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Sammanfattning  
 
År 2010 är det magiska året för alla revisionsföretag och revisorer här i Sverige. 
Fortfarande vet man inte riktigt hur avskaffandet av revisionsplikten kommer 
påverka företag i Sverige. I Danmark har revisionsplikten redan slopats och 
endast en liten av de företag som inte är revisionsskyldiga har valt att inte 
behålla revisorer, det vill säga att de flesta företag har valt att behålla revisorn 
men dock utnyttjas inte EG:s maximala gräns för stora företag. I de flesta 
länder har en stegvis reglering av revisionspliktens avskaffande skett för att det 
ska bli lättare för företagen att anpassa sig. Detta har resulterat i att många 
länder har förenklat redovisningsreglerna så att små företag med mindre 
kunskap lättare ska kunna redovisa. Studien visar att antalet kvalificerade 
revisorer minskat i många länder då det räcker med en lågt kvalificerad revisor 
för att utföra en överskådlig revision.  
 
När det gäller den ekonomiska brottsligheten anser man i andra länder att de 
ekonomiska förlusterna är obetydliga och de som utför ekobrotten går oftast 
mot en konkurs. Man har andra system som kompenserar för revisionsplikten, 
exempelvis självregleringssystem och rapporter som kvalitetssäkras och skickas 
in till en myndighet som sedan granskar så att de inte innehåller väsentliga fel. 
 
I vår studie kommer vi fram till att en stegvis reglering skulle passa Sverige 
bättre än att utnyttja den maximala gränsen för stora företag som EG stadgar då 
96 % av företagen i Sverige är små. 



 
 

 
Abstract  
 
The year 2010 is the magic year for all audit firms and auditors in Sweden. It is 
unclear how the abolishment of audit obligation will affect companies in 
Sweden. In Denmark the audit obligation already has been abolished and only a 
small part of the companies that aren’t required to audit chose not to retain 
accountants, which means that most companies have chosen to retain the 
auditor but has not taken the maximum limit of EU boundaries for large 
companies. In most countries a gradual settlement of the audit obligations 
abolishment took place to make it easier for companies to adapt. This has 
resulted that many countries has simplified their accounting rules so that small 
companies with less knowledge are able to account in a simple way. The study 
shows that the number of qualified auditors has declined in many countries 
where it is enough to have a low qualified auditor to make an audit overview.  
 
When it comes to the economic crimes the financial losses considers being 
irrelevant in other countries and those who make these financial crimes often 
goes towards liquidation. With other systems that compensate the audit 
obligation such as self-regulation systems and reports that are quality assured 
and sent to an authority which reviews so that it doesn’t consist with 
misstatements.     
 
In this study, we found that a gradual regulation would be appropriate for 
Swedish companies instead of exploiting the maximum limit EG boundaries for 
large companies, when 96 % of all companies in Sweden are small. 
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1. Inledning 

I vårt inledande kapitel presenteras bakgrunden till revisionsplikten som följs av en 
problembakgrund och problemformulering där vi slutligen redogör syftet. 

 

1.1 Bakgrund 

Revision innebär att planera, granska, bedöma och uttala sig angående 
årsredovisning, bokföring och förvaltning enligt god revisionssed. Revision 
finns idag eftersom olika intressenter skall kunna lita på information om 
företagets ekonomiska ställning och förvaltning. Därför finns krav på hur 
resultat och ställning ska redovisas vilket gäller då ägarna har ett begränsat 
ansvar. Styrelse och VD ansvarar för denna information och revisorns roll är att 
kontrollera och kvalitetssäkra denna information och därmed lämna en 
revisionsberättelse med hög säkerhet men inte absolut säkerhet.(Revision 2006) 
Revisionsplikten innebär alltså att alla aktiebolag måste ha en kvalificerad 
revisor med vilket menas en godkänd eller auktoriserad revisor. Detta gäller om 
balansomslutningen är över 1000 prisbasbelopp och att det finns över 200 
anställda inom bolaget samt att det är börsnoterat. Detta kan även bli gällande 
om mer än 10 procent av ägarna begär detta. Lagen om revisionsplikt infördes 
år 1983, en viktig orsak till detta var för att minska den ekonomiska 
brottsligheten.(Burén & Nyquist 2005) Genom detta ökar trovärdigheten över 
ett företags finansiella ställning eftersom det finns lagregler om revision som 
gäller olika företags förvaltning och redovisning samt vilken information 
angående den ekonomiska situationen som får lämnas ut. Revisionslagarna har 
lett till en viss harmonisering som skyddar intressenterna genom att skapa tillit 
inom företaget. De som har nytta av revisionen är stat och kommun, ägare, 
kreditgivare, leverantörer, styrelse, företagsledning, anställda och kunder.  
      
Figur 1: Figur ur Revision (2006). s. 27 
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En brist på tillit till företaget skulle kunna uppstå från intressenternas sida om 
revisorerna inte funnits. Detta skulle leda till att intressenterna själva blir 
tvungna att granska företaget som de har ett intresse i. 
 
Det finns en viss skillnad när det gäller revisionen i Sverige och internationellt. 
Den största skillnaden är uppdelningen och inriktningen. Uppdelningen i 
Sverige består av årsredovisning och bokföring men även revision av VD och 
hur styrelsen sköter sig medan det internationellt inte har samma uppdelning då 
revisorns ansvar gällande VD och styrelse ser ut på ett annat sätt.  
 
Eftersom näringslivet har blivit allt mer komplext har frågorna gällande 
revisorns oberoende ökat då behovet för tillförlitlig information ökat hos 
intressenter och kapitalplacerare. Stora revisions- och konsultföretag har även 
växt fram i takt med att efterfrågan på revisionsföretagens kompetens ökat. Det 
har även skett en utveckling av de mindre revisionsbyråerna men inte lika 
markant som i de stora revisionsföretagen. Detta har lett till stora debatter om 
revisorns oberoende och branschens förmåga att anpassa sig till de stora 
förändringar och utvecklingar som har skett i näringslivet. I Sverige har detta 
resulterat i skärpta krav samtidigt som det internationellt har skett en 
motsvarande utveckling. 
 
Revisorernas arbete är lagstadgat enligt revisionslagen (SFS 1999:1079) där det i 
5§ framgår att ”Revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring 
samt företagsledningens förvaltning”. Granskningen skall vara så ingående och 
omfattande som god revisionssed kräver. Denna paragraf finns i flera lagar 
nämligen aktiebolagslagen (SFS 2005:551), lag om ekonomiska föreningar (SFS 
1987:667) och stiftelselagen (SFS 1994:1220).(Revision 2006) 
  

1.2 Problembakgrund 

I Sverige har man lagt ut förslaget att slopa revisionsplikten år 2010 och därför 
är frågan över hur Sverige kommer påverkas högst aktuell. Förutom den statliga 
utredningen SOU 2008:32 har andra utredningar från Svensk näringsliv och 
FAR SRS gjorts där man tar upp för- och nackdelar med revision. Pliktens 
avskaffande berör till största delen de små företagen som utgör 96 % av alla 
företag i Sverige. I andra länder där plikten redan avskaffats har resultatet skiljt 
sig från land till land men det finns även liknande effekter. Genom att 
undersöka olika länder och olika effekter som ekonomiska brott, hur 
revisionsföretagen påverkas, om revisorns arbete förändras, bestämmelser och 
gränser och andra faktorer som har en koppling till revisionspliktens 
avskaffande, kan man dra slutsatser om hur det kommer påverka Sverige.  
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1.3 Problemformulering 

I problembakgrunden tar vi upp flera faktorer som leder till tre huvudfrågor 
som delas upp till flera delfrågor: 
 

• Vad har hänt i andra länder efter revisionspliktens avskaffande? 

– Vilka effekter har konstaterats? 
– Kan man förutse liknande effekter i Sverige? 
 

• Hur kommer revisorer och revisionsbyråerna att påverkas? 
 
– Hur ser revisionsbyråerna på revisionspliktens avskaffande? 
– Kommer revisorernas arbete att förändras? 
 

• Hur har de ekonomiska brotten påverkats av pliktens avskaffande? 

– Kommer de ekonomiska brotten att öka eller minska om 
revisionsplikten slopas? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på effekter som kommer påverka företagen i 
Sverige om revisionsplikten avskaffas med utgångspunkt från resultat i andra 
länder där plikten redan avskaffats.  
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2. Metod  

 

I följande kapitel behandlas valet av kvalitativ metod samt tillvägagångssättet för insamlingen 
av data. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

När man använder sig av den kvalitativa metoden och samlar in data finns det 
en viss öppenhet vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden. Av metoderna 
finns det ingen som ger en objektiv verklighetsbedömning utan det man får är 
tolkningar av verkligheten. (Jacobsen 2002) Det finns olika tolkningsprinciper 
inom den deduktiva och induktiva ansatsen och dessa skiljer sig beroende på 
hur många tolkningsnivåer man genomgår. Skillnaden mellan deduktiva och 
induktiva ansatser är frågan om mer eller mindre öppenhet där den deduktiva är 
mer öppen för att den har flera tolkningsnivåer och den induktiva är mindre 
öppen eftersom den har färre tolkningsnivåer. Oberoende av vilken metod man 
använder sig av får man i slutändan ett resultat som man behöver analysera och 
tolka. Det är viktigt att påpeka att det finns brister inom den kvalitativa 
metoden eftersom människor har olika uppfattningar om verkligheten, därför är 
det viktigt att hålla sig inom ämnet.  Den kvalitativa metoden ger även 
möjlighet att utifrån frågeställningarna få fram ny information inom området, 
man vill alltså klarlägga problemställningen.(Jacobsen 2002) En fördel med 
kvalitativa ansatser är att man kan ändra problemställningarna under 
undersökningens gång då man har fått in ny information vilket gör processen 
interaktiv. Den kvalitativa metoden är en resurskrävande metod eftersom 
datainsamlingen och till exempel intervjuer kan ta lång tid. Oftast har man 
begränsade resurser vilket gör att man prioriterar viss information före annan, 
vilket kan leda till att man kan missa viktig information.(Jacobsen 2002) All data 
från bland annat olika informationskällor och intervjuer kommer oftast i stor 
mängd och kan vara ostrukturerad vilket är en nackdel för att det kan bli för 
komplext. Den kvalitativa metoden används oftast när man vill nyskapa ett 
ämne och lägga klarhet på detta genom att komma med ny data. 

2.2 Metodval  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden eftersom den är mer 
öppen till information då man inte känner till konsekvenserna av lagens 
avskaffning. Eftersom man vill ha omfattande information som sträcker sig till 
flera punkter utifrån problemställningarna använder vi oss av en kvalitativ 
metod. Vi har även valt den kvalitativa metoden för att den oftast används när 
man vill nyskapa ett ämne och lägga klarhet på detta samt få en djupare 
förståelse av ämnet. Valet mellan kvalitativ och kvantitativ metod beror även på 
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uppsatsens frågeställningar och syfte, och eftersom vårt arbete grundar sig på 
teorier har vi valt den kvalitativa metoden. Vi är medvetna om att vår 
användning av kvalitativ metod inte medger generalisering utan bara slutsatser.    

2.3 Intervjuer 

En intervju kan gå till på flera sätt, genom till exempel telefon eller e-mejl men 
oftast sker intervjun ansikte mot ansikte. Datainsamlingen vid en intervju 
kommer via ord, meningar och berättelser vilket gör att det kan komma in i 
stora mängder. (Jacobsen 2002) Dessa stora mängder kan leda till att man 
missar viktig information men kan åtgärdas genom att spela in intervjun. En 
nackdel är dock att man får in för mycket information vilket är en komplex 
process att behandla efteråt. Genom att ta anteckningar vid dialogen förenklas 
processen eftersom man själv analyserar och tar ut det viktigaste vid intervjun. 
(Gustavsson 1998) En öppen intervju är oftast lämplig när få enheter ska 
undersökas och är oftast tidskrävande eftersom det tar tid att ordna själva 
intervjun som att genomföra den. Öppna intervjuer är också viktiga när intresse 
över den enskilde individens synpunkter, inställning och uppfattningar 
föreligger. Sådana intervjuer är också väldigt passande när det finns vikt för hur 
individen tolkar olika företeelser. När det gäller telefonintervjuer kan man inte 
se hur intervjuaren reagerar och man kan inte heller se om personen känner sig 
besvärad över frågorna. Detta kan leda till att personen sluter sig och blir en 
sämre informationskälla. Det positiva med telefonintervjuer är dock att man 
slipper flytta sig fysiskt från plats till plats och på så sätt sparar man både tid 
och pengar. Är intervjun inte alltför öppen och personlig är det utmärkt att 
samtala över telefon, vilket även är bra för intervjuaren eftersom det finns viss 
anonymitet vilket kan kännas lättare för intervjuobjektet. 
 
Vid intervjun kan man låta samtalet vara öppet eller ha lite struktur på det 
genom att styra in på vissa ämnen som ska tas upp. Helst ska man bestämma 
hur starkt strukturerad intervjun ska vara innan man utför den och detta beror 
på vad man vill få ut av det hela. Oftast är frågesamtalet till en viss grad 
strukturerat och låter samtalet flyta lite. En optimal längd på en intervju är 
mellan en och två timmar långt samtal. (Jacobsen 2002) 

2.3.1 Val av intervjumetod 

Vi valde att använda oss av en öppen individuell intervju för att respondenterna 
fritt skulle kunna tala omkring ämnet och frågeställningarna. Intervjuerna 
skedde ansikte mot ansikte för att det är lättare att prata om känsliga ämnen. En 
nackdel dock är att det är både tid- och kostnadskrävande. Två av våra 
respondenter har valt att vara anonyma. Vid intervjun antecknade vi samtidigt 
som intervjun inspelades. Anteckningarna använde vi för att få ut det viktigaste 
från intervjun och vid oklarheter kunde vi gå tillbaka till inspelningen. Vi har 
även gjort en telefonintervju eftersom den intervjuade befann sig i en annan 
stad, där vi endast förde anteckningar. Frågeställningen skickades i förväg så att 
respondenten lättare kunde förbereda sig, dock är vi medvetna om att svaren 
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kan påverkas då respondenten kommer hålla sig mer till frågeställningarna. Vi 
är även medvetna om att en personlig kontakt inte skapas lika lätt vid en 
telefonintervju, vilket gör det svårare att tala fritt om ämnet. 
Vi har valt att ha omfattande frågeställningar om ämnet så att respondenten kan 
prata fritt och besvara på våra frågor. Frågorna är utformade på ett följsamt och 
enkelt sätt.  

2.4 Val av respondenter 

Här nedan beskrivs respondenter vi har valt samt en förklaring till varför vi har 
valt dessa. Det ges även en beskrivning av hur intervjuerna har gått tillväga. 

2.4.1 Skatteverket 

En intervju med Skatteverket var inte möjlig eftersom de redan deltagit i många 
uppsatser gällande avskaffande av revisionsplikten. Därför hänvisade 
Skatteverket oss till intervjufrågorna i gamla uppsatser där deras åsikter kring 
ämnet redogörs.  

2.4.2 Revisionsbyrå och revisor 

Vi har valt att undersöka revisorers perspektiv när det gäller avskaffandet av 
revisionsplikten. Det vi vill få fram genom intervjuerna är en inblick i 
revisorernas syn på avskaffandet av revisionsplikten och även se om 
revisorernas arbete kommer att förändras.  Revisionsplikten avskaffande berör 
revisorerna som är part i målet och därför kommer deras personliga åsikter vara 
sannolika. 
 
De två revisionsbyråerna vi har intervjuat har valt att vara anonyma eftersom de 
inte vill säga att företaget påstår att vissa uppfattningar stämmer helt då man 
inte vet vad som egentligen kommer att inträffa. Hos revisionsbyrå X1 har vi 
talat med en godkänd revisor och en auktoriserad redovisningskonsult.  Medan 
vi hos revisionsbyrå X2 har talat med en godkänd revisor. 

2.4.3 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten valdes på grund av att de har stor kunskap om 
ekonomiska brott och även för att ta reda på deras syn på samt förberedelser 
rörande revisionspliktens avskaffande. En telefonintervju skedde med 
ekorevisorn, Henrik Lundin. 

2.5 Datainsamling 

Vår primära information samlades in från intervjuer och sekundär information 
från ekonomiska databaser som FAR SRS, Business Source Premier, Affärsdata 
och tidningen Balans. Andra källor är den statliga offentliga utredningen SOU 
2008:32, svenska och utländska rapporter och artiklar. Den statliga utredningen 
SOU 2008:32, var en viktig informationskälla eftersom det är den senaste 
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utredningen när det gäller revisionspliktens avskaffande. Utredningen innehåller 
även information om utländska förhållanden som är väsentlig för vår studie. En 
annan viktig källa är det fjärde bolagsdirektivet som stadgas i EG rätten. Vi har 
valt att beskriva denna eftersom den möjliggör undantag till revisionsplikten 
och ger en bättre förståelse på vår undersökning. Undantaget påverkar 
revisionsbyråerna och revisorerna och därför är det en viktig del i vår 
undersökning som beskrivs ytterligare i vår teoretiska referensram.        

2.5.1 Primärdata 

Primärdata består av sådan information som vi själva har samlat in genom olika 
undersökningsmetoder vilka är observationsmetoder, intervjumetoder och 
enkätmetoder. Man går alltså direkt till källan där informationsökningen är styrd 
mot det man söker. Alla dessa metoder bygger på samma sak nämligen att 
frågorna besvaras. (Jacobsen 2002) 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata består av tidigare upplysningar som har dokumenterats av andra 
och har oftast många fördelar eftersom det är lättillgängligt samt att 
valmöjligheterna är stora. Oftast är denna typ av information sådan som har 
insamlats till en viss frågeställning. (Bengtström 1972) Sekundärdata kan vara 
antingen kvantitativ eller kvalitativ. Den kvantitativa sekundärdatan innebär att 
man analyserar olika typer av statistik, årsredovisningar, börsnoteringar med 
mera.  Medan den kvalitativa sekundärdatan innebär att man försöker tolka 
olika typer av texter såsom berättelser och historier. Nackdelen med 
sekundärdata är att man inte är medveten om hur tidigare information har 
insamlats därför måste man vara kritisk till källorna samt på hur trovärdiga 
dessa egentligen är. Det är viktigt att man använder sig av både primär- och 
sekundärdata då det leder till ett bättre resultat eftersom olika upplysningar kan 
jämföras. (Jacobsen 2002) 

2.6 Reliabilitet/Validitet  

Två viktiga kriterier vid bedömning av undersökningar inom företagsekonomi 
är reliabilitet och validitet. 
 
Reliabilitet även så kallad tillförlitlighet handlar om undersökningens resultat 
blir desamma om den genomförs på nytt. När det gäller bedömningen av mått 
och mätningar handlar reliabilitet om dessa är pålitliga och följdriktiga.(Bryman 
& Bell 2005) Vid val av källor har vi varit aktsamma för att få så hög reliabilitet 
som möjligt. Detta har vi kontrollerat genom att exempelvis intervjua flera 
revisorer från stora revisionsbyråer och jämfört vår information med flera olika 
källor där endast pålitlig information insamlats. Vi är även medvetna om att det 
blir en svaghet i reliabiliteten eftersom våra respondenter har valt att vara 
anonyma.   
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Validitet även så kallad giltighet innebär hur vi mäter det vi vill mäta, det vill 
säga om de mätinstrument som används verkligen mäter det man vill mäta. 
(Jacobsen 2002) Validitet används för att se om slutsatsen i undersökningen 
hänger ihop eller inte.(Bryman & Bell 2005) För att få hög validitet har vi till 
exempel utformat våra intervjufrågor på ett enkelt och omfattande sätt 
samtidigt som frågorna följer syftet.  

2.7 Trovärdighetsdiskussion 

I vår studie har vi använt oss av den senast tillgängliga informationen för att få 
hög tillförlitlighet. Eftersom revisionspliktens avskaffande fortfarande är ett 
förslag är vi medvetna om att informationen kan komma att ändras i framtiden. 
Den statliga utredningen SOU 2008:32 anser vi vara trovärdig eftersom 
regeringen noggrant har valt ut utredare med uppdrag att undersöka om 
revisionsplikten är nödvändig. Utredningen är ute efter att undersöka samma 
frågor som i vår studie och är därför relevant för oss. Andra artiklar och 
tidsskrifter som tidningen Balans anser vi är trovärdiga eftersom vi har använt 
oss av den senaste informationen. Men vi är medvetna om att det även finns en 
nackdel med tidningen Balans eftersom deras perspektiv är fokuserat på 
revisorer och rådgivare. 
Informationen om Skatteverket är tagen ur tidigare gjorda uppsatser vilket kan 
göra de mindre trovärdiga eftersom informationen inte är tagen direkt från 
källan. Nackdelen är att vi inte vet hur noggranna eller relevanta de tidigare 
författarna har varit i sin undersökning.     
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3. Teoretisk referensram 

 
I avsnittet teoretisk referensram presenteras teorier som är relevanta för uppsatsen. såväl som 
de internationella förhållandena i länder inom Europa. Detta ska ge en bättre förståelse samt 
en större inblick inom ämnet.

 

3.1 Revision och revisorns roll 

Som tidigare nämns innebär revision konkret att planera, granska, bedöma och 
uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. I företag som har flera 
ägare och där ansvaret är begränsat ställs det krav på hur resultat och ställning 
redovisas. Information som ges ut om företagets ekonomiska situation och 
förvaltningen ansvarar VD och styrelse för och denna information måste 
intressenterna kunna lita på. En revisors roll är att komma in och kvalitetssäkra 
informationen så att intressenter som kreditgivare, leverantörer, kunder, 
anställda samt stat och kommun ska kunna lita på denna. Lagar och 
bestämmelser styr vad informationen om den ekonomiska situationen ska 
innehålla och även hur revisionen av olika företagsformers förvaltning och 
redovisning får gå till och vad de ska bestå av. På så sätt ökar revisionens 
trovärdighet för företagets finansiella information och ger en förutsättning för 
ett väl fungerande näringsliv och samhälle. Skulle revisorn inte finnas, skulle det 
innebära att intressenterna blir tvungna att utföra egna kontroller för att skapa 
tillit till den ekonomiska situationen. Därför är revision och revisorns roll av 
stor betydelse för både ägarna och de olika intressenterna. 
 
Det finns olika slags revisorer som används i olika sammanhang som till 
exempel en revisor som har valts i ett företag, organisation eller en som jobbar 
med revision och redovisningsfrågor eller som har ett liknande arbete som yrke. 
Endast auktoriserade och godkända revisorer har lagskyddade titlar. För att 
uppnå till antingen godkänd eller auktoriserad revisor finns det uppställda krav 
på kunskap och erfarenhet som måste uppfyllas där större kunskap och 
erfarenhet krävs för att bli auktoriserad. Alla aktiebolag måste ha en 
auktoriserad eller en godkänd revisor där minst en auktoriserad krävs om det är 
ett stort företag. Även ekonomiska föreningar, stiftelser och bostadsföreningar 
som uppnått en viss storlek måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor.  
 
För att kunna bli auktoriserad revisor krävs det att man läser 240 
högskolepoäng på ett universitet eller högskola med en inriktning inom vissa 
ämnen. Förutom den teoretiska utbildningen krävs det även en femårig praktisk 
utbildning samt att man har avlagt en revisorexamen och en högre 
revisorexamen. För att kunna avlägga dessa examina finns kraven angivna i 



10 
 

revisorslagen och specificeras ytterligare i revisorsförordningen och 
revisionsnämndens föreskrifter. 
 
För godkänd revisor krävs det både lägre teoretisk och praktisk utbildning. 
Kravet på den teoretiska delen är att man läst 180 högskolepoäng med 
kandidatexamen i företagsekonomisk inriktning i vissa ämnen. Den praktiska 
delen består av tre års praktisk utbildning och att man avlägger en 
revisorexamen.  
 
Både auktoriserade och godkända revisorer får arbeta med företag som inte har 
en naturlig koppling till revision med vissa undantag. Verksamheter som kan 
störa revisorns opartiskhet och självständighet eller om verksamheten på något 
sätt strider mot rätten att utföra revision, är exempel på några av dessa 
undantag. Stora företag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor som har 
avlagt revisorsexamen.(Revision 2006) 

3.2 EG-rätt 

Obligatorisk revision av företagets årsbokslut och granskning av 
förvaltningsberättelsen är det innehåll som EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51 
stadgar. I direktivet nämns ett undantag om granskningen för medelstora och 
onoterade företag. Undantaget möjliggör för förenklade redovisningsregler och 
möjligheten att göra undantag för revisionsplikten. Den 5 juni 2008 började det 
nya gränsvärdet för stora företag att gälla. Det nya gränsvärdet blev 4 400 000 
euro för balansomslutning, 8 800 000 euro i nettoomsättning och 50 anställda, 
varav två av kraven måste vara uppfyllda för att räknas som ett stort bolag. 
 

Tabell 1: Enligt direktivet måste två av dessa tre gränsvärden uppnås eller överstigas för att 
klassas som ett stort företag. 
 
 Krav från EU har påverkat Sverige vilket har satt lite press på regelförenkling 
inom redovisningsområdet. EU vill öka konkurrenskraften bland de europeiska 
företagen genom att minska de administrativa kostnaderna och på så sätt 
stimulera Europas ekonomi.  Man har siktat på att minska dessa administrativa 
kostnader med 25 % år 2012, men den svenska regeringen vill uppnå detta 
redan år 2010. Detta vill man uppnå genom att bland annat förenkla revisionen, 
redovisningen och själva bolagsrätten. Det är inom det här ämnet man har tagit 
upp om att man har möjlighet att göra undantag till revisionsplikten för vissa 
aktiebolag och på så sätt spara kostnader. Idag utnyttjar nästan alla länder inom 
EU det fjärde bolagsdirektivet gällande undantag till revisionsplikten vilket ger 
dem konkurrensmässiga fördelar gentemot företagen i Sverige om inte 

EG:s fjärde bolagsdirektiv  
Balansomslutning   4 miljoner euro 
Nettoomsättning 8,8 miljoner euro 
Antal heltidsanställda 50  
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bolagsdirektivet tillämpas. Konkurrensen kan också leda till att företagen i 
Sverige flyttar sin verksamhet utomlands där revisionsreglerna är enklare. (SOU 
2008:32)    

3.3 SOU 2008:32 

Den sjunde september 2008 tillkallade man en särskild utredare som hade i 
uppdrag att se över reglerna om revision för vissa aktiebolag och föreslå bland 
annat de ändringar som krävs för att slopa revisionsplikten. Idag måste alla 
aktiebolag och liknande ha en revisor som granskar revisionsklienten om denne 
har fullgjort sin skattebetalning och om det förekommer brott mot 
verksamheten. Revisorn har även plikt att anmäla misstanke om brott till 
åklagare ifall det skulle förekomma. Idag måste det finnas bestämmelser om 
revision i bolagsordningen där revisorn har en mandattid på fyra år.  
 
För att kunna ge de svenska företagen kostnadsbesparingar och bättre 
konkurrensfördelar har man kommit med förslag att avskaffa revisionsplikten 
och därmed upphör kravet på att ha en revisor. För att lätta trycket för de 
svenska företagen har en utredning kommit med förslag att ändra mandattiden 
till ett år och att kravet om bestämmelser gällande revision i bolagsordningen 
ska falla bort. Genom att slopa revisionsplikten har utredningen genom 
försiktiga beräkningar kommit fram till en kostnadsbesparing på närmare sex 
miljarder kronor per år. Istället ska man ha fri revision vilket innebär att 
aktiebolagen själva väljer när revisionstjänsten behövs. Fri revision gäller dock 
inte alla aktiebolag utan endast små och medelstora företag som inte 
överskrider gränsvärdet för stora företag.  
 
I Sverige dominerar små och medelstora företag som oftast inte kräver 
avancerad revisionsgranskning, därför uppmuntras utredningen till fri revision. 
I motsats till större delen av EU så ingår förvaltningsrevision i samband med 
räkenskapsrevision i Sverige. Detta gör att företag som undantas revisionsplikt 
och endast vill ha en räkenskapsrevision får en extra kostnad då 
förvaltningsrevisionen ingår. Man har därför kommit med förslaget att 
förvaltningsrevisionen ska avskaffas helt för att kunna minska på kostnaderna.  
 
Även om det finns många positiva effekter med fri revision, finns det även en 
del negativa och där syftar utredningen på den ekonomiska brottsligheten. 
Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten menar att skattefel och att den 
ekonomiska brottsligheten kommer öka om revisionsplikten avskaffas. 
Utredningen pekar dock mot en mildare effekt gällande dessa konsekvenser då 
man anser att oron för skattefusk och annan ekonomisk brottslighet har varit i 
överdrivna. För att kunna förbygga det har man istället förslag i själva 
lagstiftningen för att kompensera dessa åtgärder. En anledning till införande av 
revisionsplikten var att bland annat minska skattefelen. I SOU 2008:32 har man 
angivit två åtgärder mot skattefel. I det första förslaget så föreslås det att 
Skatteverket ska kunna göra en kontroll av bokföringen och annan 



12 
 

räkenskapsinformation antingen i ett föranmält eller ett avtalat möte med 
Skatteverket. Det andra förslaget innebär att alla näringsidkare ska lämna 
uppgift i sin skattedeklaration om hur årsbokslutet har upprättats och om det 
gjorts av uppdragstagare och om granskningen har skett av revisorer.  
 
Avskaffande av revisionsplikten kommer enligt utredningen påverka över 
300 000 registrerade aktiebolag och därför måste företagen få tid att anpassa sig 
till den nya regleringen. Utredningen ger förslag att plikten ska avskaffas i juni 
2010.(SOU 2008:32)    
 

3.4 Ekonomisk Brottslighet 

 
Ekonomisk brottslighet är ett samlingsnamn för många olika brott och kan inte 
hänvisas till något direkt lagrum eftersom det är ett svårdefinierat begrepp. Vid 
början av 80- talet definierades den ekonomiska brottsligheten till personer i 
högre positioner i näringslivet som utförde bland annat priskarteller, 
missledande marknadsföring, arbetsmiljöbrott och skattebrott (Sutherland, 
1983). Sedan dess har man utgått från flera utgångspunkter som till exempel 
brottslighetens offer eller kontexten för brott och även att det krävs särskild 
kompetens för att kunna utreda ekonomiska brott. Företagsrelaterade brott 
som begås i en näringsverksamhets intresse och yrkesrelaterade brott som begås 
inom en näringsverksamhet men som riktar sig mot den typen av verksamhet är 
också något som man har skiljt på. Skattebrott, bokföringsbrott, borgenärsbrott 
och insiderbrott är något man har lagt större fokus på i Sverige, än brott som 
går ut över företag och konsumenter (Lindgren 2000, Lindgren 2001, Korsell 
2006). Man kom med allt fler definitioner av den ekonomiska brottsligheten 
och när ekobrottsmyndigheten skapades menades det att det var viktigare med 
brottets kvalifikationsgrad snarare än själva anknytningen till 
näringsverksamheten. Praktisk tillämpning av regeringens syn på ekonomiska 
brott är vad Ekobrottsmyndigheten ansvarar för, men de utgår dock inte från 
en specifik definition.  
 
Många ekonomiska brott som upptäcks beror på hur mycket kontroller som har 
skett av samhällets tillsynsverksamheter.  
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Figur 2: Grafen visar antalet anmälda ekonomiska brott som är relevanta i vår 
undersökning från år 1975 fram till år 2008. (Brå 2008) 
 
 
De största ekonomiska brotten är skattebrott och bokföringsbrott som står för 
närmare 90 procent av de misstänkta brotten och anmäls till största delen av 
skatteverket och konkursförvaltare. Denna typ av ekonomiska brott har haft en 
fast ökning från början av 2000-talet. Den ekonomiska brottsligheten är 
speciellt utmärkande i vissa branscher som restaurang, frisör- och 
byggbranscherna därför infördes en ny lag år 2006 mot svartarbete som ger 
Skatteverket rätt att göra speciella skattekontroller. Stor satsning görs av 
myndigheter för att förebygga ekobrott och en utveckling som har skett är 
bland annat skapandet av regionala underrättelsecenter och en ny lag där från 
och med år 2010 ska det finnas certifierade kassor för företag som tar emot 
kontanter där syftet med den nya lagstiftningen är att minska de oredovisade 
intäkterna. (Källman 2007)  
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Figur 3: Figuren visar antalet inkomna brottsmisstankar år 2007, uppdelat efter typ av 
ekobrott. Den största delen av ekobrottsmisstankar består av skattebrott och bokföringsbrott.                           
Källman L. (2007). s. 313 
 
 

3.5 Skatteverket 

Skatteverket är en myndighet som har hand om skatt, folkbokföring och 
bouppteckningar samt granskning av deklarationer för både privatpersoner och 
företag. Sedan år 2008 har Skatteverket även bevakat statens fordringar. Dess 
kontor finns över hela Sverige men huvudkontoret ligger i Solna där 380 av de 
cirka 11 500 anställda finns. (Skatteverket 2009)  
 
Tidigare undersökningar om revisionspliktens avskaffande har gjorts där 
Skatteverkets synpunkter kring ämnet har redogjorts. Eftersom Skatteverket har 
hänvisat oss till tidigare uppsatser har vi baserat vår undersökning på dessa.   
 
Skatteverket ser avskaffandet av revisionsplikten som en nackdel eftersom det 
kan sätta press på revisorerna som finns hos Skatteverket. Frågan angående om 
Skatteverket kommer behöva öka sina resurser om revisionsplikten avskaffas 
beror helt och håller på vilka gränsvärden man kommer ha i Sverige. Samtidigt 
kommer stora företag behålla revisorerna eftersom man är medveten om att 
revision behövs. Enligt Skatteverket spelar det alltså ingen roll var gränsvärdet 
för stora företag hamnar men som förslaget ser ut nu är gränsvärdet alldeles för 
högt. Den fördelen som finns med utredningen är att Skatteverket ska få gå in 
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och göra oanmälda besök för att se om bokföring existerar i ett företag samt att 
man har som förslag att införa att man kryssar för en ruta i deklarationen som 
visar om ett företag har en revisor, detta system har Skatteverket i Danmark 
redan infört. Skatteverket anser att det inte finns fler fördelar.(Emilsson & 
Maljukanovic 2008)  
 
Skatteverket är emot att revisionsplikten avskaffas eftersom antalet brott under 
de senaste åren progressivt har ökat. Med det system vi har idag är revisorn 
skyldig att anmäla misstankar om brott och om revisionsplikten avskaffas 
försvinner både revisionsberättelsen samt revisorns anmälningsskyldighet. I och 
med detta kommer skattebrott inte upptäckas lika lätt eftersom de upptäcks i 
samband med endera taxering, momskontroll eller revision. Vid dessa typer av 
brott kan Skatteverket se om företaget undanhåller inkomster eller saknar 
bokföring då en anmälan skickas vidare till Ekobrottsmyndigheten.(Emilsson & 
Maljukanovic 2008) 
 
Skatteverket menar att arbetsuppgifterna kommer vara oförändrade och att det 
är arbetssättet som hela tiden förändras eftersom man försöker anpassa sig så 
att antalet skattebrott inte ökar. Meningen med avskaffandet av revisionsplikten 
är inte att Skatteverket ska ta över revisorers arbete idag utan att en 
kostnadsbesparing ska ske för företag. (Almström et al. 2008)  

3.6 Internationella förhållanden 

Revisionsplikten har avskaffats i många länder, några tidigare än andra och har 
varit en grundmodell för andra länder som avskaffat revisionsplikten vid en 
senare tidpunkt. Några av dessa länder har vi valt att beskriva eftersom Sverige 
kan få liknande effekter. England är ett av de länder som avskaffat 
revisionsplikten tidigt och har varit till grundmodell för både Danmark och 
Nederländerna. Andra länder vi har valt att undersöka är Finland, Norge och 
Tyskland på grund av liknande företagsstrukturer samt för att de är viktiga 
handelspartner.   
Många av dessa länder utnyttjar EG:s fjärde bolagsdirektiv som möjliggör 
undantag från revisionsplikten. Undantaget beviljas om företagen inte 
överstiger två av dessa tre gränsvärden som beskrivs i tabellen nedan. 
(Pontoppidan 2007)  
 

Tabell 2: Enligt direktivet måste två av dessa tre gränsvärden uppnås eller överstigas för att 
klassas som ett stort företag. För att kunna undanta revisionsplikten får två av dessa tre 
gränsvärden inte överskridas eller uppfyllas. 

EG:s fjärde bolagsdirektiv  
Balansomslutning   4 miljoner euro 
Nettoomsättning 8,8 miljoner euro 
Antal heltidsanställda 50  
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3.6.1 Revisionens avskaffande i Danmark 

 I Danmark avskaffades revisionsplikten den 21 mars 2006 för mindre bolag 
och därmed är Danmark det tredje sista landet som avskaffat revisionsplikten i 
EU. De två länder som fortfarande har kvar plikten är Sverige och Malta. 
Avskaffandet av revisionsplikten innebar att lagen L50 infördes, alltså att 
småföretag inte längre är skyldiga att bli reviderade av revisorer. Detta betyder 
inte att plikten försvinner för alla småföretag, utan endast för de minsta, så 
kallade mikroföretagen. Tabellen nedan beskriver vilka krav som måste 
uppfyllas för att kunna undanta revisionsplikten.  

Tabell 3: Ovanstående tabell visar Danmarks gränser för de företag som kan undantas 
från revisionsplikten enligt den Danska lagen L50 där minst två av kriterierna får uppnås 
men inte överstiga. 
 
En grundläggande orsak till varför man valde att avskaffa revisionsplikten i 
Danmark var att man ville minska de administrativa kostnaderna för små 
företag. För att uppnå detta har den danska regeringen satt som mål att innan år 
2010 minska de administrativa kostnaderna med 25 % och på detta vis leda till 
att småföretagen förhoppningsvis får en större konkurrensmöjlighet inom EU. 
Avskaffandet av revisionsplikten innebär att småföretagen följer EU:s fjärde 
bolagsdirektiv. I detta slås fast att varje enskilt medlemsland kan avgöra om 
man ska ha revisionsplikt för småföretag eller inte.   
 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen genomförde innan avskaffandet av plikten en 
undersökning som visade att endast 6,5 % av dem som haft möjlighet att välja 
bort revisorer gjort detta. Utfallet i Danmark visar att många har valt att behålla 
revisorer vilket beror på att förtroendet som skapas via revision har en stor 
betydelse för affärerna. Bland de tillfrågade företagen anser majoriteten att 
besparingen blir alltför liten genom att välja bort revisionen och ser den inte 
som betydelsefull även om revisionsarvodena i Danmark är betydligt högre än i 
Sverige. (Skough 2007) När man sedan efter lagen införts gjort en undersökning 
i december 2006 har denna visat att endast två procent har valt bort revisionen 
samt att sju procent funderar på detta. Men hela 83 % har valt att behålla 
revisionen och dessutom har fem procent inte fattat något beslut då de ansett 
att de inte har tillräckligt med kunskap gällande lagen. Det finns flera faktorer 
till varför så få har valt bort revisionsplikten, en av dessa beror på tidsperioden 
då man endast kan avskaffa revisionsplikten för nästkommande år på en 
ordinarie bolagsstämma. En annan faktor är lagförändringen som har skett då 
det har skapat en osäkerhet eftersom företagen inte har skaffat tillräcklig med 

 
Danmark L50 

 

Balansomslutning   1,5 miljoner danska kronor 
Nettoomsättning 3 miljoner danska kronor 
Antal heltidsanställda 12 (årsbasis) 
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information angående den nya lagen, L50. I och med detta har företagen inte 
kunnat besluta om de ska avskaffa eller behålla revisionen. Undersökningar som 
gjorts 2006 har även visat att företag inte vet vilken inverkan som kommer att 
fås av den nya lagen samt att företag frivilligt fortsatt med revision trots 
avskaffandet av plikten.  
 
Det man har diskuterat mycket om är den översiktligare granskningen kommer 
att försvinna då plikten avskaffas. De grundläggande principerna över hur en 
översiktlig granskning skall utföras finns beskrivna i RS 2000-2699, detta 
medför att revisorer inte har samma krav som tidigare då det gäller 
informationsinsamlingen samt granskningen av denna. Nackdelen är att det 
löper en större osäkerhet för fel i redovisningarna samtidigt som man får en 
översiktlighet. Enligt en undersökning som har gjorts då man frågat ett antal 
danska revisorer har det visats att hela 58 % anser att det för små företag efter 
införandet av L50 kommer bli betydelsefullt med en översiktlig granskning.    
80 % ansåg även att arbetet inte skulle förändrats men att efterfrågan på 
översiktlig granskning kommer att öka. 
 
I början på år 2007 diskuterade man även om revisionsstandarder var ämnade 
för små företag, som förenkling vid användandet av internationella 
revisionsstandarder gavs ett förslag av den danska folkpartis ordförande. Alla 
bolag i Danmark måste använda sig av internationella revisionsstandarder efter 
införandet av EU:s åttonde bolagsdirektiv, därför föreslår Danmarks 
folkpartiordförande att skaffa speciella standarder för mellanstora och små 
företag med hjälp av International Federation of Accountants, IFAC. Detta 
eftersom man anser att de mellanstora och små företagen kommer kunna 
minska sina kostnader.    
 

3.6.2 Revisionens avskaffande i England 

Det man förväntade sig i Danmark var att revisionsplikten skulle slopas steg för 
steg, som det har gjorts i England när det gäller de små företagen. I England 
gjorde man en undersökning 1993 på uppdrag av handelsdepartementet i 
England som visade vad företagen som valde att fortsätta med revidering 
kännetecknas av: 

• Kopior av årsredovisningen lämnades till banker och finansiärer av 
företagsledningen. 

• Omsättningen var relativt stor. 
• Revisionen ger kontroll över företagets ekonomiska ställning, alltså att 

den finansiella informationens kvalité ökar genom revision samt att 
kreditvärdigheten får en positiv verkan. 

• Att aktieägare inte hade tillträde att använda sig av internredovisningen 
eftersom företagen inte var helt familjeägda. (Pontoppidan 2007) 
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I England har antalet små och medelstora företag ökat och spelat en allt 
viktigare roll för den brittiska ekonomin då antalet ökade med 80 % mellan åren 
1980 och 2005. Ökningen bestod främst av enmansföretag eller av företag med 
högst 0-9 anställda. År 1994 infördes möjligheten till undantag från lagstadgad 
revision. Sedan år 1997 har gränsvärdet för små och medelstora företag ökat 
och år 2004 uppnåddes gränsvärdet som utgavs i EG:s fjärde bolagsdirektiv om 
omsättning, balansomslutning och medelantalet anställda. Senaste ändringen 
när det gäller gränsvärdet skedde den 5 september år 2008 där 
balansomslutningen och nettoomsättningen höjdes till 3,25 och 6 miljoner 
pund.  
 
En regleringsfilosofi som låg till grund för revisionspliktens avskaffande 
medförde att om inte nyttan av en tvingande regel kan visas vara större än de 
kostnader regeln för med sig så avskaffas regeln. För publika aktiebolag gäller 
dock huvudregeln att de alltid ska revideras. Ett mildrande av kravet på 
revisionslagen skedde för aktiebolag som driver en finansiell verksamhet, men 
huvudregeln ska alltid följas för sådana typer av företag. Olika bestämmelser 
finns även som skydd för minoritetsägare i aktiebolag där bolag som minst har 
tio procent av aktiekapitalet kan kräva revision även om de har rätt att undanta 
revisionsplikten. Det finns även speciella regler för koncerner, som säger att så 
länge moder- och dotterbolaget inte överstiger gränsvärdena för aktiebolag så 
kan de undanta revisionsplikten.  
En senare studie som gjordes år 2006 om revisionsplikten visade att omkring  
20 % av de aktiva aktiebolagen reviderades. I studien framgår bland annat att 
man anlitade en revisionsbyrå för att få hjälp med årsredovisningen och 
bokföringen för de ansågs vara av ett viktigt värde för externa intressenter. Man 
kom fram till att det inte fanns någon skillnad på brister i årsredovisning mellan 
företag som hade revision och övriga företag. 
  
Det engelska Skatteverket HM Revenue and Custom uttalade även att 
reviderade räkenskaper kan behöva granskas eftersom revisionsbyråernas arbete 
gjordes av personal med lägre kvalificering eller av personal under utbildning.  
Ett uttalande från The British Bankers’ Association menar att man oftast inte 
kräver kreditgivarens revision och att vid större krediter så var räkenskaperna av 
större värde. Enligt bankerna är täta bokslutsrapporter och god bolagsstyrning 
av större betydelse. Kontroll av kreditvärdigheten hos kunderna görs av två 
tredjedelar av bolagen och enligt Institute of Credit Management så skulle 
kreditvärdigheten sjunka om revidering av räkenskaperna skulle saknas.   
 
Redovisningsreglerna i England följs av EG:s fjärde bolagsdirektiv och 2006 års 
Company Law. Stora, medelstora och noterade företag ska följa UK GAAP och 
IFRS medan små företag får använda sig av förenklade revisionsregler enligt 
FRSSE som infördes år 1997.  
 
I England måste alla årsredovisningar skickas in till Companies House för att 
registreras. En kontroll av rapporterna görs så att ingen information saknas och 
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att de följer de formella kraven. Man har märkt att de företag som har 
finansiella svårigheter inte lämnar någon rapport vilket oftast är ett tecken på att 
företaget är på väg mot en konkurs eller att något inte stämmer. Därför 
fungerar även Companies House som en indikator för företag med ekonomiska 
svårigheter.  
 
Efter revisionspliktens avskaffande i England har man försökt att kompensera 
plikten genom olika typer av kvalitetskontroller som är frivilliga. Idag används 
compilation reports som är ställd till företagsledningen. Även den här typen av 
rapporter kan lämnas in hos Companies House. Värdet på rapporterna har 
ifrågasatts eftersom de kan utföras av vem som helst och inte har generella 
föreskrifter. För att marknaden ska kunna förstå syftet med rapporterna har 
brittiska organisation POB försökt att få revisionsorganisationerna att enas om 
en utformning och definition av en sådan rapport. År 2006 introducerades en så 
kallad assurance report som ska vara ett mellanting mellan den mest omfattande 
granskningen, det vill säga lagstadgad revision till den mest översiktliga 
granskningen, en compilation report.  
 
Efter revisionspliktens avskaffande kom man fram till att företagsledningen i 
små företag inte vet vad som ingår in en revisionstjänst och har svårt att välja 
vid en mindre betydande kvalitetskontroll. Problem kan ha uppstått på grund av 
att revisorerna i England varit inblandade i kundernas bokföring. En annan 
punkt man kom fram till är att Skatteverket i England lägger större värde på 
vem som gjort årsredovisningen än om den har granskats av en revisor och 
anser därför att revisionen inte är något stort hjälpmedel. Man kom även fram 
till att en stegvis reglering av gränsvärdena var bättre än att slopa 
revisionsplikten direkt och övergå till gränserna som EG:s fjärdebolagsdirektiv 
stadgar. Storleken på gränserna påverkar kostnaderna när man inför de nya 
bestämmelserna och det tar lång tid för företagen att implementera olika 
förändringar. 
 
 Revisionspliktens avskaffande har även lett till andra problem gällande 
revisorerna. Eftersom hög kvalificering inte längre krävs och att revisorns 
tjänster kan utföras av yrkesgrupper med lägre kvalificering har det medfört att 
revisorn inte konkurrerar på samma villkor som andra yrkesgrupper. En annan 
konsekvens som revisionspliktens avskaffande har fört med sig är att antalet 
kvalificerade revisorer har minskat vilket innebär att stora företag som inte kan 
undanta revision har svårt att hitta revisorer med hög kvalifikation. (SOU 
2008:32)  

3.6.3 Revisionens avskaffande i Finland 

Finland tillhör ett av de länder som redan har avskaffat revisionsplikten. Detta 
skedde 1 juli 2007 och innebär att mindre företag inte längre är skyldiga att bli 
reviderade av revisorer. Innan man kom med förslaget om revisionspliktens 
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avskaffande, maj 2003 hade det under en längre period skett utredningar som 
redan påbörjats i januari 2001.  
 
Även tidigare kunde mindre företag undgå revisionsplikten då vissa krav 
uppfylldes vilket innebar att det räckte med att revideringen skedde av en 
lekmannarevisor. Av maximalt tre krav var två av dessa tvungna att vara 
uppfyllda för att slippa ladstadgad revision. Dessa tre krav var nettoomsättning 
680 000 euro, balansomslutning 340 000 euro och tio anställda. Men om dessa 
lekmannarevisorers kompetens är tillräcklig ifrågasattes då utredningen skedde 
och man kom fram till att dessa revisorer inte uppfyllde kravet för godkänd 
revisor enligt det åttonde bolagsdirektivet. Därmed slopade man 
lekmannarevisorerna och stadgade att revisionen endast fick utföras av 
kvalificerade revisorer. En förändring när det gällde kraven för att mindre bolag 
skulle kunna slippa lagstadgad revision ägde rum och de nya gränsvärdena (se 
tabell nedan) blev istället en nettoomsättning på 300 000 euro, 
balansomslutning på 200 000 euro och fem anställda.  

Tabell 4: För att ett företag ska kunna undanta revisionsplikten får ingen av dessa tre 
krav överstigas.   
 
Innan revisionsplikten avskaffades gjordes även en undersökning för att se 
förhållandena i företagen som påverkades av förslaget. Detta gjordes från 
oktober 2005 till mars 2006, och det man kom fram till enligt undersökningen 
var följande: 

• Av företagen var det cirka 90 procent som hade samma företagsledare 
som ägare. 

• Externa krediter fanns hos cirka 45 procent av företagen. 
• Externa redovisningskonsulter anlitades av cirka 75 procent. 
• Stort fokus på revision och kostnad ju mindre ett företag var. 
• Revision och kvalitetskontroll uppskattades. 
• Kvalificerade revisorer skulle behållas hos 70 procent även om det inte 

var lagstiftat. 
  
Enligt undersökningen framkom även att då företag bestämmer sig för 
lagstadgad revision medför detta en kostnad på cirka 500 euro för en 
kvalificerad revisor, de indirekta revisionskostnaderna uppgår till 426 euro, 
revisionstjänsterna uppgår till 117 euro samt att specialisttjänsterna medför en 
kostnad på 1 987 euro.   
 
Under november 2006 till mars 2007 debatterade parlamentet förslaget och 
lagen trädde i kraft 1 juli 2007. Lagen innebär att de företag som inte vill behålla 

 
Gränsvärden för mindre bolag 

 

Balansomslutning   300 000 euro 
Nettoomsättning 200 000 euro 
Antal heltidsanställda 5 
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revision aktivt måste välja detta eftersom lagen består av en så kallad opt-out 
regel. Lagen innebär också att lekmannarevisorer slopas samt att företag som är 
fria från revisionsplikten får välja om de vill ha en revisor på egen hand. Då det 
gäller slopandet av revisionsplikten har även undantagsregeln kompletterats 
med en minoritetsregel som innebär att ”aktieägare med minst en tiondel av 
samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna kräver 
det ska företaget ha revision”. Om ett företag väljer att ha kvar revision skall 
detta stadgas i bolagsordningen eller bolagsavtalet.  
 
Ett stort antal av de små företagen i Finland drivs utan extern finansiering 
därför är finansiärernas synpunkt av mindre vikt.  Krav på en revisor och 
revisionsberättelse ska finnas när ett företag får hjälp med samhällsmedel eller 
när kreditinstitut har det som ett villkor för finansiering. Genom utredningar 
har man även kommit fram till att det för kreditinstituten är mer betydelsefullt 
med kundrelationen och kreditvärderingen jämfört med revisionen. Revisionen 
är av stor betydelse på grund av man vill bekämpa den ekonomiska 
brottsligheten samt att man vill att beskattningen sker på rätt sätt. 
Skattekontroller har ökat efter att revisionsplikten för små bolag av avskaffats 
samt att betydelsen av revisionsberättelsen inte är så stor då det endast ger 
möjlighet att kontrollera beskattningen i efterhand. Det är fortfarande svårt att 
se hur detta påverkar den ekonomiska brottsligheten och ett av de största 
problem är om ett företag har en bristande bokföring eller om denna inte 
avspeglar verkligheten. I företag där dessa fel har betydelse väljs det oftast en 
lekmannarevisor istället för en revisor och därmed minskar revisorers möjlighet 
att försöka reducera dessa brott. Trots revisionsskyldigheten går det inte att bli 
av med den ekonomiska brottsligheten på ett effektivt sätt enligt de modeller 
som finns idag. För de små företagen innebär detta inte en kostnadsökning när 
det gäller att bekämpa brottsligheten eftersom konkurrenskraftiga 
verksamhetsförutsättningar är ett grundläggande mål för pålitliga företag. En 
stor del av företagen använder sig idag av externa bokföringsbyråers tjänster för 
att upprätta bokslutet eftersom de minsta verksamheterna är så pass 
begränsade. Men små företag har fortfarande en möjlighet att på ägarnas 
begäran anlita en revisor. Det har även visat sig att kunskapsbristen när det 
gäller innehållet i revision är stor och därför har man tydligt definierat vad 
revision innebär i förslaget samt vad som skiljer redovisning från rådgivning. 
(SOU 2008:32)       

 

3.6.4 Revisionen avskaffande i Norge 

I Norge har det tillsatts en utredning för att se om revisionsplikten för små 
företag bör avskaffas, för att därefter utreda vilka gränsvärden som är 
väsentliga. Idag är företag som är bokföringsskyldiga bundna av revisionsplikten 
enligt huvudregeln i den norska revisorsloven. För företag där omsättningen 
understiger fem miljoner norska kronor är det inget krav att ha revision men 
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detta undantag gäller inte för aktiebolag. Alltså är alla norska aktiebolag 
revisionsskyldiga medan utländska företag som är registrerade i Norge tillhör 
undantaget och endast är revisionspliktiga om omsättningen överstiger fem 
miljoner norska kronor. Denna skillnad utreds eftersom man vill avskaffa detta 
undantag för utländska företag.   
 
Enligt Næringslivets hovedorganisasjon har man diskuterat gränsvärdena och 
kommit fram till att det kommer ligga på fem miljoner norska kronor om man 
slopar revisionsplikten då detta även kommer stämma överrens med undantaget 
som gäller idag. Undersökningar som gjorts av Den norske Revisorforening 
(DnR) visar att 69 % av aktiebolagen i Norge har en omsättning som 
understiger fem miljoner norska kronor samt att 91 % överstiger 25 miljoner 
norska kronor.   
 
Utredningen ska även ge förslag på andra olika redovisningsmetoder för att 
kompensera revisionsplikten samt om skattemyndigheter eller andra 
myndigheter kan tillföra en revisionsskyldighet för företag som tillhör 
undantaget. För aktiebolag som har en revisionsskyldighet skall det i 
utredningen även tas hänsyn till bundet eget kapital när det gäller 
aktiebolagsrättens krav. (SOU 2008:32) 
 

3.6.5 Revisionens avskaffande i Tyskland  

Tyskland har aldrig haft revisionsplikt för små företag och företagen utmärks av 
två former där båda liknar de svenska aktiebolagen. Den ena bolagsformen, 
Aktien-gesellschaft, är den mer komplicerade och är den som krävs vid  
börsintroduktion. Gesellschaft mitt beschränkter Haftung är den andra typen av 
företagsform och har mildare informationsplikt. Enligt den tyska lagen ska alla 
företag ha revision förutom de som uppfyller kravet för små företag. Två av 
följande kriterier måste uppfyllas för att räknas som ett litet företag: 
 

Tabell 5: Enligt ovanstående tabell kan vi se vilka gränser som gäller då ett företag kan 
undantas från revisionsplikten. Två av dessa tre krav måste vara uppfyllda men får inte 
överstigas för att kunna klassas som ett litet företag.   
 
Cirka hälften av företagen i Tyskland undgår revisionsplikten och det är relativt 
få kvalificerade revisorer som utför lagstadgad revision. De små företagen 
använder sig istället av så kallade skatterådgivare som inte bara anlitas för 
rådgivning utan även för att upprätta företagens bokföring. Skatterådgivarna är 
inte berättigade till att utföra ladstadgad revision och det är heller inte ett krav 

Gränsvärden för mindre bolag  
Balansomslutning   3, 4 miljoner euro 
Nettoomsättning 6, 9 miljoner euro 
Antal heltidsanställda 50 
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utan de anlitas frivilligt. De används oftast i syfte att upprätta deklarationer, 
årsredovisningar, löne- och avgiftsrapporter till skattemyndigheten. På så sätt 
blir det som en typ av kvalitetssäkring och försäkring om att inga olika typer av 
ekonomiska brott har begåtts. (SOU 2008:32)  
 

3.6.6 Revisionens avskaffande i Nederländerna  

 
När det fjärde bolagsdirektivet genomfördes år 1978 införde man undantaget 
för revisionsplikten i Nederländerna. Landet valde att utnyttja de maximala 
gränsvärdena som anges i bolagsdirektivet. Bolag med en balansomslutning på 
3,65 miljoner euro, en nettoomsättning på 7,3 miljoner euro och 50 anställda är 
undantagna från revisionsplikten då två av dessa tre krav är uppfyllda.  
 
 

Tabell 6: Enligt denna tabell kan man se vart gränserna går för att ett företag ska klassas 
som ett stort företag, vilket innebär att två av dessa krav måste vara uppfyllda eller överstigas. 
 
Grundtanken var att minska de administrativa bördorna och att de 
nederländska företagen skulle få samma möjligheter som resten av EU:s 
medlemsländer enligt fjärde och sjunde bolagsdirektiven då det genomfördes. 
Förutom att företagen kan undanta revision, kan de även använda sig av 
förenklade redovisningsregler. År 2007 började man tillämpa systemet 
Extensive Business Reporting Language vars syfte är att ha en likartad 
redovisningsstandard så att de nederländska företagen kan upprätta exempelvis 
ett årsbokslut som sedan elektroniskt kan skickas in till en nederländsk 
myndighet. Rapporterna kan sedan användas till olika ändamål av till exempel 
skattemyndigheten och på så sätt ska företagens skyldighet att rapportera bli 
billigare. Likt England så erbjuds assurance, reviews och compilation reports 
även i Nederländerna där compilation report är den vanliga typen som används. 
Kvalitén på räkenskaperna är självreglerade på ett sådant sätt att om företagen 
allvarligt missköter sin bokföring kommer de inte att överleva. Därför har det 
heller ingen större ekonomisk betydelse om företaget missköter sig enligt de 
allmännas perspektiv. Revisionen av de små företagen som utgör 95 % av alla 
företag i Nederländerna har visat sig vara ineffektiv mot förhindrande av 
skattebedrägeri. (SOU 2008:32)   
 

Maximala gränsvärden   
Balansomslutning   3,65 miljoner euro 
Nettoomsättning 7,3 miljoner euro 
Antal heltidsanställda 50 
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4. Empiri  

 
I empirikapitlet presenteras det insamlade materialet från den kvalitativa undersökningen. 
Denna undersökning är genomförd med hjälp av personliga intervjuer där frågor och svar 
besvaras i detta kapitel. Utifrån de två olika revisionsbyråerna som har intervjuas har dessa 
svar sammanfattats och beskrivs gemensamt under revisionsbyråer då liknande svar har 
angivits. 

 

4.1. Revisionsbyråer 

 
1. Som ni vet idag kommer förslaget om slopad revisionsplikt träda i kraft 

1 juni 2010, hur har ni förberett er? 
 
Byråerna har valt att satsa mer på redovisning och jobba närmare kunden för att 
skapa ett långsiktigt förhållande. Revisorerna har gjort mer eller mindre men satsar 
mer på redovisning. Revisorerna har stora och generella kunskaper om företaget och 
försöker lyfta fram dessa kunskaper så att kunden ser att man som revisorer är till 
nytta för dem.    
 

2. Hur tror ni det kommer påverka ert företag i helhet? 
 
Beroende på var man är i landet kommer företagen att påverkas på olika sätt 
eftersom det finns både mindre och större företag runt om i Sverige och det finns större 
koncentrationer av större företag vid Stockholmsområdet än vad det gör i Värmland. 
Därför kommer problemet att mötas på olika sätt.  
 
Vissa klienter kommer vilja ha revidering av företaget och vissa kommer att ta bort 
den delen men ändå kan det vara så att man gör en överenskommelse om kontroll av 
redovisningen men dock inte lika djup, det vill säga en mer överskådlig revision av 
företagen. Man vet inte riktigt hur utfallet kommer att bli. 
 

3. Tror ni att ni kommer få färre klienter efter pliktens avskaffande? 
 
En naturlig övergång kommer att leda till att det kommer bli färre revisionsklienter 
men som förslaget har angivit kan det leda till att vi får göra mer än vad vi får göra 
idag. Ett exempel som kan leda till att vi får göra mer som man redan i Danmark 
får göra är att vi får hjälpa till mer med årsredovisningen och bokföringen, där man i 
princip får hjälpa till med hela biten. Att det leder till färre klienter är mycket 
möjligt men det blir ingen drastiskt förändring. Konkurrensen om klienterna kommer 
att öka vilket också är en naturlig följd på en snabbt förändrande marknad.   
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4. Hur kommer slopandet av revisionsplikten påverka små företag, 
intressenter och ägare? 
 
Företagen kommer att påverkas på olika sätt beroende på hur de ser ut. Om det 
exempelvis är ett enmansföretag där själva personen sköter företaget och till exempel 
inte har lån, så klarar sig företaget helt självt eftersom det inte finns någon 
utomstående som behöver kvalitetsstämpel över företaget. Så fort det finns flera i 
företaget och fler intressenter behövs det en kvalitetsstämpel för att öka tilliten därför 
spelar gränsvärdet för ett stort företag roll i sådana här fall. Mycket tyder på att 
Sverige kommer använda sig av EU:s gränsvärden, vilket är ganska högt jämfört 
med Danmark och Finland där nivån är mycket lägre och det är därför många har 
kvar revisorer i företaget. Ett annat scenario kan vara där banker och andra 
kreditutgivare har egna internrevisorer som granskar företaget som vill låna pengar 
eller att de anlitar revisionsbyråer som gör det åt dem, vilket också är en utveckling 
för branschen. Bankerna vill oftast ha en externrevisor som tittar på företaget innan 
man lånar ut och frågan är också om man vill ha en hel granskning eller enbart att 
man tittar på vissa delar. 
 

5. Hur kommer nyanställningar eller rekryteringar påverkas? 
 
Beroende på hur marknaden kommer att se ut och förändras, på det sättet följer man 
anställningarna. En annan typ av utbildning kommer inte att krävas utan de 
kommer vara likadant som idag.  
 

6. Kommer ert revisionsarbete att förändras, om ja på vilket sätt? 
 
Om förslaget nu går igenom kan det leda till att revisionsdelen minskar medan 
konsultdelen kommer att öka och hjälpa dem att till exempel se framåt. En 
möjlighet är att man behöver ha större konsultkunskaper och erfarenhet än tidigare, 
men dock tror man inte att utbildningen kommer att förändras i helhet. Det finns 
också ”lagd” version av revision där man granskar de viktigaste delarna men man 
lämnar dock inte en revisionsberättelse. 
 

7. Fri revision kommer leda till att företagen kommer välja när de vill bli 
granskade, blir det svårt för en revisor att bara hoppa in i ett nytt 
företag? På vilket sätt? 
 
Att hoppa in i ett företag som inte har granskats på en viss tid kan leda till att man 
måste gå tillbaka och kolla så att tidigare siffror stämmer vilket gör att det tar längre 
tid men det blir dock inte svårare. Kostnaden kommer att öka eftersom det tar längre 
tid. 
 

8. Ert företag är ett internationellt revisionsföretag, skiljer revisionsarbetet 
sig ifrån andra länder som till exempel Tyskland, Danmark eller andra 
europeiska länder där plikten redan har avskaffats?  
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Det som är unikt för Sverige är att det vid revisionsarbetet ingår förvaltningsrevision 
där man kontrollerar styrelse och VD, att skatteavgifter har betalats in i rätt tid och 
till rätt belopp, att årsredovisningen lämnas in i rätt tid, att årsstämman hålls vid 
rätt tillfälle, kontroller av försäkringsskydd samt hur styrelsen har agerat och om de 
har gjort rätt. 
 

9. Skiljer sig de svenska revisionslagarna något jämfört med andra länder 
både inom- och utanför norden? 
 
Nej, revisionslagarna skiljer sig inte förutom att man i Sverige har 
förvaltningsrevision. 
 

10. I de länder där plikten avskaffats finns det nya lagar som kompensation 
för avskaffningen?  
 
En kompensation till avskaffandet av revisionsplikten som även finns med i SOU 
2008:32 och som man även i t.ex. Danmark använder sig av, är att man får kryssa 
för om företaget har granskats av en revisor eller inte. Då kan det vara så att de 
företag som har blivit granskade hamnar i en annan position hos t.ex. Skatteverket. 
I förslaget har man kommit med att Skatteverket får kontrollera företag när de vill. 
 
 

11. Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka när plikten 
avskaffats? 
 
Ja, möjligheten är stor att den gör det. Redan idag så finns många fel som görs både 
medvetet och omedvetet. Det handlar främst skattefel och skattebrott vilket kan leda 
till att det blir mer jobb för skattemyndigheterna som måste gå in och kontrollera. 

 
 

4.2. Ekonomiska brottsmyndigheten (ekobrottsmyndigheten)1

 

 

1. Förslaget om slopad revisionsplikt har beräknas träda i kraft den 1 juni 
2010, hur har ni förberett er inför detta? 
 
Inga förberedelser har gjorts eftersom det är för tidigt. Man gör så kallade 
hotbildsanalyser för att bedöma läget och se vilka olika typer av brott som kan 
komma att öka. En bedömning av läget år 2010 kommer att göras i höst och då får 
vi se om den ekonomiska brottsligheten kommer få någon påverkan av 
revisionspliktens avskaffande, där bland annat en omvärldsanalys ingår.   

 

                                                 
1 Henrik Lundin Ekorevisor, Intervju den 13 maj 2009. 
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2. Vilken typ av ekonomisk brottslighet tror ni kommer att öka mest, om 
det nu ökar? 
  
Om revisionsplikten avskaffas så är det de oaktsamma brotten som kan öka mest. 
Med oaktsamma brott menar man att man har gjort fel på grund av bristande 
kunskap. Revisorerna har kunskap och ser till att de oaktsamma brotten minskar 
och om den biten skulle falla bort innebär det att fler fel kommer att uppstå just på 
grund av okunskap. En annan typ av brottslighet som kommer att ses mer allvarligt 
är konkursbrottslighet. Även här har revisorerna en betydande roll där de ger 
varningssignaler till företaget då det kan gå mot konkurs.   
 

3. I SOU 2008:32 har förslag kommit för att kompensera avskaffandet? 
Tycker ni att dessa förslag är tillräckligt bra och har ni själva några 
förslag? 
 
Förslagen som man har angivit som kompensation är man skeptisk till, som till 
exempel de flygande kontrollerna från Skatteverket. Det blir svårt att utreda de 
ekonomiska brotten om Skatteverket har givit sitt godkännande i ett företag som har 
gjort fel när det ska granskas av Ekobrottsmyndigheten.  
 

4. På vilket sätt kommer de svenska skattereglerna att påverkas? 
 
Revisionspliktens avskaffande innebär att företagen måste sköta allt på egen hand. 
Därför behövs det enklare regler så att risken minskar för att företag gör fel. Man 
får ha fler schablonregler istället.  
 

5. Enligt SOU 2008:32 är ni inte för slopandet av plikten men dock har 
inte de ekonomiska brotten förändras särskilt mycket genom åren sen 
plikten infördes. Varför vill ni behålla plikten trots att den ekonomiska 
brottsligheten har legat på en ganska stabil oförändrad nivå både före 
och efter införandet? 
 
Den ekonomiska brottsligheten påverkas av många olika faktorer. Det finns ett stort 
mörkertal när det gäller den ekonomiska brottsligheten och där spelar en revisor en 
viktig roll som ett brottsförebyggande verktyg. Den ekonomiska brottsligheten har 
ökat dels på grund av ökad handel mellan gränserna och efter att man gått med i 
EU men också på grund av att brottsligheten har förändrats till mer ekonomiska 
brott. Brotten har även ökat lavinartat genom internet då användningen av det har 
ökat.  
 
Mörkertalet för de ekonomiska brotten ligger högt och man behöver fler åtgärder för 
att minska antalet. Grov organiserad brottslighet har ökat mer på grund av att den 
ekonomiska brottsligheten har varit mer lönsam.  
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6. De 3 senaste åren har de ekonomiska brotten ökat drastiskt, vad beror 
det på och kan det ha en koppling till revisionspliktens avskaffande som 
sker nästa år? 
 
Den ekonomiska brottsligheten beror inte på pliktens avskaffande utan på andra 
faktorer som tidigare har nämnts. Effekten av hur avskaffandet av revisionsplikten 
kommer att påverka får man se i framtiden, just nu har man bara scenarier.  
 
 

7. Det finns många olika typer av definitioner på ekonomiska brott, kan ni 
tala om för oss vad ekonomiska brott innebär i allmänhet samt ge oss en 
klar definition?  
 
Det finns flera definitioner av ekonomisk brottslighet. En av dem är att den 
ekonomiska brottsligheten sker inom ramen av en näringsverksamhet, det vill säga 
företag som köper, säljer och tjänar pengar. Det finns brottslighet som även faller 
utanför ramen och den är riktat mot socialförsäkringssystem, finansiella brott och 
insiderbrott med mera.  
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5. Analys 

I detta kapitel diskuteras och analyseras den teoretiska referensramen och empirin. Analysen 
av internationella förhållanden, revisorernas roll och den ekonomiska brottsligheten 
presenteras under huvudrubriker samt att frågeställningarna i undersökningen diskuteras 
löpande.

 

5.1 Analys av internationella förhållanden 

Revisionsplikten har spelat mer eller mindre roll i olika länder, men det 
huvudsakliga syftet med revisionsplikten var att olika intressenter skulle kunna 
lita på informationen från företag om bland annat deras finansiella ställning. I 
de länder som tas upp i teorin där revisionsplikten redan har avskaffats har det 
resulterat i både lik- och olikartade effekter som nämns här nedan.  

5.1.1 Gränsvärden 

En stark utgångspunkt till att revisionsplikten har avskaffats i många länder är 
att man vill minska de administrativa kostnaderna som till exempel i England 
där man utgick från filosofin att, om kostnaderna översteg nyttan så ska regeln 
slopas. I EG:s fjärde bolagsdirektiv nämns det en möjlighet för förenklade 
revisionsregler och undantag för revisionsplikten för de företag som understiger 
gränsvärdet för stora företag. Gränsvärdet som stadgas i EG:s direktiv behöver 
inte implementeras i EU:s medlemsländer direkt utan kan åstadkommas stegvis 
vilket många länder har gjort. Storleken på gränsvärdet har visat sig ta tid att 
implementera eftersom företagen är känsliga för förändringar och det påverkar 
även kostnaderna. Enligt vår teoretiska referensram har det visat sig att en del 
länder stegvis ökat gränsvärdet medan andra direkt implementerat maxgränsen, 
vilket i sin tur har gett olika effekter. De länder som stegvis ökat gränsvärdet är 
Danmark, England och Finland. Detta för att minska på de administrativa 
kostnaderna men även för att företagen ska få tid att anpassa sig till 
förändringar. Det enda landet som utnyttjat maxgränsen i vår studie är 
Nederländerna. Detta för att företagen ska få samma konkurrensmöjlighet som 
andra länder i EU. De länder som inte har påverkats av regleringen av 
gränsvärdet är Norge och Tyskland, eftersom revisionsplikten för små företag 
aldrig funnits. 

5.1.2 Förenklad redovisning 

Slopande av revisionsplikten har inneburit att företagen får välja om de ska ha 
revisor och revisionstjänster från revisionsbyråer. I de länder som finns med i 
vår teoretiska referensram, har det visat sig att många småföretagare oftast inte 
vet vad en revisionstjänst innehåller på grund av kunskapsbrist. Företagen har 
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även fått hjälp med årsredovisning och bokföring av lägre kvalificerade som 
t.ex. skatterådgivare som man har i Tyskland eller en annan typ av revisor med 
lägre kvalifikation som inte får utföra lagstadgad revision. Därför har man även 
förenklat redovisningsreglerna för de små företagen för att på så sätt reducera 
felen.   

5.1.3 Kvalifikation på revisorer 

Att de små företagen oftast anlitar någon typ av revisor med lägre kvalifikation 
som till exempel skatterådgivare eller lekmannarevisorer är på grund av 
kostnaderna, men det har också lett till att antalet högkvalificerade revisorer 
som får göra lagstadgad revision har minskat. Stora företag som inte kan 
undanta revision får det därför svårare att hitta revisorer med hög kvalifikation.    

5.1.4 Kompensation till revision 

Innan revisionspliktens avskaffande så granskades och kvalitetssäkrades 
räkenskaper av en revisor så att olika intressenter kunde lita på rapporterna. 
Efter revisionspliktens avskaffande så har det inneburit att årsredovisningar och 
bokföring i små företag som inte valt att ha kvar revisorer inte kvalitetssäkrar 
rapporterna och på så sätt har även tilliten rubbats. För att kompensera 
revisionen har man kommit fram med olika typer av rapporter som assurance 
report, reviews och compilations reports som används i både England och 
Nederländerna. Dessa rapporter lämnas sedan till Skattemyndigheten eller 
liknande och på så vis ska det skapas en viss tillit och kvalitet. Ett annat förslag 
som har angetts i SOU 2008:32 och som används i Danmark är att företag får 
kryssa för om räkenskaperna har granskats av en revisor eller inte och på så sätt 
kan olika företag klassificeras hos till exempel Skatteverket eller andra 
intressenter.   

5.2 Analys av revisorns roll 

I Sverige måste alla företag revideras av revisorer enligt svensk lag vilket ger 
revisionsbyråerna en monopolställning. Om förslaget gällande revisionspliktens 
avskaffande skulle gå igenom innebär det att konkurrensen om klinter skulle 
öka, då gäller det att vara förberedd och kunna anpassa sig i en marknad som 
snabbt förändras. Enligt empirin försöker revisorerna redan idag jobba närmare 
klienten genom att lyfta fram kunskapen de har över företagen. Syftet är att visa 
klienten att revisorn har en betydande roll i företaget och det är därför viktigt 
att ha kvar en revisor, även om revisionsplikten avskaffas. 

5.2.1 Revisionsbyråernas påverkan 

 Den snabbt förändrande marknaden om revisionspliktens avskaffande innebär 
att revisionsbyråerna måste anpassa sig snabbt på de förändringar som 
marknaden kräver. Enligt vår empiri kan ett scenario vara att företagen som 
undantas från revisionsplikten inte helt vill bli av med granskningen, utan vill 
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behålla vissa delar av revisionen. En överenskommelse mellan 
revisionsbyråerna och klienten kan då göras om en mer översiktligare revision.  
Sedan spelar det även roll vilka typer av företag det är och var i Sverige de 
befinner sig, där koncentrationen av vissa typer av företag är högre eller mindre. 
Revisionstjänsten kan sedan skräddarsys på ett sådant sätt som passar företagets 
verksamhet, enligt vår empiri.   

5.2.2 Revisorernas arbete 

En gemensam uppgift som alla revisorer har är att kvalitetssäkra information så 
att olika intressenter kan lita på den. Revisorerna har stora allmänna kunskaper 
om företagen som revideras och ett utfall om plikten avskaffas är att 
revisorerna får göra mer konsulting, men detta innebär inte att det kommer 
ställas andra krav på utbildningen enligt intervjun med revisorerna. I framtiden 
kan behovet av godkända eller auktoriserade revisorer minska jämfört med 
dagsläget. I vår studie över länderna där revisionsplikten redan avskaffats är 
antalet kvalificerade revisorer lågt eftersom företagen använder sig av andra 
typer av revisorer som är av lägre kvalifikation och som inte har rätt att utföra 
lagstadgad revision. Risken att det blir fel vid granskning ökar, men de 
ekonomiska förlusterna anses obetydliga enligt studien.   
 
 

5.3 Analys av ekonomisk brottslighet  

5.3.1 Ekobrottsmyndigheten 

Enligt vår empiri har Ekobrottsmyndigheten inte förberett sig på något sätt 
eftersom man fortfarande inte vet vad som kommer inträffa. Typen av brott 
som troligast kommer att öka kommer bero på bristande kunskap vilket har 
visats i vår teoretiska referensram då många av företagen är omedvetna över 
vad som ingår under revision. Eftersom många företag har en kunskapsbrist om 
revision kommer man behöva införa en slags förklaring i förslaget av vad som 
ingår under revision, som även gjorts i andra länder. Det man även kommer 
behöva ta hänsyn till är att förenkla skattereglerna eftersom det annars kommer 
uppstå skattefel. Detta är av betydelse eftersom skattebrott och bokföringsbrott 
står för största delen av de ekonomiska brotten som begås idag. Den 
ekonomiska brottsligheten har även ökat drastiskt under de senaste åren vilket 
beror på flera faktorer, bland annat att handeln mellan gränserna har ökat efter 
att Sverige gått med i EU. Fortfarande vet man inte vilka effekter som kommer 
fås på den ekonomiska brottsligheten när revisionsplikten avskaffas, det man 
vet är att ökningen av brotten som skett på senaste tiden inte beror på 
revisionspliktens avskaffade.  
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5.3.2 Revisionsbyråernas syn på ekonomiska brott 

Som det ser ut idag tror revisionsbyråerna att den ekonomiska brottsligheten 
kommer att öka eftersom revisorerna hittar både medvetna och omedvetna fel 
och om revisionsskyldigheten avskaffas kommer dessa fel inte upptäckas hos 
alla företag. Revisionsbyråerna anser även att Skatteverket kommer att få göra 
fler kontroller då skattebrott och skattfel kommer öka. Men eftersom företag 
idag har en säkerhet med revisorer tror inte Skatteverket att deras arbete 
kommer att förändras mycket. 

5.3.3 Skatteverkets syn på ekonomiska brott 

Vår teoretiska referensram har även visat att Skatteverket har en negativ 
inställning till avskaffandet av revisionsplikten eftersom man tror att den 
ekonomiska brottsligheten kommer att öka samt att skatteintäkterna kommer 
minska. Idag upptäcker Skatteverket denna typ av brott i god tid på grund av 
granskat underlag som fås via revisorerna, men om revisionsplikten avskaffas 
kommer Skatteverket att förlora denna typ av underlag. Många företag idag ser 
inte revisorer som en kostnad och man är inte lika oroad eftersom revisorernas 
roll som rådgivare kommer öka. Detta kommer troligtvis leda till att 
Skatteverket kommer kunna upptäcka brott lika fort som idag.  Det man är 
mest orolig över är att små företag kommer välja bort revision vilket kommer 
leda till ökade kontroller främst i kontantbranschen.   

5.3.4 Internationell syn på ekonomiska brott 

I vår studie över länder där revisionsplikten redan avskaffats tas inte 
ekonomiska brott som skattefel eller skattebrott lika allvarligt som i Sverige. De 
ekonomiska förlusterna man får från skattebrott och liknande anses vara 
obetydliga i många länder och därför är det tillåtet att använda revisorer med 
lägre kvalifikation. Det är också därför Skatteverket i England lägger större 
värde på företag som har tätare bokföringsrapporter och vem som utfört 
rapporterna än om informationen har granskats av revisor. Istället används 
andra system för att minska de ekonomiska brotten som till exempel 
självregleringssystemet i Nederländerna där företagen som utför ekonomiska 
brott oftast hamnar i konkurs. 
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6.  Slutsats

 
I det här kapitlet redogör vi analysen samt drar slutsatser med koppling från den teoretiska 
referensramen och analysen, med utgångspunkten från våra frågeställningar.

 

6.1 Internationella förhållanden 

I vår studie berör vi länder som har avskaffat revisionsplikten. I analysen tog vi 
upp de effekter som vi anser vara viktiga för att kunna dra en slutsats över hur 
det kommer påverka Sverige.  
 
I många av de länder som tas upp i studien har gränsvärdet för att kunna 
undanta revision ökat stegvis. I den statliga offentliga utredningen SOU 2008:32 
har man givit två förslag att antingen sätta ett lågt gränsvärde och stegvis öka 
eller sätta EG:s maximala gräns för stora bolag. I likhet med Sverige så består 
företagsstrukturen i länder som tas upp i studien till största delen av små 
företag. Om en hög gräns som EG:s fjärde bolagsdirektiv stadgar skulle 
tillämpas innebär det att i princip alla företag kan undanta revisionen. Det skulle 
innebära en stor förändring för både små och medelstora företag. I företag som 
har flera ägare eller har intressenter där informationen begränsas blir 
förändringen som störst, eftersom det innebär att rapporterna inte längre 
kvalitetssäkras av en revisor och tilliten rubbas. Detta gäller om företaget väljer 
att undanta revisionen. En stegvis reglering av gränsvärdet innebär att företagen 
får det lättare att anpassa sig eftersom de behöver mer tid då de är känsliga för 
förändringar. I likhet med andra länder bör Sverige sätta en lägre gräns just på 
grund av att företagen ska kunna anpassa sig. Detta anser vi vara relevant 
eftersom vi enligt analysen kommit fram till att företag i andra länder behöver 
mer tid till förändringen. En viktig anledning till varför man har revisionsplikt i 
Sverige är för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, vilket inte tas på lika 
stort allvar i andra länder. I exempelvis Nederländerna där EG:s maximala 
gräns för stora företag används och kan utnyttjas beror på att ekonomiska brott 
som skattebrott och skattefel inte tas lika allvarligt som i Sverige. Om Sverige 
använder sig av EG:s maximala gräns innebär det enligt vår analys att de 
ekonomiska brotten kommer öka eftersom 96 % av företagen inte längre förblir 
revisionsskyldiga. Vi anser detta eftersom en implementering av den maximala 
gränsen inte ger företagen den tid de behöver för att kunna anpassa sig och 
leder därmed till en ökning av de ekonomiska brotten. Revisorerna i Sverige har 
all kunskap om företagen som granskas och skulle den biten falla bort innebär 
det enligt vår empiri att en kunskapsbrist skulle uppstå. Därför behövs det även 
förenklade redovisningsregler i Sverige för små bolag så att de kan utföra 
redovisningen utan att behöva anlita en revisor. Eftersom det i Sverige till 
största delen finns små företag är de inte heller komplexa. Är företagen i behov 
av revidering behövs det inte lika djup granskning och en överskådlig revision 
kan istället beställas. 
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6.2 Revisorns roll 

Enklare redovisningsregler innebär att det inte krävs lika hög kvalifikation för 
att utföra revision. Enligt vår analys kan det innebära att antalet högt 
kvalificerade revisorer kan minska vilket leder till att även revisorns roll 
förändras. Revisorns kunskap om företaget kan innebära att revisorn får utföra 
mer konsultarbete och kan därmed leda till minskad efterfrågan på godkända 
och auktoriserade revisorer, men ingen förändring kommer ske när det gäller 
utbildningen. I vår analys har vi kommit fram till att om revisionsplikten 
avskaffas kommer konkurrensen om klienter öka därför är det viktigt för 
revisionsbyråerna att förbereda sig om detta skulle inträffa. Enligt vår empiri 
försöker man jobba närmare kunden och samtidigt framhäva att revisorns 
kunskap om företaget är betydelsefull. För företag där det inte är nödvändigt 
med revision kan en enklare och tydligare revisionstjänst erbjudas av 
revisionsbyråerna så att de potentiella kunderna får det lättare att förstå vad en 
revisionstjänst innehåller och därmed får det lättare att välja tjänst utifrån 
behovet.  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer antalet klienter minska vilket är en 
naturlig övergång, dock kommer en drastisk förändring inte att ske enligt vår 
empiri. 
 

6.3 Ekonomisk brottslighet  

I Sverige tar man ekonomiska brott på mer allvar jämfört med andra länder 
som behandlats i vår studie där de ekonomiska förlusterna anses vara obetydliga 
eller är självreglerade. Om förslaget om fri revision genomförs kommer den 
ekonomiska brottsligheten ytterligare öka i Sverige, enligt vår empiri. Till största 
delen kommer fel uppstå i redovisningen just på grund av kunskapsbrist som vi 
har nämnt tidigare. Enligt vår teori och empiri anser både Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten att de ekonomiska brottsligheterna ökar, speciellt 
skattefel och skattebrott. Detta innebär att dessa myndigheter behöver göra fler 
kontroller för att upptäcka och förhindra denna typ av brott. Båda anser även 
att det är för tidigt att avgöra exakt vad som kommer ske och vad som behöver 
göras. Både den teoretiska referensramen och empirin pekar på att den 
ekonomiska brottsligheten kommer öka, men ökningen beror på vilket 
gränsvärde Sverige kommer utnyttja, därför kan vi dra slutsatsen att den 
ekonomiska brottsligheten kommer öka.   

6.4 Förslag till fortsatta studier  

Förslaget om revisionspliktens avskaffande är tänkt att införas år 2010 och 
därför är det svårt att redan nu förutspå vad som kommer inträffa. Vi föreslår 
att en studie görs efter revisionspliktens avskaffande för att se hur man har 
bestämt att gå tillväga samt vilka konsekvenser som har uppstått.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor – Revisionsbyråer  
 

1. Som ni vet idag kommer förslaget om slopad revisionsplikt träda i kraft 
1 juni 2010, hur har ni förberett er? 
 

2. Hur tror ni det kommer påverka ert företag i helhet? 
 
 

3. Tror ni att ni kommer få färre klienter efter pliktens avskaffande? 
 
 

4. Hur kommer slopandet av revisionsplikten påverka små företag, 
intressenter och ägare? 
 
 

5. Hur kommer nyanställningar eller rekryteringar påverkas? 
 

6. Kommer ert revisionsarbete att förändras, om ja på vilket sätt? 
 

7. Fri revision kommer leda till att företagen kommer välja när de vill bli 
granskade, blir det svårt för en revisor att bara hoppa in i ett nytt 
företag? På vilket sätt? 
 

8. Ert företag är ett internationellt revisionsföretag, skiljer revisionsarbetet 
sig ifrån andra länder som till exempel Tyskland, Danmark eller andra 
europeiska länder där plikten redan har avskaffats?  
 
 

9. Skiljer sig de svenska revisionslagarna något jämfört med andra länder 
både inom- och utanför norden? 
 

10. I de länder där plikten avskaffats finns det nya lagar som kompensation 
för avskaffningen?  
 

11. Tror ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka när plikten 
avskaffats? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor – Ekobrottsmyndigheten 
 

1. Förslaget om slopad revisionsplikt har beräknas träda i kraft den 1 juni 
2010, hur har ni förberett er inför detta? 

 
2. Vilken typ av ekonomisk brottslighet tror ni kommer att öka mest, om 

det nu ökar? 
  
 

3. I SOU 2008:32 har förslag kommit för att kompensera avskaffandet? 
Tycker ni att dessa förslag är tillräckligt bra och har ni själva några 
förslag? 
 
 

4. På vilket sätt kommer de svenska skattereglerna att påverkas? 
 
 

5. Enligt SOU 2008:32 är ni inte för slopandet av plikten men dock har 
inte de ekonomiska brotten förändras särskilt mycket genom åren sen 
plikten infördes. Varför vill ni behålla plikten trots att den ekonomiska 
brottsligheten har legat på en ganska stabil oförändrad nivå både före 
och efter införandet? 
 

6. De 3 senaste åren har de ekonomiska brotten ökat drastiskt, vad beror 
det på och kan det ha en koppling till revisionspliktens avskaffande som 
sker nästa år? 
 
 
 

7. Det finns många olika typer av definitioner på ekonomiska brott, kan ni 
tala om för oss vad ekonomiska brott innebär i allmänhet samt ge oss en 
klar definition?  
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