrevisionen (2017) beskriver angående att 

Skatteverket inte specifikt riktat sina kontroller mot småföretag utan revision. 

5.3.4 Agentproblem 

Minskad agentproblematik 

Samtliga revisorer samt redovisningskonsulten, men även A. Dahlberg och C. Norberg, har 

varit eniga om att alla småföretag inte har behov av revision som den utförs idag. Det gäller 

till exempel småföretag där det saknas verksamhet, intressenter eller komplexitet i 

verksamheten. Exempelvis tog respondenterna från revisionsbyråerna upp fåmansbolag, där 

företagsledare och aktieägare är samma person, holdingbolag och vilande aktiebolag. Detta 

stöds av bland annat Watts och Zimmerman (1983), Knechel et al. (2008) och Norberg och 

Bildstein-Hagberg (2016) som alla beskriver att revision ska utgöra ett verktyg för 

aktieägarna att kontrollera att företagsledningen sköter sig. Det är därför naturligt att behovet 

av revisionens funktion försvinner eller minskas (Knechel et al., 2008), då denna klyfta 

mellan de olika parterna inte finns. Finns det inga intressenter, försvinner även behovet för 

revisorn att utgöra en länk mellan småföretaget och intressenterna. 

C. Norberg diskuterade om Riksrevisionens (2017) slutsatser med ökat skattefel och 

skattefusk, där C. Norberg är frågande om reformen eller revisionsplikten någonsin varit 

viktig för Skatteverket. Skatteverket är en förvaltningsmyndighet och har en utvecklad 

kontrollfunktion för att exempelvis hantera skattebrott, samt förebygga och kontrollera 

skattefel (Skatteverket, 2018). Justitiedepartementet (2008) menar att revisorn saknar 

inflytande över skattedeklarationen eftersom revisorn inte får befatta sig med 

huvudbokföringen eller de övriga finansiella rapporterna. Därmed kan inte revisorn heller 

påverka skattefelen och då säkerställa att Skatteverket får korrekta uppgifter från företaget. 

Enligt Riksrevisionen (2017) sker det största skatteundandragandet genom sådant som inte 

tagits upp i bokföringen.  C. Norberg menar att Skatteverket har löst denna problematik med 

att införa egna metoder för att försöka motverka, förebygga och begränsa skattefel med bland 

annat personalliggare, kassaregister, skatteregistrering och skattekonto. Skatteverket har även 

möjligheter att utföra skatterevisioner, skrivbordskontroller och kontrollbesök 

(Riksrevisionen, 2017). Power (1997) beskriver att behovet av granskning uppstår vid 

situationer där misstro, tveksamheter och risker finns. Skatteverket tycks försöka lösa detta 

genom att ta bort och reducera sådana situationer och själva kunna kontrollera dessa. Utifrån 

detta verkar inte Skatteverket uppleva någon ökad agentproblematik, då de varit rustade för 

förändringen som reformen inneburit. 

Flera revisorer, redovisningskonsulten, C. Norberg och L. Iredahl tar upp att bristfälliga 

årsredovisningar har registrerats på Bolagsverket. För Bolagsverket tycks konsekvensen med 
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avsaknad av revision i småföretag inte inneburit ökad agentproblematik i deras arbetsprocess. 

I deras uppdrag ingår en ytlig granskning av att årsredovisningens alla delar är med och att 

underskrifter, fastställelseintyg och eventuellt en revisionsberättelse finns (Bolagsverket, 

2017). Detta innebär att Bolagsverket inte gör någon granskning om innehållet i 

årsredovisningen stämmer eller är trovärdigt, vilket ligger utanför deras ansvar. 

Ökad agentproblematik 

Samtliga revisorer anser att den ekonomiska brottsligheten har ökat som en konsekvens av 

reformen. J. Liljencrantz tror det vanligaste är att småföretag tar upp privata kostnader eller 

att de inte tar upp alla intäkter. Han tror att omfattningen är så stor att om en revision utfördes, 

skulle fler väsentliga felaktigheter uppmärksammas. V. Larsson tror att det beror på att fler 

      j           “flyga under radarn”. M. Bertilsson trycker på att ju mindre extern hjälp ett 

småföretag tar, desto mer ökar risken för att det blir fel i besvärliga värderingsposter och att 

småföretagen begår oavsiktliga brott, som beror på okunskap i småföretaget. Dessa 

resonemang om att revisorns närvaro kunnat minska felaktigheter är något som bland annat 

stöds av Ekobrottsmyndighetens (2016a) rapport. 

H. Nilsson och J. Liljencrantz menar att revisorns roll inte kan ersättas av en auktoriserad 

redovisningskonsult, eftersom de granskar olika saker vilket gör att fel lättare slinker igenom. 

Dessutom har redovisningskonsulter inte samma skyldigheter att anmäla misstankar om brott. 

Revisionen utgör en samhällsekonomiskt viktig funktion, menar H. Nilsson och 

J. Liljencrantz. Revision är en viktig övervakningsaktivitet som ger minskad agentkostnad, 

något som stöds av Watts och Zimmerman (1983). Samtliga i urvalskategorin revisionsbyråer 

anser att revision och redovisningshjälp utgör nytta och motverkar olika former av ekonomisk 

brottslighet. Vidare anser flera revisorer att det krävs en granskning av en revisor för att fånga 

upp fler felaktigheter och brottslighet som kan drabba samhället. Dock menar M. Bertilsson 

och J. Liljencrantz att revision inte kan motverka all ekonomisk brottslighet och att brott ändå 

går att utföra om sådana intentioner finns. 

H. Lundin menar att Sverige kanske är ett lite speciellt land, med en struktur där stora 

summor av skattemedlen går ut i privata aktiebolag, vilket ökar behovet av någon form av 

kontroll. Enligt Pentland (2000) och Carrington (2014) har privatisering utgjort en anledning 

till att revisionen fått stort genomslag i samhället. H. Lundin menar att exempelvis 

välfärdsbolag som är offentligt finansierade lockat till sig kriminella som kan utnyttja 

skattebetalarnas pengar. Detta är något som göder kriminella och kan resultera i en minskad 

tilltro till det svenska skattesystemet. Det finns här en informationsasymmetri, moral hazard 

och adverse selection, vilket enligt Eisenhardt (1989) innebär att principalen inte kan verifiera 

att agenten har intentioner att till fullo uppfylla sina åtaganden eller har de färdigheter som 

krävs för att uppfylla sina åtaganden. Det skulle betyda att principalen (samhället) inte längre 

kan veta om agenten (småföretaget) har samma mål, vilja att följa regelverk eller använder 

skattepengar till det som samhället förväntar sig. H. Lundin menar att samhället, genom 

reformen, har släppt kontrollen över småföretagen vilket gjort det möjligt för yrkeskriminella 

att utnyttja denna ogranskade associationsform. Det är en agentproblematik som enligt 

Ekobrottsmyndigheten har ökat på grund av reformen och av att revisionens tidigare 

övervakning av associationsformen försvunnit. 

H. Nilsson, J. Bengtsson och L. Iredahl anser att det finns risk för att aktiebolagets status som 

associationsform förloras, då den tidigare reglerade granskningen nu är frivillig. Detta kan ses 

som en form av agentproblematik mellan aktieägare och staten/samhället. Det finns ett 

reducerat betalningsansvar i aktiebolag, men genom reglering av revision har staten/samhället 

kunnat minska informationsasymmetrin och därmed upprätthålla kontroll och insyn. 
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Principalen (staten/samhället) får genom revisionen en kontroll på att agenten 

(småföretaget/aktieägaren) sköter aktiebolaget med försiktighet, något som Eisenhardt (1989) 

stöder. Power (1997) menar att revision verifierar handlingar när det finns risk för moral 

hazard, som exempelvis att missbruka aktiebolagets avsaknad av personligt betalningsansvar 

för att utöva riskfylld eller olaglig verksamhet. Den lagreglerade revisionen gav samhället en 

möjlighet att upprätthålla denna status och trovärdighet på aktiebolagen. Nu menar 

revisorerna att aktiebolagens höga status minskat i och med reformen. 

Samtliga revisorer, redovisningskonsulten och L. Iredahl anser att den bristande kvaliteten på 

årsredovisningar kan ge konsekvenser. J. Bengtsson menar att årsredovisningen inte ger en 

rättvisande bild över den finansiella ställningen i småföretag och J. Liljencrantz menar att det 

finns risker om väsentligheter utelämnas, som om småföretaget har en stämning mot sig. 

Detta kan liknas med vad Power (1997) skriver om att revision minskar 

informationsasymmetrin och moral hazard. Vidare menar samtliga revisorer, L. Iredahl och 

redovisningskonsulten att den bristande kvaliteten bidrar till att förtroendet för 

årsredovisningar minskas. Detta är något som stöds av Arrunada (2000), som menar att en 

oberoende granskning ökar trovärdigheten i rapporterna. Även Riksrevisionen (2017) tog upp 

att det finns risk för att felaktigheter i årsredovisningar registreras av Bolagsverket och att 

detta minskar trovärdigheten på årsredovisningen. V. Larsson påpekar att detta inte enbart har 

med årsredovisningars kvalitet att göra, utan även att årsredovisningen är gammal redan när 

den offentliggörs. M. Bertilsson och V. Larsson ifrågasätter årsredovisningens funktion för 

småföretag utan intressenter och att dessa småföretag skulle kunna fokusera på deklarationen 

istället. Att årsredovisningens trovärdighet tycks minska verkar revisorerna och 

redovisningskonsulten vara eniga om, som en konsekvens av att bristande årsredovisningar 

registrerats hos Bolagsverket. Det finns även diskussioner om det är enbart kvaliteten som 

orsaker den försämrade trovärdigheten eller även dess ålder. Årsredovisningens trovärdighet 

grundar sig i en ökad agentproblematik, men om reformen utgör den största orsaken till att 

trovärdigheten minskat är mer tveksamt. 

5.3.5 Valfrihet 

Myndigheternas syn på småföretagens valfrihet 

A. Dahlberg på Skatteverket tror att det är en fördel att småföretag själva kan välja vilka 

tjänster de vill ha. Vidare menar hon att småföretag, utan direkta intressenter, skulle ha större 

nytta av bokförings- och redovisningstjänster än revision. E. Lagerqvist på Bolagsverket är 

tveksam till om småföretagen kunnat bespara revisionskostnaden, och menar att det står i 

relation till om de klarat av att få in en årsredovisning utan extern hjälp. Skulle småföretaget 

dessutom inte lyckas få in årsredovisningen i tid förelägger Bolagsverket en förseningsavgift. 

H. Lundin på Ekobrottsmyndigheten ansåg att de enskilda småföretagen säkert sett det 

positivt ur sin egen plånbok och att det gett en känsla av kostnadsbesparing. Samtliga av 

respondenterna från de tre myndigheterna upplever ändå att det gett det enskilda småföretaget 

en känsla av kostnadsbesparing och att den nya frivilligheten är något som småföretag 

uppskattar. Det småföretag inte ser, enligt H. Lundin, är konsekvensen att fler aktiebolag inte 

är seriösa, vilket skapar en oseriös konkurrens mellan företagen. H. Lundin menar att 

småföretagens konkurrenskraft kan påverkas negativt, då oseriösa företagare kan verka fritt på 

marknaden, vilket de seriösa småföretagen får betala för. Som ett led av regellättnader för 

småföretag, utgjorde reformen en intention att stärka småföretagens konkurrenskraft 

(Justitiedepartementet, 2010). Men enligt H. Lundins argumentation, har konkurrenskraften 

för småföretagen ändå hotats på grund av reformens inträde. 
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Myndigheternas påverkan på småföretagens valfrihet 

Flera av revisorerna tar upp att Bolagsverket får lida för bristerna i årsredovisningen. 

L. Iredahl vänder istället på denna konsekvens och riktar istället kritik mot Bolagsverket, då 

han anser att de borde mött upp reformen med extra kontroller av årsredovisningar och att 

kontrollera att gränsvärdena efterlevs. C. Norberg är bekymrad över att Bolagsverket inte 

mött upp med hårdare kontroller på årsredovisningar och att de tillåtit att registrera 

ofullständiga årsredovisningar. Vidare menar han att det även tydligt skulle framgå i 

Bolagsverkets register vilka småföretag som haft revision och vilka som inte haft det. Detta 

för att förmedla till intressenter och användare av årsredovisningar, om huruvida 

informationen är reviderad. C. Norberg menar att detta försämrar förtroendet för 

årsredovisningarna, men även förtroendet för Bolagsverket. Genom detta har inte 

småföretagen heller fått någon påtryckning från Bolagsverket att leverera bättre 

årsredovisningar eller att småföretag som överskrider gränsnivåerna ska utse en revisor. 

Intressenternas påverkan på småföretagens valfrihet 

J. Bengtsson menar att det ibland finns intressenter som kräver revision, bland annat i 

samband med att småföretagen ska få miljötillstånd eller om de har större leverantörer. 

J. Bengtsson och H. Nilsson menar att det oftast är banken som använder revision som ett 

villkor i samband med extern finansiering. Enligt Collis et al. (2004), Knechel et al. (2008) 

och Alle och Yohn (2009) blir det enklare att få krediter om företaget har granskade 

finansiella rapporter. Revisionen skapar en känsla av komfort för kapitalmarknaden 

(Carrington & Catasús, 2007) och kan då också förklara att banken är en av företagens 

primära intressenter (Clarkson, 1995). Detta skiljer sig mot den bild M. Bertilsson ger, där 

bankerna oftast nöjer sig med att småföretag har redovisningshjälp hos revisionsbyrån. Hon 

menar dock att det kan ha att göra med att de driver sin verksamhet i en mindre stad, där 

banker, revisionsbyråer och kunder har en närmre förankring till varandra. En långvarig 

relation kan bidra med att ge banken tillräckligt förtroende för byråns arbete och därmed 

känna komfort för redovisningen trots att den inte är granskad genom revision. Detta är något 

som enligt Eisenhardt (1989) minskar risken att agentproblematik uppstår. I större städer finns 

oftast en större distans och mer kortvariga relationer mellan de olika parterna, vilket gör 

banken mer beroende av en utomstående som ger trovärdighet, likt en försäkran och 

försäkring av småföretagen. Det skulle även stämma med det som Carrington (2014) 

beskriver som några av anledningarna att en revisor anlitas. Vidare kan bankerna då påverka 

småföretagen att efterfråga revision eller påverka valfriheten till revisionen för småföretagen. 

Revisorns påverkan på småföretagens valfrihet 

M. Bertilsson och V. Larsson talade båda om att småföretag själva har haft dålig koll på vad 

de egentligen behöver och vad revision egentligen innebär. Oftast har det varit revisorn som 

fått ge förslaget att småföretaget exempelvis enbart ska välja att ha kvalificerade 

redovisningstjänster, biträda dem med att upprätta kvalitetssäkrat bokslut och årsredovisning, 

men att hoppa över revisionsberättelsen som sällan fyller en funktion för småföretaget. Niemi 

et al. (2012) menar att användningen av extern redovisningshjälp kan ha tudelad effekt. Om 

företagaren känner att hon eller han får goda råd och den hjälp de anser sig behöva, minskar 

efterfrågan på revision. Men om företagaren inte kände förtroende för redovisningskonsulten, 

ökade efterfrågan av revision för att kontrollera och granska sin externa redovisningskonsult. 

I de fall där revisorn avråder småföretagen och därmed hänvisar till en kvalificerad hjälp på 

samma byrå borde detta inge företagare försäkran om att då klara sina åtaganden. Speciellt om 

revisorn även erbjuder sig att fortsätta deltaga i bokslutsmötet och finnas kvar som en 

rådgivande figur. Därmed minskas risken för att samarbetet mellan redovisningskonsulten och 

småföretagen ska skapa ett agent- och principalförhållande (Jensen & Meckling, 1976). Det 
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kan då ses som att revisionsbyråerna har en stor påverkan på småföretagens beslut i huruvida 

de ska fortsätta ha revision eller inte. 

Samtliga revisorer menar även att de idag inte kan utföra en revision på ett effektivt och 

kundnyttigt vis till en rimlig summa pengar för dessa småföretag, utifrån ISA:s krav. ISA har 

gjort revisionen mer reglerad och dessutom gäller samma regler för stora som små aktiebolag 

(Öhman & Wallerstedt, 2012; Sundgren & Svanström, 2010). Dessutom menar V. Larsson att 

det är mycket dokumentation som ska göras och kallar revisionen idag för tung och svulstig. 

Något som liknar det Robert och Sian (2009) beskriver att lagkraven är onödigt svåra och 

komplicerade för småföretag. J. Liljencrantz menar att detta resulterat i att revisorn knappt vill 

göra en revision i småföretag, då det är svårt att motivera fakturan efteråt. 

5.4 Hur förväntningarna uppfyllts 
I nedanstående avsnitt redogör vi vår analys av huruvida förväntningarna på reformen har 

uppfyllts utifrån småföretagen, revisionsbyråerna och myndigheterna. 

5.4.1 Småföretag 

De flesta revisorer anser att deras förhållande till småföretagen inte har påverkats så mycket 

som förväntat av reformen. De förväntade sig att de skulle förlora fler kunder och därmed 

förlora sin relation till småföretagen, men oftast fanns kunderna kvar på byrån oavsett om de 

hade revision kvar eller inte. 

C. Norberg anser att Svenskt Näringslivs förväntningar av reformen har uppfyllts och menar 

att revisionspliktens avskaffande har varit den viktigaste regellättnaden av de som infördes, 

i syfte att minska den administrativa bördan för småföretagen. Svenskt Näringslivs önskan är 

att höja gränsnivåerna till det maximala enligt EU-rätten och låta marknaden välja om de vill 

ha revision. Vidare menar C. Norberg att i takt med att aktiebolag ökar i storlek, ökar även 

intressenterna till aktiebolaget och därmed kommer även revision att naturligt efterfrågas. 

Detta stöds av Ojala et al. (2016) som menar att efterfrågan på revision ökar när företaget 

växer. 

Flera respondenter från revisionsbyråerna anser att deras utbud anpassats efter den nya 

efterfrågan på redovisnings- och rådgivningstjänster. Däremot upplever C. Norberg inte att 

branschen har utvecklats tillräckligt eller erbjuder det utbud av tjänster som de hade förväntat 

sig skulle ske. C. Norberg menar att detta är ett måste för att en fri marknad ska kunna 

fungera på ett rationellt vis och att det är oroväckande om redovisnings- och 

revisionsbranschen inte kan erbjuda tjänster som är attraktiva för kunderna på marknaden. 

Kempe (2013) spår en mer komplicerad värld och det är viktigt att revisionsbranschen visar 

på behovet av rådgivning i företag. Detta skulle antyda att revisions- och 

redovisningsbranschen inte lyckats att uppfylla detta. 

Något som C. Norberg, L. Iredahl, M. Bertilsson och J. Liljencrantz förväntade sig var mer 

kontroller från myndigheternas sida, riktat mot de som valt bort revision. J. Liljencrantz 

menar att Skatteverkets bristande kontroll gör det lockande för småföretag att stoppa in 

privata kostnader och strunta i att ta upp vissa intäkter eftersom risken för att bli upptäckt är 

liten. Därför anser J. Liljencrantz att Skatteverket borde möta upp med mer regelbunden 

kontroll på småföretag utan revision. C. Norberg upplever att Bolagsverket inte uppfyllt de 

förväntningarna som Svenskt Näringsliv hade på dem. Han tycker att Bolagsverkets roll hade 

kunnat innebära en påtryckningseffekt för revisionen eller redovisningstjänsterna i större 

omfattning och därmed kunnat minska problematiken med försämrad kvalitet på 

årsredovisningarna.  L. Iredahl tycker att Bolagsverket skulle ha kontrollerat regelefterlevnad 
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av gränsvärdena. J. Liljencrantz och L. Iredahl anser att lagstiftarna underskattat behovet av 

kontroll i små aktiebolag, som saknar personligt betalningsansvar, och J. Liljencrantz är 

väldigt kritisk till att regeringen inte följt upp sitt beslut om att avskaffa revisionsplikten. 

C. Norberg ifrågasätter även att den utredning som Riksrevisionen gjort, helt har varit ifrån ett 

myndighetsperspektiv och Svenskt Näringsliv hade önskat att Riksrevisionen haft en större 

samverkan med branschorganisationen. Vidare menar han att om det finns problem, måste de 

åtgärdas, men att återinföra revisionsplikten vore antagligen inte det mest effektiva sättet att 

få bukt på de eventuella problem som reformen kan ha orsakat. 

5.4.2 Revisionsbyråer 

L. Iredahls och FAR:s förväntan om att antalet aktiebolag skulle öka har verkligen trätt in. 

Den ökade mängden aktiebolag, tror J. Liljencrantz, kan ha bidragit till att branschen 

fortfarande har hög arbetsbelastning, trots att hans egen förväntning var att den skulle sjunka. 

L. Iredahl och M. Bertilsson menar att revisorerna ersatt de minskade revisionsuppdragen 

med andra uppdrag som rådgivning. M. Bertilsson upplever därför att förväntningarna av 

reformen ändå uppfyllts till det positiva. 

J. Liljencrantz, H. Nilsson, M. Bertilsson, J. Bengtsson och L. Iredahl menar att färre av de 

befintliga småföretagen valt bort revision än vad som förväntades, men överraskande många 

av de nystartade småföretagen. Detta har inneburit en något fördröjd effekt av reformens 

påverkan än vad de hade väntat sig. V. Larsson och PwC anser att deras förväntningar har 

uppfyllts till det bättre, där deras utveckling av redovisningstjänster blivit en succé. L. Iredahl 

menade att de mindre revisionsbyråerna på landsbygdsorterna tycktes tagit reformen lite 

hårdare likt förväntat. 

Både L. Iredahl och J. Liljencrantz skulle vara positiva till ett återinförande av 

revisionsplikten. J. Bengtsson och H. Nilsson ser inte att höjda gränsnivåer skulle bli bra och 

J. Bengtsson tycker egentligen att någon form av kontroll för småföretag vore bra. Samtidigt 

menar J. Bengtsson och L. Iredahl att vi måste ta hänsyn till den globala värld vi lever i, och 

inte skilja för mycket i regler eller gränsnivåer jämfört med resten av världen. Dessutom 

ställer Sverige redan högre krav på revisionen, då vi är unika med förvaltningsrevision. 

M. Bertilsson skulle kunna tänka sig att höja nivån något, men inte till max, och då med 

någon form av enklare kontroll på dessa mellanstora aktiebolag. V. Larsson kan också se en 

höjning av gränsnivåerna, men anser att alla aktiebolag bör ha en mildare form av revision. 

J. Liljencrantz menar att en förändring av gränsnivåer till maxnivån skulle ge katastrofala 

följder för revisionsbyråerna. 

Revisorerna tycks dela tankarna om att en ISA-revision inte passar för småföretagen, och att 

det är skevt att samma regler ska gälla för det lilla aktiebolaget som det stora. L. Iredahl 

föreslår att det borde finnas två aktiebolagslagar baserat på företagets storlek. H. Nilsson hade 

ett förslag om att skapa en ny bolagsform med ökat personligt betalningsansvar, för att 

hantera den minskade insynen i småföretagen. 

5.4.3 Myndigheter 

Myndigheternas förväntningar bestod mest av farhågor hos de tre berörda myndigheterna. 

A. Dahlberg och Skatteverkets farhågor om ökade skattefel, sämre underlag eller uteblivna 

deklarationer, har inte infriats, vilket gör att A. Dahlberg upplever att reformen slagit bättre ut 

än förväntat. H. Lundin och Ekobrottsmyndigheten menar att farhågorna kring försämrad 

kvalitet på redovisningen i småföretag har fallit in och menar att alldeles för många okunniga 

avstår från att ta kvalificerad hjälp, vilket resulterat i brister i årsredovisningarna. För 
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E. Lagerqvist och Bolagsverket var det farhågor om försämrade årsredovisningar som de 

ansåg uppfylldes, men ändå upplever de att det har gått mot en förbättring under de senaste 

åren. Det tyder på att småföretagen börjat acklimatisera sig, samt att småföretag som etablerat 

sig efter reformen nu har lämnat in årsredovisningar i några år och fått bättre rutiner. 

Något som H. Lundin inte förväntade sig är att det främsta problemet med aktiebolag idag, är 

att det inte går att lita på bolagsformen. En associationsform utan personligt betalningsansvar 

bör ha en grindvakt, för att inte locka till sig oseriösa företagare. Revisorn har tidigare kunnat 

utgöra denna riskreducerare (Watts & Zimmerman, 1983; Power, 1997) och kunnat granska 

att småföretagen hållit sig till gällande lagar och regler för de finansiella rapporterna (Healy & 

Palepu, 2001). För att säkra det samhällsekonomiska perspektivet där småföretagets kostnader 

måste vägas mot nyttan, menar H. Lundin att de seriösa småföretagen skulle kunna tjäna på 

att ha någon form av kontroll i aktiebolagen idag. 

A. Dahlberg och H. Lundin talar om problematiken att isolera reformens effekter och vad 

reformen faktiskt har påverkat. A. Dahlberg menar att det är svårt att analysera hur väl deras 

kontrollverksamhet egentligen fungerar. H. Lundin menar vidare att eftersom reformen var en 

av flera regelförenklingar kan många av problemen, som ekonomisk brottslighet, ha uppstått 

på grund av det ökade antalet aktiebolag. 

Angående att återinföra revisionsplikten eller höja gränsvärdena, är det bara 

Ekobrottsmyndigheten som har gett en konkret ståndpunkt. De är starkt emot höjda 

gränsvärden, men skulle vara positiva till att återinföra revisionsplikten eller någon form av 

kontroll. H. Lundin förtydligar att de har ett typiskt myndighetsperspektiv, där de gärna ser 

mer kontroll och reglering. Skatteverket ser inofficiellt att en stabilitet är bättre för 

småföretagen och att Sverige inte bör hålla på att byta ben i frågan. Vidare inflikar 

A. Dahlberg att småföretag som inte vill ha revision kan välja att begränsa sin tillväxt eller 

välja andra upplägg för att kringgå revisionsplikten. Bolagsverket har inte gett något offentligt 

uttalande i frågan. 

5.5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens empiriska resultat med utgångspunkt i studiens 

problemformulering och syfte. Avsnittet är uppdelat efter småföretag, revisionsbyråer och 

myndigheter. 

5.5.1 Småföretag 

Vår analys visar att det råder en delad bild kring småföretagens förväntningar inför reformen. 

I bilden vi fått från branschorganisationen Svenskt Näringsliv, fanns det höga förväntningar 

kring reformen från småföretagen. Revisorerna upplevde å andra sidan ett svalt intresse från 

småföretagen och att det fanns en stor okunskap kring reformen, vilket gjorde att revisorerna 

fick utgöra de som informerade och gav råd till småföretagen om vad som vore bäst i 

småföretagets specifika fall och verksamhet. 

Lika delad tycks uppfattningen vara om det verkligen skett en kostnadsbesparing. Svenskt 

Näringsliv menar att reformen har levt upp till småföretagens förväntningar, som inneburit en 

viktig regellättnad och miljarder i kostnadsbesparingar för det svenska näringslivet varje år. 

Att det skett en viss kostnadsbesparing för det enskilda småföretaget håller delar av 

respondenterna från revisionsbyråerna med om, undantaget en revisor som anser att de 

småföretag som sköter sig får via skattesystemet betala för småföretag som missköter sig. Att 

reformen skulle inneburit minskad arbetsbörda för småföretag, anser dock flera av revisorerna 

inte har skett, om småföretag vill kvalitetssäkra sitt bokslut och sin årsredovisning. 
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Revisorerna anser att deras förhållande till småföretagen har påverkats mindre än de befarade, 

då de förväntade sig att förlora många fler befintliga revisionsuppdrag än verkligheten visat. 

Även om revisionen är borttagen finns småföretagen ofta kvar på revisionsbyrån. Detta som 

en del i att revisionsbyråerna anpassade sitt tjänsteutbud för att bättre passa småföretagens 

behov och småföretagens ökade efterfrågan på redovisningstjänster. Samtidigt har nystartade 

småföretag haft en annan syn på revision och efterfrågar den i mindre grad. Svenskt 

Näringsliv menar att de hade förväntat sig att revisions- och redovisningsbranschen skulle ha 

utvecklat ett mer attraktivt tjänsteutbud till småföretagen, något som en reglerad marknad inte 

motiverar till på samma vis. Revisionsbyråernas anpassade tjänster och utbud tycks inte levt 

upp till den förväntan som fanns hos Svenskt Näringsliv. 

Svenskt Näringsliv och flera av revisorerna hade en förväntan om att Bolagsverket och 

Skatteverket skulle möta upp reformen med hårdare kontroller. Att Skatteverket skulle rikta 

och fortfarande riktar sina kontroller mot småföretag utan revision. Svenskt Näringsliv menar 

att Bolagsverket genom tuffare kontroller och genom att bättre framhäva vilka småföretag 

som har reviderade årsredovisningar, haft tillfälle att motivera småföretag att ta kvalificerad 

hjälp. Då hade Bolagsverket kunnat påvisa att revision har ett värde och är något som 

småföretagen kan ha nytta av, samt kunnat gynna Bolagsverket i deras fortsatta hantering av 

årsredovisningar. Svenskt Näringsliv ser konsekvenser av att Bolagsverket registrerat 

bristfälliga årsredovisningar, något som inte borde vara acceptabelt, och kan ha minskat 

trycket på småföretagen att upprätthålla kvalitet i årsredovisningarna. 

Några av revisorerna upplever att intressenter kan påverka småföretagens valfrihet till 

revision, främst bankerna med krav på revision för att ge krediter. Något som stämmer med 

tidigare forskning att kreditgivare är en av intressenterna som efterfrågar revision som 

kreditvillkor (Collis et al., 2004; Allee & Yohn, 2009). Även revisionsbyråerna och 

revisorerna tycks ha påverkat småföretagen i sitt val till revision. 

Som tidigare högt ansedd och granskad associationsform, med begränsat personligt 

betalningsansvar, ifrågasätts aktiebolagsformen idag av flera revisorer. Reformens införande 

med minskad granskning och kontroll i aktiebolagen, har påverkat dess trovärdighet och hotar 

associationsformens status. De anser även att småföretag utan revision riskerar att hamna i 

problem eftersom revision kan ses som en försäkring. 

Svenskt Näringsliv hoppas på höjda gränsvärden för revisionsplikt och menar att 

organisationer bör samverka sinsemellan för att på ett effektivt vis åtgärda eventuella 

problem. Att återinföra revisionsplikten är troligtvis inte bästa sättet att lösa problemen. 

5.5.2 Revisionsbyråer 

Utifrån analysen fanns två tydliga inställningar hos revisorerna inför reformen som till viss 

del även återspeglar hur deras förväntningar har uppfyllts. Den ena sidan såg möjligheter att 

få bli efterfrågade av marknaden och trodde att det skulle öka kvaliteten på revisionen samt 

öka förtroendet från kunden. Den andra sidan såg det mer som något enbart negativt, där det 

kan ha funnits rädsla för att inte bli efterfrågad av kunden och att revisorns status skulle 

minska. 

Revisionsbyråerna tycks uppleva att förväntningarna ändå har uppfyllts till det bättre. En byrå 

verkar extra nöjda med deras utveckling på redovisningsfronten. Revisionsbyråerna trodde i 

större utsträckning att fler av de befintliga småföretagen skulle välja bort revision. Några av 

revisionsbyråerna upplevde att småföretagen ändå har uppfattat att de fått någon form av 

mervärde och känt en nytta av revisionen. Detta stämmer med tidigare forskning och synen på 
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frivillig revision inför liknade reformer i andra länder (Seow, 2001; Collis et al., 2010; 

Lennox & Pittman, 2011; Ojala et al., 2016). 

Revisorerna i denna studie menar att nystartade småföretag väljer bort revision i betydligt 

större utsträckning än de småföretag som etablerades innan reformen. Detta stämmer med vad 

Riksrevisionens (2017) och Ekobrottsmyndighetens (2016a) rapporter kunnat påvisa. Den 

stora skillnaden kom som en överraskning och detta har bidragit till att effekten av reformen 

dröjde längre än förväntat. FAR förväntade sig att landsbygdskontoren skulle drabbas hårdast 

och menar att detta har uppfyllts. Dock verkade ingen av de tillfrågade revisionsbyråerna ha 

drabbats hårt. Den förväntan som FAR hade om att antalet aktiebolag skulle öka har uppfyllts. 

Detta tillsammans med ett minskat antal revisorer och nya typer av uppdrag, har bidragit till 

att branschen fortfarande har hög arbetsbelastning. 

Reformen förväntades även påverka revisionsbyråernas tjänsteutbud och några 

revisionsbyråer såg reformen som ett sätt att frigöra vissa småföretag från revisionen och 

kunna erbjuda bättre anpassade och kvalitetssäkrade redovisningstjänster. Speciellt de 

småföretag som inte hade några direkta intressenter som krävde en oberoende granskning av 

de finansiella rapporterna, eller en kontroll på att företagsledningen sköter sina åtaganden mot 

ägarna. Några av revisorerna ger uttryck för att den nu oreglerade marknaden har gett effekt 

på revisionsbranschen som nu mer liknar andra konsultbranscher på marknaden. Det har blivit 

viktigare att aktivt arbeta med att upprätthålla sina befintliga uppdrag, utveckla sitt 

tjänsteutbud och ha en mer säljande roll. Revisorns förhållande till kunden har därmed behövt 

utvecklas utifrån kundens ökade krav, för att skapa en relation samt att leverera mervärde till 

kunden. Något som ligger i linje med vad Kempe (2013) förutspått och anses varit viktigt för 

revisionsbranschen. 

Samtliga revisorer påtalade att dagens ISA-standarder inte är utformade för att på ett effektivt 

sätt kunna utföra en revision på småföretag. Revisorerna är eniga och menar att reformen i 

princip bidragit till att revisorerna inte efterfrågar småföretag längre, då de inte kan utföra 

revisionen på ett kostnadseffektivt vis för småföretagen. Revisionsbyråerna och FAR verkar 

ändå eniga om att någon form av kvalitetskontroll eller enklare revision är att föredra för att 

hantera småföretagen. En revisor föreslog en ny företagsform, FAR föreslog olika 

lagstiftningar för stora och små aktiebolag. Några tror att höjda gränsnivåer vore bra, medan 

andra revisionsbyråer samt FAR, tycker det vore bra med antingen en återinföring av 

revisionsplikten, hålla kvar samma gränsnivåer eller möjligtvis sänka gränsnivåerna. 

Dessutom tyckte FAR och en revisor att det är viktigt att Sverige inte särskiljer sig i för stor 

omfattning globalt eller mot EU:s regler. Detta för att kunna upprätthålla småföretagens 

konkurrenskraft samt att göra det enhetligt globalt för småföretagen. 

5.5.3 Myndigheter 

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten hade fler farhågor än förväntningar inför reformen 

och detta var farhågor som de uppfattade uppfylldes. Bolagsverket ansåg att revisionen bistått 

med kvalitetshöjande och förbättrande påverkan på årsredovisningarna och upplever nu att 

denna effekt gått förlorad. Enligt Bolagsverket är det nystartade småföretag som i större 

utsträckning brister i kvaliteten på årsredovisningarna, en konsekvens av att kvalificerade 

revisions- eller redovisningstjänster inte används. Detta har lett till att Bolagsverket får 

förelägga om fler kompletteringar och även fått en högre arbetsbörda än de förväntat sig. 

Bolagsverket tycks inte uppleva att insynen eller kontrollen försämrats i småföretagen, som en 

konsekvens av revisionspliktens avskaffande, samtidigt som Bolagsverket inte verkar ha 

något större behov av insyn. 
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Ekobrottsmyndighetens farhåga om att småföretagens redovisning skulle försämras har 

uppfyllts, som en konsekvens av att fler småföretag väljer bort revision. Det har resulterat i att 

Ekobrottsmyndigheten fått ökad arbetsbelastning, med mängdärenden som beror på 

bokföringsbrott och försenade årsredovisningar. Detta är dock en konsekvens som även kan 

bero på att andra regelförenklingar införts för aktiebolagsformen, som till exempel minskat 

aktiekapital, vilket bidragit till att antalet aktiebolag ökat kraftigt. 

Ekobrottsmyndigheten menar att det inte längre går att lita på företagsformen aktiebolag, 

vilket är en utveckling de inte förväntade sig inför reformen. Ekobrottsmyndigheten upplever 

konsekvenser av reformen, som att aktiebolag används som brottsverktyg, trots att 

forskningen är tvetydig om huruvida reformen bidragit till den ökade brottsligheten. Ny 

forskning visar att brottsligheten inte ökat signifikant på grund av reformen (Huq et al., 2018), 

och i tidigare rapporter har det visat sig vara svårt att redogöra för om brottsligheten ökat eller 

inte (Ekobrottsmyndigheten, 2016a; Riksrevisionen, 2017). 

Enligt Ekobrottsmyndigheten har samhället släppt kontrollen i aktiebolag med låg omsättning 

och menar att aktiebolag behöver en grindvakt, för att återfå seriositeten till denna 

företagsform. En grindvakt, likt en revisor eller auktoriserad redovisningskonsult, kan 

motverka att exempelvis skattepengar betalas ut till kriminella eller att aktiebolag startas för 

att finansiera terrorism. Reformen har bidragit till denna minskade insyn och kontroll i 

småföretag och gett effekter i ökad agentproblematik med framförallt informationsasymmetri 

och moral hazard. Detta kan ge stora konsekvenser och påverka förtroendet för det svenska 

skattesystemet. Reformen har, enligt Ekobrottsmyndigheten, även gett andra konsekvenser 

där det seriösa småföretagets konkurrenssituation försämrats på grund av att oseriösa 

småföretag har fått större spelrum på marknaden. Av dessa skäl är Ekobrottsmyndigheten 

starkt emot förhöjda gränsnivåer och vill gärna införa mer kontroll och regleringar i 

småföretag. 

Skatteverket hade en annan förväntan med färre farhågor och menade att reformen skulle 

kunna befria småföretag som inte ansåg sig ha nytta av revision. Utefter Skatteverkets 

nuvarande kontrollverksamhet kan de inte se något samband med att småföretag utan revision 

skulle utgöra en förhöjd risk eller ha gett konsekvenser som ökat skattefel eller skattefusk. 

Skatteverket tycks ha möjlighet att styra sin situation till småföretagen genom sina egna 

kontrollmöjligheter, samt att genom riskreducerande åtgärder aktivt arbeta för att förebygga 

och motverka skattefel och skattefusk. Skatteverket tycks därför heller inte uppleva att deras 

möjlighet till insyn eller kontroll försämrats i småföretagen, som en konsekvens av 

revisionspliktens avskaffande. Skatteverket upplever därmed att deras förväntningar av 

reformen har uppfyllts till det bättre. 
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6 Slutsats, bidrag och fortsatt forskning 
I kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån studiens problemformulering och syfte. 

Därefter kommer vi redogöra för studiens forskningsbidrag samt de implikationer som 

studien kan förmedla vidare. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
Det finns olika uppfattningar om huruvida revisionspliktens avskaffande fått positiva eller 

negativa effekter. Detta har skapat debatter på nationell nivå och denna studie har haft 

intentionen att beskriva och analysera reformens påverkan hos de berörda aktörerna. Med tio 

intervjuer som empirisk grund för vår analys, förmedlar och redogör vi vårt resultat för olika 

aktörers uppfattning om reformen och dess påverkan, men även en övergripande och 

fördjupad förståelse för förväntningarna på fenomenet, reformen. Denna process har gjort det 

möjligt att besvara vår problemformulering: Hur har reformen för revisionspliktens 

avskaffande i mindre aktiebolag uppfyllt förväntningarna från småföretag, revisorer och 

berörda myndigheter? 

Småföretag 
 Småföretagen har fått något minskade kostnader, men knappast minskad arbetsbörda. 

Detta var huvudanledningen till att revisionsplikten skulle avskaffas, och det kan 

därför tyckas anmärkningsvärt att resultatet inte visar att arbetsbördan minskat.  

 De flesta småföretagen som etablerades innan reformen har valt att behålla revision. 

Analysen indikerar att småföretagen inte efterfrågat reformen i någon större 

utsträckning. Om det funnits en stark efterfrågan att slippa revision, borde resultatet 

istället pekat på att många befintliga småföretag valt bort revision. 

 Nystartade småföretag ser inte nyttan med revisionstjänster. 

De flesta nystartade småföretagen väljer att inte ha revision. Dessa nya aktiebolag har 

inte haft revision tidigare och saknar därför erfarenheter om revisionens funktion. 

 Statusen på aktiebolag som associationsform har minskat. 

Det fanns tidigare en tydligare seriositet i associationsformen aktiebolag. 

Revisionspliktens avskaffande har minskat kontrollen och insynen i småföretag, vilket 

blir ett problem eftersom det personliga betalningsansvaret är kraftigt begränsat i 

bolagsformen. 

Revisorer och revisionsbyråer 
 Sammantaget upplever revisionsbyråerna att farhågorna om att tappa 

revisionsuppdrag inte blivit en så stor konsekvens som befarat. 

 Revisionsbyråerna är överraskade över den stora skillnaden mellan att det varit få 

befintliga och många nystartade småföretag som valt bort revision. 

Detta har gett en känsla av en fördröjd effekt av reformen. 

 Revisorerna behöver idag arbeta mer med kundrelationer och att leverera mervärde 

till kunden. 

Detta tyder på att revisionsbranschen inte lyckats anpassa sina tjänster tillräckligt eller 

kunnat visa nyttan med revision. 
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 Revisionen för småföretag behöver förändras. 

Revisorerna anser att det behövs en ny form av kvalitetskontroll eller enklare revision 

för småföretag. De är samtidigt eniga om att en revision enligt ISA-standard inte är 

lämplig då kraven gör revisionen orimligt dyr för småföretag. 

Myndigheter 
 Kvaliteten på årsredovisningarna har försämrats. 

Bolagsverkets farhågor om att kvaliteten på årsredovisningarna skulle bli sämre, har 

uppfyllts, främst bland nystartade småföretag utan biträde från revisionsbyråer. 

 Förtroendet för aktiebolag riskerar att urholkas. 

Enligt Ekobrottsmyndigheten har reformen gjort det svårare att veta huruvida det går 

att lita på ett aktiebolag. Agentproblematiken har ökat och det behöver återinföras 

någon form av kontroll för att behålla seriositeten och förtroendet för 

aktiebolagsformen. 

 Reformen har inte ökat skattefusket. 

Skatteverket ser inget samband att skattefusk eller skattefel har ökat sedan reformen 

infördes, och anser därför att resultatet av avskaffandet blivit bättre än de förväntade 

sig. En anledning till detta är att myndigheten har egna kontrollfunktioner och därmed 

möjlighet att själva kontrollera sin insyn i småföretagen. 

Diskussion 
Respondenterna i denna studie hade förväntningar på att andra aktörer skulle möta upp 

reformen tydligare. Till exempel trodde flera revisorer att Bolagsverket och Skatteverket 

aktivt skulle öka sina kontroller och rikta dem mot småföretag utan revision. Svenskt 

Näringsliv trodde att revisorerna och revisionsbyråerna skulle lyckas bättre med att anpassa 

sitt tjänsteutbud för att kunna erbjuda mer kundnyttiga tjänster. 

Målet med revisionspliktens avskaffande var att minska småföretagens kostnader och 

administration, men även att förbättra konkurrenssituationen och tillväxtmöjligheterna 

(Justitiedepartementet, 2010). Vår studie visar att kostnaderna men främst arbetsbördan inte 

minskat såpass mycket som det förväntats. Småföretagen har främst påverkats att genom en 

ökad valfrihet välja de tjänster som de har bäst nytta av, samtidigt som många befintliga 

småföretag valt att behålla revisionen. Slutsatsen är därför att reformen har haft mindre 

påverkan för småföretag än vad som uppfattats tidigare. 

Samtliga respondenter i studien anser att revision i sig gör nytta och har en god funktion. 

Revisionens granskning bidrar till att upprätthålla aktiebolags status, förbättra och säkerställa 

kvaliteten på räkenskaperna och de finansiella rapporterna, samt har en möjlighet att motverka 

oavsiktliga ekobrott. Utan kontroller ges oseriösa aktörer en större chans att komma in på 

marknaden, vilket missgynnar seriösa småföretag eftersom de inte konkurrerar på samma 

villkor. 
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6.2 Studiens bidrag 
 Vårt teoretiska bidrag är att reformen inte blev som det var tänkt och att avskaffandet 

av revisionsplikten påverkat småföretagen mindre än förväntat. Studien visar att 

förtroendet för aktiebolag har minskat och att det behöver införas en ny form av 

kontroll i och av småföretag för att återupprätta statusen på aktiebolagsformen. Detta 

är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid beslut om förändrade gränsnivåer i framtiden.  

 Vidare belyser studien att dagens relativt omfattande ISA-revision i förhållande till 

företagsstorlek inte är relevant eller anpassad till småföretag. Därför behöver 

lagstiftarna och FAR se över regelverk, praxis och standarder för att möjliggöra en 

mer relevant revision eller kontroll för småföretag, i samråd med myndigheter och 

branschorganisationer. 

 Studien åskådliggör att nystartade småföretag som väljer revision är överraskande lågt 

och påtryckningsmetoder för att påverka småföretagens valfrihet är begränsad. Det 

innebär att revisionsbyråerna, men även Bolagsverket behöver mer aktivt arbeta för att 

tydliggöra och påvisa nyttan av revision för nystartade småföretag. 

 Vår studie har kunnat påvisa att det idag finns ett förväntningsgap mellan berörda 

aktörer, som branschorganisationer, revisionsbranschen och myndigheter. Med bättre 

samverkan mellan dessa, skulle det finnas bättre möjligheter för reformens 

problemområden att utredas och åtgärdas. Vår förhoppning är att studiens kvalitativa 

insikter ska skapa diskussion, men framförallt framkalla samverkan dem emellan. 

6.3 Fortsatt forskning 
Riksrevisionen (2017) rekommenderade att återinföra revisionsplikten för att lösa de problem 

och brister som uppkommit efter reformen. Vårt resultat visar dock att endast någon enstaka 

respondent ansåg att ett sådant ställningstagande vore politiskt eller praktiskt möjligt, eller 

vidare applicerbart för Sverige som medlemsland i Europeiska Unionen. Vidare 

uppmärksammades att Sverige med en stor offentlig sektor som privatiserats och därmed 

finansierar privata aktiebolag för offentliga uppdrag, kräver en verkningsfull kontroll. Utifrån 

denna kvalitativa studie har det framkommit möjliga förslag för hur en kvalitetssäkring av 

småföretag skulle kunna ske. Dessa förslag har bestått i en ”     w j    ”  ”        -     ”  

granskning och intyg av auktoriserad redovisningskonsult, ökad kontroll från myndigheter, ny 

aktiebolagslag och en ny bolagsform. Förtroendet för mindre aktiebolag håller på att urholkas 

och respondenterna i denna studie har varit eniga om att det behövs mer kontroll. Därav är det 

av stort samhällsekonomiskt värde, att fortsätta forska kring möjligheten att vidta en effektiv, 

anpassad och verkningsfull kontroll, för att återupprätta förtroendet för aktiebolagsformen. 

Vår studie påvisar, likt Riksrevisionens (2017) och Ekobrottsmyndighetens (2016a) rapporter, 

att nystartade småföretag efterfrågar revision i väldigt liten omfattning. Denna kvalitativa 

studie har enbart berört vid några eventuella förklaringar till hur detta kan föreligga. Det vore 

dock viktigt att i en mer fördjupande studie, med syfte att ytterligare utöka förståelsen för vad 

som utgör grunden för nystartade småföretagens val av revision i den svenska kontexten. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide, Urvalskategori 1 – Myndigheterna 
 

Allmänna frågor 

Du kan väl beskriva lite om dig själv, vad du gör och din roll här? 

I din yrkesroll, på vilket vis kommer du i kontakt med småföretag? 

Frågor om förväntningar inför reformen 

1) Hur såg dina tankar och förväntningar ut inför revisionspliktens avskaffande år 2010? 

Tankar om revisionsplikten i allmänhet? 

2) Vad hade myndigheten för förväntningar på avskaffandet? Var det olika dina egna? 

a) Bolagsverket: I utredningar innan avskaffande diskuterades att redovisningen skulle 

kunna försämras, hur gick de diskussionerna här? Fanns det andra farhågorna? 

b) Skatteverket: I utredningar innan avskaffande diskuterades mycket om att 

skattefusket skulle öka, hur gick de diskussionerna här? Fanns det andra farhågorna? 

c) Ekobrottsmyndigheten: I utredningar innan avskaffande diskuterades mycket om att 

den ekonomiska brottsligheten skulle öka, hur gick de diskussionerna här? Fanns det 

andra farhågorna? 

3) Hur såg företagen på revisionspliktens avskaffande? Fick ni mycket frågor, eller var det 

som tidigare? 

4) Såg myndigheten/ni några risker att revision/revisorn skulle försvinna från aktiebolag? 

Frågor om reformens konsekvenser 

5) Hur har myndigheten påverkats av revisionspliktens avskaffande? Förändrade 

arbetsuppgifter? Konsekvenser? 

6) På vilket sätt tror ni att mindre aktiebolag har påverkats av revisionspliktens avskaffande? 

Arbetsbörda och kostnader för revision?  

7) Skiljer sig er hantering av aktiebolag utan revision, från aktiebolag med revision? 

8) Har ni sett någon trend i att det är en viss typ av aktiebolag som väljer bort revision? 

Skillnad mellan branscher? Skillnad mellan nystartade och etablerade aktiebolag? 

9) Vilka risker finns då aktiebolag inte väljer revision? 

a) Bolagsverket: Har kvaliteten på årsredovisningarna påverkats sedan revisionsplikten 

avskaffades? På vilket sätt? Årsredovisningars trovärdighet? 

10) Tycker du att din relation till småföretag har förändrats? På vilket sätt? 

Frågor om hur förväntningarna uppfyllts 

11) På vilket sätt anser du att dina och myndighetens förväntningar av avskaffandet har 

uppfyllts respektive inte har uppfyllts? 

12) Fanns det fördelar med revisionsplikten som ni saknar nu? Revisorns 

rapporteringsskyldighet? 

13) Nu så här 7 år senare, hur känner du att inför de debatter som varit om revisionspliktens 

avskaffande? Riksrevisionen granskningsrapport vill återinföra revisionsplikten och 

Ekobrottsmyndighetens rapport vill införa förenklad revision, regeringen utreder höjda 

gränsnivåer. Var står ni? 

Övriga frågor 

14) Egna reflektioner, utifrån diskussionerna? Vad har fungerat bra och vad har fungerat 

sämre för dig som yrkesperson? Utifrån myndigheten?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Urvalskategori 2 – Revisionsbyråerna 
 

Allmänna frågor 

Du kan väl beskriva lite om dig själv, vad du gör och din roll här? 

Hur ser du på din roll som revisor/redovisningskonsult och din relation till småföretag? 

Frågor om förväntningar inför reformen 

1) Hur såg dina tankar och förväntningar ut inför revisionspliktens avskaffande år 2010? 

Tankar om revisionsplikten i allmänhet? 

2) Vad hade revisionsbyrån för förväntningar på avskaffandet? Var det olika dina egna? 

a) Förändrade kundrelationer? 

3) Hur såg företagen på revisionspliktens avskaffande? Fick ni mycket frågor, eller var det 

som tidigare? 

4) Såg ni några risker med att revision/revisorn skulle försvinna från aktiebolag? 

Frågor om reformens konsekvenser 

5) Hur har revisionsbyråerna påverkats av revisionspliktens avskaffande? Förändrade 

arbetsuppgifter? Konsekvenser?  

6) Hur har efterfrågan på era tjänster utvecklats sedan revisionspliktens avskaffande? 

7) På vilket sätt tror ni att mindre aktiebolag har påverkats av revisionspliktens avskaffande? 

Arbetsbörda och kostnader för revision? 

8) Har ni sett någon trend i att det är en viss typ av aktiebolag som väljer bort revision? 

Skillnad mellan branscher? Skillnad mellan nystartade och etablerade aktiebolag? 

9) Vilka risker finns då aktiebolag inte väljer revision? 

a) Har kvaliteten på årsredovisningarna påverkats sedan revisionsplikten avskaffades? På 

vilket sätt? Årsredovisningars trovärdighet? 

b) Ekonomisk brottslighet?  

10) Tycker du att din relation till småföretag har förändrats? På vilket sätt? 

Frågor om hur förväntningarna uppfyllts 

11) På vilket sätt anser du att dina och revisionsbyråns förväntningar på avskaffandet har 

uppfyllts respektive inte har uppfyllts? 

12) Om möjligheten att välja bort revision ska vara kvar, vilka gränsnivåer är rimliga? 

13) Nu så här 7 år senare, hur känner du att inför de debatter som varit om revisionspliktens 

avskaffande? Riksrevisionen granskningsrapport vill återinföra revisionsplikten och 

Ekobrottsmyndighetens rapport vill införa förenklad revision, regeringen utreder höjda 

gränsnivåer. Var står ni? 

Övriga frågor 

14) Egna reflektioner, utifrån diskussionerna? Vad har fungerat bra och vad har fungerat 

sämre för dig som yrkesperson? Utifrån revisionsbyrån?  
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Bilaga 3 – Intervjuguide, Urvalskategori 3 – Branschorganisation 

FAR 
 

Allmänna frågor 

Du kan väl beskriva lite om dig själv, vad du gör och din roll här? 

Hur ser du på din roll och din relation till medlemmarna, revisorer/redovisningskonsulter, 

småföretag och myndigheterna? 

Frågor om förväntningar inför reformen 

1) Hur såg dina tankar och förväntningar ut inför revisionspliktens avskaffande år 2010? 

Tankar om revisionsplikten i allmänhet? 

2) Vad hade FAR för förväntningar på avskaffandet? Var de olika dina egna? 

a) I utredningar innan avskaffande diskuterades mycket om att skattefusket och 

ekobrottsligheten skulle öka, hur gick de diskussionerna här? Fanns det andra farhågor 

sett i från medlemmarna? 

3) Hur uppfattade du det utifrån medlemmarnas sida? Fick ni mycket frågor, eller var det 

som tidigare? 

4) Såg FAR och era medlemmar några risker att revision/revisorn skulle försvinna från 

aktiebolag? 

Frågor om reformens konsekvenser 

5) Hur har FAR påverkats av revisionspliktens avskaffande? Förändrade arbetsuppgifter? 

Konsekvenser?  

6) På vilket sätt tror ni att mindre aktiebolag har påverkats av revisionspliktens avskaffande? 

Arbetsbörda och kostnader för revision? 

7) Har ni sett någon trend i att det är en viss typ av aktiebolag som väljer bort revision? 

Skillnad mellan branscher? Skillnad mellan nystartade och etablerade aktiebolag? 

8) Vilka risker finns då aktiebolag inte väljer revision? 

a) Har kvaliteten på årsredovisningarna påverkats sedan revisionsplikten avskaffades? På 

vilket sätt? Årsredovisningars trovärdighet? 

b) Ekonomisk brottslighet. 

9) Hur upplever du diskussionerna idag hos medlemmarna, någon skillnad? Myndigheter 

eller andra aktörer som ni kommer i diskussion med?  

10) Tycker du att medlemmarnas relation till småföretagen har förändrats? På vilket sätt? 

Frågor om hur förväntningarna uppfyllts 

11) På vilket sätt anser du att dina och FAR:s förväntningar av avskaffandet har uppfyllts 

respektive inte har uppfyllts? 

12) Om möjligheten att välja bort revision ska vara kvar, vilka gränsnivåer är rimliga? 

13) Nu så här 7 år senare, hur känner du att inför de debatter som varit om revisionspliktens 

avskaffande? Riksrevisionens granskningsrapport vill återinföra revisionsplikten och 

Ekobrottsmyndighetens rapport vill införa förenklad revision, regeringen utreder höjda 

gränsnivåer. Var står ni? 

Övriga frågor 

14) Egna reflektioner, utifrån diskussionerna? Vad har fungerat bra och vad har fungerat 

sämre för dig som yrkesperson? Utifrån FAR? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide, Urvalskategori 3 – Branschorganisation 

Svenskt Näringsliv 
 

Allmänna frågor 

Du kan väl beskriva lite om dig själv, vad du gör och din roll här? 

Hur ser du på din roll och din relation till medlemmarna, småföretag, samt 

revisorer/redovisningskonsulter och myndigheterna? 

Frågor om förväntningar inför reformen 

1) Hur såg dina tankar och förväntningar ut inför revisionspliktens avskaffande år 2010? 

Tankar om revisionsplikten i allmänhet? 

2) Vad hade Svenskt Näringsliv för förväntningar på avskaffandet? Var de olika dina egna? 

a) Er utredning, var den bara på Svenskt Näringslivs inverkan? Eller var det på 

medlemmarnas inrådan? 

b) Vad tyckte ni förändrades under de 5 åren mellan utredningen och reformen trädde i 

kraft? 

3) Hur uppfattade du det utifrån medlemmarnas sida? Fick ni mycket frågor, eller var det 

som tidigare? 

4) Såg Svenskt Näringsliv och era medlemmar några risker med att revision/revisorn skulle 

försvinna från aktiebolag? 

Frågor om reformens konsekvenser 

5) På vilket sätt tror ni att mindre aktiebolag har påverkats av revisionspliktens avskaffande? 

Arbetsbörda och kostnader för revision? 

6) Hur har Svenskt Näringsliv påverkats av revisionspliktens avskaffande? Förändrade 

arbetsuppgifter? Konsekvenser? 

7) Har ni sett någon trend i att det är en viss typ av aktiebolag som väljer bort revision? 

Skillnad mellan branscher? Skillnad mellan nystartade och etablerade aktiebolag? 

8) Vilka risker finns då aktiebolag inte väljer revision? 

a) Samhället? 

b) Ekonomisk brottslighet? 

9) Hur upplever du diskussionerna idag hos medlemmarna, någon skillnad? Myndigheter 

eller andra aktörer som ni kommer i diskussion med? 

10) Tycker du att småföretagens förhållande till myndigheter och revisorer har förändrats? På 

vilket sätt? 

Frågor om hur förväntningarna uppfyllts 

11) På vilket sätt anser du att dina och Svensk Näringslivs förväntningar av avskaffandet har 

uppfyllts respektive inte har uppfyllts? 

12) Om möjligheten att välja bort revision ska vara kvar, vilka gränsnivåer är rimliga? 

13) Nu så här 7 år senare, hur känner du att inför de debatter som varit om revisionspliktens 

avskaffande? Riksrevisionens granskningsrapport vill återinföra revisionsplikten och 

Ekobrottsmyndighetens rapport vill införa förenklad revision, regeringen utreder höjda 

gränsnivåer. Var står ni? 

Övriga frågor 

14) Egna reflektioner, utifrån diskussionerna? Vad har fungerat bra och vad har fungerat 

sämre för dig som yrkesperson? Utifrån Svenskt Näringsliv? 
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