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Sammanfattning 
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Handledare: Universitetslektor Magnus Willesson 
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Titel: Revisionspliktens avskaffande – Jämförelsestudie mellan Danmark, Finland och 

Sverige 

Bakgrund och problem: 

Revisionsplikt har avskaffats i samtliga Europeiska länder förutom i Sverige och Malta. 

Enligt en undersökning utförd av Bo Svensson, är meningen delad huruvida ett 

avskaffande kan resultera i en minskad efterfråga av revision. Vidare menar utredningar att 

de intressenter, som lägger stor vikt vid att ett företag har blivit reviderat, har alltid 

möjlighet att undvika handel med företag som valt att inte bli reviderat. 

Syfte:  

Att utifrån ett revisorsperspektiv studera avskaffandet av revisionsplikt, dess påverkan på 

diverse intressenter samt eventuell förändring av revisorns roll och arbetsuppgifter. 

Avgränsningar:  

Urvalet resulterade i de tre marknadsledande revisionsbyråerna i respektive land. 

Metod:  

Vi har för att uppnå uppsatsens syfte använt oss utav ett hermeneutiskt synsätt, med hjälp 

av en deskriptiv undersökningsmetod. Vårt empiriska material har insamlats i form utav en 

kvalitativ ansats, med hjälp av två till tre intervjuer med revisorer i respektive land. 

Resultat och slutsatser:  

Det har i vår undersökning framkommit att revisorns arbetsuppgifter mer och mer övergår 

till att inkludera rådgivararbete till dess intressenter. Dock kvarstår kontrollbehovet hos 

diverse intressenter såsom kreditinstitut, skattemyndigheter och ägare. Detta kontrollbehov 

resulterar i fortsatt värdesättande av revision, samt att det tilltänkta syftet med 

lagändringen (minskad administrativ börda) inte kan anses uppnådd. 

Förslag till vidare forskning:  

Vårt förslag till vidare forskning inkluderar intressenternas bakomliggande orsaker till 

frånval av revision. Finner de att revision förlorat sin tidigare starka kvalitetsstämpel 
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alternativt upplever de nyttan av revision understiga de faktiska kostnaderna?  
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 

 

Under de senaste åren har flera stora företagsskandaler, såsom Enron och 

Worldcomskandalen uppmärksammats, vilket har resulterat i att förväntningarna på 

revisorn stigit drastiskt. Revisorns roll i organisationen har uppmärksammats av 

professionen, lagstiftningen och allmänheten, enligt flera debattörer. Genom lagändringar 

har revisionsprofessionens arbetsuppgifter förändrats, mycket tillföljd av att större områden 

inom redovisning enligt lagkrav ska granskas och kontrolleras. En stor förändring för 

revisorsprofessionen i Sverige under det senaste decenniet är lagstadgade regler i relation till 

jäv, mer specifikt att revisorn inte får vara självgranskande, genom att aktivt delta i 

redovisningsfrågor och bokslut. En naturlig följd av detta är att många företag, är tvungna att 

anställa dels en revisor men även redovisningskonsulter på grund av bristande kunskap internt i 

företaget.  

 

Behovet av revision skiljer sig mycket, beroende på vilken intressent som efterfrågar den, 

vilket resulterar i olika uppfattningar om nyttan med revision. Meningsskiljaktigheterna 

kan sammanfattas till olika åsikter om vad som ska ingå i revisorns uppgifter samt vad som 

ingår i begreppet revision (Gay, Schelluch & Baines, 1996). Bergsten och Pesämaa (2001) 

påstår att de som har störst nytta av revisionen är de externa intressenterna, däribland stat, 

kommun och kreditgivare. 

 

FAR SRS (2004) ger förklaringen att revision tillför intressenterna en korrekt och 

rättvisande bild av verksamhetens ekonomiska situation samt en ökad tillförlitlighet och 

trovärdighet inför diverse intressenters behov.  

 

Dagens affärssamhälle befinner sig i en tid där företag, länder och regioner omges av en 

alltmer konkurrensfylld vardag. På denna krävande marknad har den Europeiska Unionen 

(EU) satt som mål att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga region.  

 

 År 2007 beslutade det Europeiska rådet att det genom gemensamma insatser från samtliga 

medlemsländer, skall arbeta mot att minska den administrativa bördan med 25 procent 
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fram till 2012 för etablerade företag, vilken på sikt ska göra Europeiska företag mer 

konkurrenskraftiga och i sin tur bidra till en ökad stimulans av Europas samlade ekonomi. 

 

Den procentuella minskningen av den administrativa bördan räknas främst innefatta små 

och medelstora företags kostnader för revision och redovisning, vilka i dagsläget räknas 

som särskilt betungande och bidrog därmed till sammanfattningen att en regelförenkling 

för denna kategori är att föredra. Den framtida avsikten är att det skall existera 

valmöjligheter för mindre till medelstora företag, att frivilligt avgöra hur stor del av dess 

redovisning och revisionstjänster som de önskar att köpa på en fri marknad (SOU 

2008:32). 

 

I EG:s fjärde bolagsdirektiv (1978) framgår det att börsnoterade samt onoterade företag har 

som skyldighet att upprätta årsredovisning samt i aktuella fall koncernredovisning, vilka 

avslutningsvis ska granskas av en kvalificerad revisor. Undantag kan dock göras för 

mindre och medelstora onoterade företag. Dessa har möjlighet att tillämpa förenklade 

redovisningsregler, däribland undantag av revisionsplikt. Medlemsländerna har själva 

möjlighet att avgöra vilken nivå de vill sätta sina gränsvärden till, dock under förutsättningen 

att det inte överstiger nedanstående gränsvärde. 

 

 Balansomslutning 4 400 000 Euro  

 Nettoomsättning 8 800 000 Euro 

 Genomsnittligt fast anställda 50 st.  

 

I EU har många länder valt att använda sig utav ovanstående undantag för att underlätta för 

dess mindre företag och därav uppnå en konkurrensfördel på den internationella 

marknaden. De länder som har valt att nyttja det fjärde bolagsrättsliga direktivet maximalt 

är bland annat länder som Storbritannien, Tyskland och Holland (SOU 2008:32). 

 

Vårt grannland Danmark har sedan 2006 valt att även de nyttja undantaget i ovanstående 

bolagsrättsliga direktiv och därav ge mindre onoterade bolag rätt att frånvälja revision. 

Beslutet fastslogs baserat på en rapport framtagen av ”Erhvervs og Selskabsstyrelsen”, där 

det framgår att de totala kostnaderna för revision för mindre företag överstiger den nytta 
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företaget mottar utav revision. Danmark har dock valt att inte nyttja det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet maximalt, utan har satt betydligt lägre gränsvärden för att 

kategorisera vilka som kan frångå revision. 

 

 Balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor. 

 Nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor. 

 Genomsnittligt fast anställda 12 st. 

 

Även Finland har valt att befria mindre företag från revisionsskyldighet sedan 2007. 

Beslutet fastslogs efter en lång rad övervägande, och en utredning fastslog följande 

gränsvärden: 

 

 Balansomslutning på 200 000 Euro 

 Nettoomsättning på 300 000 Euro 

 Genomsnittligt fast anställda 5 st. 

 

Utredningen baserades på det faktum att ägare och ledning sällan är åtskilda i finska 

företag, vilket bidrar till att det sällan uppstår någon målkonflikt i förhållande till ägare och 

ledning. Med hänsyn till externa finansiärer, ansågs många företag vara verksamma utan 

extern finansiering. Om det anses nödvändigt i förhållande till kreditgivning, kan externa 

finansiärer kräva att revision utförs (SOU 2008:32). 

 

I Sverige har regeringen tagit beslutet att revisionsplikten skall avskaffas för mindre 

onoterade bolag från och med juli 2010. Beslutet är taget efter en rapport utarbetad av 

regeringens särskilda utredare. Rapporten har studerat följderna av om den lagstadgade 

revisionen i EU skall genomföras i svensk rätt, revisionsplikt i små företag samt behovet 

av skärpta regler i förhållande till ekonomisk brottslighet i små företag. Utifrån rapporten 

framgick bland annat följande punkter; 

 Revisionsplikten skall minskas till att endast innefatta 4 procent av samtliga 

aktiebolag. 
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 Förvaltningsrevisionen
1
 skall avskaffas. 

 Mandattiden för revisorer skall minskas från fyra till ett år. 

 Nya bestämmelser ska träda i kraft år 1 juli 2010. 

 Kostnader för revision beräknas minska med 5,8 miljarder kronor per år (SOU 

2008:32). 

1.2.  Problemdiskussion 

 

Det är idag fastställt att revisionsplikten skall avskaffas i Sverige, precis så som övriga 

länder inom EU har gjort. Frågan är om och i så fall på vilket sätt ett avskaffande påverkar 

revisorsprofessionen och dess arbetsuppgifter men även aktuellt företags intressenter 

såsom aktieägare, kreditgivare, leverantörer, anställda och samhället i stort.  

I delbetänkandet, utarbetat av regeringens särskilda utredare framgår det att avskaffande av 

revisionsplikten endast marginellt begränsar aktieägarnas insyn i företaget. Detta baserat 

på teorin att aktieägare vanligtvis arbetar aktivt i verksamheten, i form av 

styrelseledamöter, verkställande direktör eller anställda. Vidare betonas att en 

aktieägarminoritet på totalt 10 %, alltid ska kunna genomdriva en frivillig revision av 

företaget (SOU 2008:32). 

 

I förhållande till leverantörer och kreditgivare hänvisar utredningen till den existerande 

avtalsfrihet, som i dagsläget existerar. I de fall externa intressenter inte önskar handla med 

ett företag, på grund av att det inte har reviderats, finns alltid valmöjligheten att avstå 

alternativt kan högre pris, högre räntor, kortare kredittid osv. räknas som kompensation 

mot den förhöjda risken att handla med ett företag som inte reviderats (SOU 2008:32). 

 

Med hänsyn till konsekvenser efter avskaffande av revisionsplikt för revisionsbranschen 

menar utredarna att ett stort antal revisionstjänster kommer att försvinna. Följden blir 

naturligt ett överskott av revisorer. Detta överskott kommer att kvarstå i ett antal år och 

därefter anses marknaden naturligt kunna anpassa sig till existerande efterfrågan. 

Revisorernas utmaning är här dels att marknadsföra fri revision, men även att utarbeta nya 

arbetsuppgifter i en mer konkurrensutsatt marknad, vilken även innefattar 

redovisningskonsulter, bokföringsbyråer och andra som erbjuder ekonomiska tjänster 

                                                 
1
 Förvaltningsrevision innebär revision av sättet Verkställande direktör och styrelse fullgör sina uppdrag. 
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(SOU 2008:32). 

 

I Danmark och Finland kan arbetet för revisionen och dess nya utmaningar anses vara väl 

igång, då revisionsplikten avskaffades redan år 2006 respektive 2007. En intressant 

synvinkel är att studera, på vilket sätt de förutspådda förändringarna från svensk sida har 

etablerats på andra sidan sundet. Har revisorn övergått till att utveckla sina 

arbetsuppgifter? Om så är fallet, på vilket sätt påverkas dess självständighet och 

opartiskhet? 

 

1.3. Problemformulering 

 

Vår problemdiskussion mynnar ut i följande problemformulering: 

 Vilken innebörd förväntas revisionspliktens avskaffande få på revisorns arbete i 

Sverige? 

 Vad blev följden av revisionspliktens avskaffande i Danmark respektive Finland? 

 Hur ser revisorer i Sverige, Danmark och Finland på avskaffandet? 

1.4. Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken inverkan avskaffandet av revisionsplikten 

har på revisorns roll, kopplingen till diverse intressenter samt revisorns framtida 

arbetsuppgifter. Vi ämnar undersöka detta utifrån revisorns perspektiv samt göra en 

jämförelse mellan Danmark, Finland och Sverige. 

 

1.5. Uppsatsens disposition 

 

För att underlätta för läsaren presenteras här kortfattat uppsatsens disposition. 

 

I kapital två beskrivs det vetenskapliga angreppssättet samt den metod vi använt oss utav 

under arbetets gång. 

 

Kapitel tre är främst tänkt att ge en inblick i revision och revisionsplikt samt information 

om vad revisionsprofessionen innebär. Därefter introduceras läsaren till relevanta teorier 
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såsom intressentmodellen, agentteorin samt Flints postulat vilka vi genom vårt arbete 

ansett relevanta för att kartlägga vår problemformulering.  

 

I kapitel fyra ges en inblick i hur revisionssituationen i Danmark, Finland och Sverige ser 

ut. Det ges även en beskrivning av aktuell lagstiftning samt diverse företagsformer. 

  

Kapitel fem behandlar vår empiriska del. Här presenteras de intervjuer vi har utfört, samt 

vad dessa har resulterat i för information.  

 

I kapitel sex analyseras insamlad primärdata i förhållande till aktuell sekundärdata. Detta 

mynnar ut i en analys i förhållande till uppsatsens syfte samt presenterar förslag till fortsatt 

forskning.  

 

I Kapitel sju presenteras vår slutsats och vilka resultat vi har fått fram, förslag till fortsatt 

forskning samt ett stycke med den självkritik vi har kommit fram till under arbetets gång. 

 

Nedanstående figur illustrerar visuellt uppsatsens fortsatta disposition. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Uppsatsens disposition 

Kapitel 1 
Problemformulering, syfte 

Kapitel 2 
Metod, vetenskapligt 

angreppssätt. 

Kapitel 3 
Teoretisk referensram 

Kapitel 4 
Introduktion länder 

Kapitel 5 
Empiri 

Kapitel 6 
Analys:Sammanlänkning av teori och  empiri 

Kapitel 7 
Slutsats, forsatt forskning. 
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2. Metod 
 

I följande kapitel presenteras de metodologiska överväganden och ställningstaganden som 

vi har ställts inför i syfte att besvara forskningsfrågorna på bästa möjliga sätt. Vi beskriver 

hur vi har gått tillväga, varför vi har valt dessa tillvägagångssätt samt motiverar varför de 

metoder vi använt oss av är de bästa för vår undersökning och uppsats. 

2.1. Vetenskaplig grundsyn 

 

Vi har som vetenskaplig grundsyn ansett det mest lämpligt att använda oss utav ett 

hermeneutiskt synsätt. Det karaktäristiska för hermeneutiken är att den ämnar finna en 

orsak–verkan samband, för att senare försöka förstå den innebörd människan lägger i sina 

handlingar (Carlsson, 1984). I en hermeneutisk metod konstaterar och registrerar forskaren 

inte enbart ett visst beteende, utan försöker vidare förstå vad beteendet innebär för den/de 

individer som studeras. Hermeneutiken är läran om tolkning och förståelse av skriven eller 

talad kommunikation, en forskningsmetod där tolkningen står i centrum (Patel, & 

Davidson, 2003). För att uppnå vårt syfte med uppsatsen har vi ansett denna vetenskapliga 

grundsyn relevant.   

 

Vår tanke har vidare varit att finna ett orsak – verkan samband mellan avskaffandet av 

revisionsplikten i de nordiska länderna, samt se vilken påverkan detta har på 

revisionsprofessionen och dess framtida arbetsuppgifter. 

 

Motsatsen till hermeneutiken är positivismen, vilken vi inte anser aktuell för vårt syfte 

eftersom vårt mål inte är att finna ny teori och vi kommer inte att använda oss utav en 

kvantitativ metod . En positivistisk forskare arbetar utifrån en existerande grundtanke, 

etablerad utifrån tidigare erfarenhet alternativt genom studie av andra forskares arbete och 

därefter uppställer en eller flera hypoteser, vilka senare prövas mot empirin. 

Avslutningsvis kan förhoppningsvis en helt ny teori uppbyggas. Efter fortsatta prövningar, 

kan nästa steg bli att den accepteras och bildar en ny allmängiltig lag. Hos den 

positivistiska inriktade forskningen ligger den huvudsakliga användningen främst utav 

kvantitativa metoder, vilka ger möjlighet till statiska och matematiska analyser (Artsberg, 

2005). 
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2.2. Undersökningens ansats 

 

I förhållande till vårt specifika syfte och till vår problemformulering är det enligt de olika 

undersökningsmetoderna lämpligast att använda sig av en deduktiv undersökningsansats, 

eftersom den deduktiva metoden tar utgångspunkt i teorin och utifrån generella principer 

drar slutsatser om enskilda händelser (Andersen, 1998). Denna metod syftar att förklara 

den existerande verklighet alternativt att förutsäga verkligheten. Den deduktiva metoden 

används framförallt av forskare för att testa befintliga teorier, men kan utöver det användas 

för att förfina och utveckla teori. Motsatsen är den induktiva metoden som tar 

utgångspunkt i empirin och ämnar bygga upp en helt ny teori, mer specifikt, ny kunskap.   

 

I vår uppsats utgick vi ifrån existerande litteratur om revisionsplikt, revisorns roll idag, 

samt utförde en beskrivning av dagsituationen i Danmark, Finland och Sverige. Vårt nästa 

steg var att vidare studera relevant teori i förhållande till revision och diverse 

kontrollfunktioner, såsom intressentmodellen, agentteorin och Flints postulat, för att senare 

kunna utföra flertalet intervjuer med revisorer verksamma i Danmark, Finland och Sverige. 

Huvudsyftet med dessa intervjuer var att se hur verkligheten ser ut dels före avskaffandet 

(situationen i Sverige), skillnader som har uppkommit efter avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag (situationen i Danmark och Finland) samt på vilket sätt 

revisorns roll har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikt. Slutligen ämnar vi att 

presentera en analys, där en jämförelse ska göras mellan Danmark, Finland och Sverige 

baserat på vårt teoriavsnitt samt insamlad empiri. 

2.2.1. Deskriptiv undersökningsform 
 

I förhållande till den kunskap författaren besitter i ämnet, före undersökningen går igång, 

existerar det tre typer av undersökningsformer, explorativa, deskriptiva och 

hypotesprövande undersökningsformer (Patel och Davidson, 2003). 

 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss utav en deskriptiv undersökningsform för att 

få svar på våra problemformuleringar. Denna undersökningsform går ut på att kartlägga 

fakta och sakförhållanden och anses därav som den lämpligaste formen för att uppfylla 

syftet med vårt arbete. Detta är en undersökningsform där forskaren från starten innehar en 

begränsad mängd kunskap inom ämnet och där undersökningen kan ske både i dåtid och i 



15 

 

nutid (Patel och Davidson, 2003). 

 

2.3. Undersökningsmetod 

 

Då en forskare ämnar förklara alternativt förstå ett existerande problem kan en metod 

beskrivas som ett hjälpmedel, vilket bidrar till ny kunskap samt förklarar eller som är till 

förståelse för problemet. Inom samhällsvetenskapen särskiljs det vanligen mellan två 

huvudformer, kvantitativ och kvalitativ metod (Andersen, 1998).  

 

Vi har i denna uppsats enbart valt att använda oss utav en kvalitativ metodansats, en metod 

där forskaren genom olika former av datainsamlingar, når en djupare förståelse till den 

problemställning som studeras. Fokus ligger på kunskapssyftet, med stark betoning på 

”förståelse” till skillnad från ”förklarande”. Detta lämpar sig mycket väl till vårt syfte, då 

vi ämnar uppnå förståelse kring revisorprofessionen, hur den har sett ut, ser ut samt hur 

den kommer att se ut i framtiden. 

2.4. Sekundärdata 

  

Sekundärdata är ursprungligen data som har insamlats och analyserats av andra forskare 

utifrån deras referensramar. Exempel på sekundärdata är forskningsrapporter, litteratur, 

hemsidor etc. Den litteraturgenomgång vi har genomfört i vårt teoretiska kapitel kan 

beskrivas som sekundärdata, med syfte att skapa förståelse för revisionsplikt och dess 

avskaffande samt hur det påverkar externa intressenter. Vid användning av sekundärdata är 

det viktigt att ha i åtanke att sekundärdata är insamlad av utomstående forskare med högst 

troligen en annan utgångspunkt och preferenser i dess studier. Detta är viktigt att ha i 

åtanke vid senare användning av detta material, där författarens nivå att kritiskt ta ställning 

till den sekundärdata som används värdesätts (Dahmström, 2000).   

 

Vi har i uppsatsen haft som utgångspunkt att sätta oss in i ämnet med hjälp utav 

sekundärdata i form av litteratur, artiklar och övriga Internetkällor. Det existerar i 

dagsläget en stor del befintlig data kring ämnet revisionsplikt och dess avskaffande, vilket 

vi ansett vara högst relevant för vår studie. Vi har använt oss av källor som är skrivna av 

sakkunniga betrodda författare för att hålla så hög kvalitet som möjligt och för att minska 
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risken för felaktiga uppgifter. Att det redan finns befintlig data, kan tolkas på olika sätt och 

kan bidra till en förnyad kunskap och senare analys med till viss del nya tolkningar. 

 

Inledningsvis påbörjades vårt sökande efter grundläggande kunskap om ämnet, i bland 

annat tidningarna ”Balans” och ”Dagens Industri”. Vårt nästa steg för att bredda vår 

sökning, få tips, inspiration och utöka vår personliga kunskap inom ämnet, var att söka på 

de tidigare skrivna uppsatserna inom ämnet, samt se vilka källor de använts sig utav. För 

att få tag i relevanta artiklar till vårt teoretiska material, inom områden såsom 

intressentteori/stakeholdertheory, agentteori och postulat, har vi sökt i skolans databas 

ELIN. 

 

I förhållande till Danmark har vi valt att söka information först och främst från ”Erhvervs 

og selskabsstyrelsen”, danska dagstidningar (Erhvervsbladet, Berlingske tidende och 

Børsen). För att skapa ytterligare insikt i området har vi även försökt att hitta tidigare 

skrivna uppsatser inom området revisionsplikt och dess avskaffande. 

 

Situationen i Finland var det dock lite svårare att erhålla relevant information ifrån. Här 

valde vi att utgå från den rapport som Statens Offentliga Utredningar utfört, (SOU 

2008:32), där situationen i Finland finns beskriven. Därefter har vi sökt så vitt som möjligt, 

material från Internet, tidigare uppsatser inom ämnesområdet samt varit i kontakt med en 

revisorsassistent aktiv i Finland. 

 

2.4.1.  Källkritik 
 

I vårt teoretiska kapitel har en del av vårt material tagits från tidningen ”Balans”, vilket 

inte kan anses som vetenskapliga artiklar. Dock har vi funnit artiklarna i ”Balans” 

relevanta, då de innehåller tankar och kommentarer från relevanta och pålästa 

yrkesverksamma inom revisorsbranschen. Därutöver har vi främst arbetat med information 

från olika källor såsom litteratur, tidskrifter/artiklar, intervjuer och Internet.  Den litteratur 

vi har valt att använda oss av, är främst skrivna på 2000-talet. Dock i enstaka fall, har 

litteratur utarbetat på 1990 – talet använts för att utöka vår förståelse och kunskap inför 

kommande empiriarbete samt tolkning av redovisat resultat.  
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2.5.  Primärdata 

 

De data som forskaren personligen har samlat in genom olika studier kallas för primärdata 

(Andersen, 1998). Olsson (2007) anser att insamlingsmetoden differentierar sig, beroende 

av vilken ansats forskaren har valt att arbeta med, mer specifikt kvalitativ eller kvantitativ 

ansats.  

För att kunna besvara vår problemformulering har det varit en nödvändighet att efter det att 

vi tagit del av aktuell sekundärdata, övergå till att samla in eget material särskilt anpassat 

för vår studie, primärdata. Det existerar i dagsläget ett flertal sätt att samla in primärdata 

på, däribland enkäter, intervjuer och observationer.  

 

Vi beslutade oss, för att på ett så effektivt sätt som möjligt få svar på vår 

problemformulering och på vårt syfte, att enbart använda oss utav intervjuer som 

insamlingsmetod. Intervjuer används vanligtvis i en kvalitativ undersökningsmetod. Vi är 

av uppfattningen att denna metod var lämpligast i vårt fall för att kunna få så bra och 

reflekterande svar på vår problemformulering som möjligt. Intervjuerna har varit av semi 

strukturerad form, för att ha möjligheten att släppa in den intervjuade i diskussionen på ett 

bredare sätt och därmed få ännu bättre förståelse till svaren på frågorna. Dock har vi som 

grund följt en intervjuguide för Sverige och en för Danmark så att alla i respektive land har 

fått svara på samma frågor. 

 

2.5.1. Urval 
 

Vi har i vår uppsats valt att utgå ifrån ett antal revisorer i respektive land, då vi önskar att 

göra en jämförelsestudie mellan Danmark, Finland och Sverige. Då vi har haft en 

förhållande vis kort tid på oss för att utföra vår empiriska studie, samt att studien blev 

utförd i förbindelse med, samt strax efter revisorns mest hektiska period, beslöt vi oss för 

att använda oss utav ett icke – sannolikhetsurval (Densombe, 2000). 

 

Anledningen till att vi valde att främst använda oss utav revisorer och dess syn på 

situationen före och efter avskaffandet av revisionsplikt för mindre företag, var för att vi i 

vår undersökning ville utgå ifrån revisorns perspektiv och se hur deras profession samt 

arbetsuppgifter, har och kommer att, förändras i förhållande till diverse intressenter. Vi har 
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begränsat vår studie till att endast begränsat innefatta intressenter av revision, då vi i denna 

uppsats främst utgår från revisorns synvinkel. 

 

Vår förhoppning har från starten varit att få möjligheten att intervjua två till tre stycken 

revisorer från de stora revisionsbyråerna i respektive land. På den danska och finska sidan, 

fick vi kontakt med fyra revisorer från Deloitte. I Sverige kontaktade vi 

ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers, Deloitte och Grant Thornton. Det finns främst två 

anledningar till att vi kontaktade just dessa tre. För det första så tvingades vi på grund av 

tidsbegränsning göra ett intervjuurval eftersom vi tidigt insåg att vi aldrig skulle hinna 

intervjua anställda på alla revisionsbyråer som finns. Vår ståndpunkt föll då naturligt på att 

välja tre välkända, inarbetade och stora revisionsbyråer vars åsikter förhoppningsvis inte 

sticker ut mot den generella åsikten utan kan ge ett så representativt svar som möjligt för 

undersökningen. Vi är medvetna om att så kanske inte är fallet men vi är av uppfattningen 

att de svar vi erhållit kan anses ge goda riktlinjer på vad revisorer i stort hade svarat. På 

många frågor har vi fått likvärdiga svar vilket tyder på att åsikterna inte skiljer sig 

nämnvärt åt, beroende på vilken revisionsbyrå man arbetar på. Denna urvalsteknik 

benämns vanligen för snöbollsurval och anses främst lämplig då endast ett fåtal enheter 

undersöks (Denscombe, 2000). 
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Nedanstående tabell visar för respektive land, vilka vi har valt att intervjua. 

 

Land Namn Företag Revisorsprofession 

Danmark Uffe Worm Jensen Deloitte Registrerad revisor 

Danmark Michael Jensen Deloitte Registrerad revisor 

Danmark Henrik Jensen Öhrlings 

PriceWaterHouseCoopers 

Statsauktoriserad 

revisor 

Finland Jani Mantila Deloitte Statsauktoriserad 

revisor 

Finland Henrik Juth Deloitte Statsauktoriserad 

revisor 

Sverige Mats Johansson Öhrlings 

PriceWaterHouseCoopers 

Godkänd revisor 

Sverige Torbjörn Lundh Grant Thornton Auktoriserad revisor 

Sverige Magnus Andersson Deloitte Godkänd revisor 

Sverige Ilko Corkovic Skatteverket Sektionschef 

Sverige Peter Adolfsson Skatteverket Skatterevisor 

 

Figur 2 Intervjurespondenter 

2.5.2. Intervjuer 
 

Vi har i vårt empiriska material enbart valt att använda oss av intervjuer, då detta enligt 

Yin (2003) är en bra undersökningsmetod, då man önskar att insamla en stor mängd 

utförlig information men endast med hjälp av ett fåtal respondenter. Vi har vidare valt att 

använda oss utav semistrukturerade intervjuer, i vilka man utgår från en intervjuguide men 

är relativt flexibel i förhållande till frågornas ordningsföljd samt utrymme för 

respondenterna att utveckla sina svar, vilket vidare kan bidra till att nya områden 

uppkommer. Vi har enligt denna orsak ansett det lämpligt, då vi önskar att få fram så 

detaljrik information som möjligt för vår studie med hjälp av våra respondenters personliga 

åsikter, samt arbetslivserfarenhet.  

2.5.2.1. Intervjumall 

 

Vid upprättandet av vår intervjuguide, har vi utgått från vårt teoretiska material för att 

formulera relevanta frågor. Vi har försökt att infoga så stor del av vårt teoretiska material 
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som möjligt, för att senare få ett empiriskt material som går att sammanlänka till vår 

teoretiska referensram och senare mynnar ut i en givande analys och slutsats. Vi startade 

vår intervjuguide med så kallade ”uppvärmningsfrågor”, där namn, arbetsgivare, 

arbetslivserfarenhet skulle besvaras för att starta intervjun på ett avslappnat sätt. Vid 

formuleringen av var fråga har vi strävat efter att inte använda oss utav ledande frågor, mer 

specifikt frågor där ett särskilt svar önskas på förhand alternativt påverkar respondentens 

svar (Denscombe, 2000).  

 

Vårt första utkast av våra intervjumallar (olika för vart land) utförde vi en försöksintervju 

med en revisorsassistent i Danmark respektive Sverige för att försäkra oss om att frågorna 

var lättförstådda, aktuella och innefattade området. I denna förundersökning uppkom några 

nya frågor, men utöver det så ansåg bägge revisorsassistenterna att innehållet vara aktuellt 

och givande. 

 

2.5.2.2. Genomförande av intervjuerna 

 

Våra intervjuer i respektive land har utförts lite annorlunda beroende på situation och 

kontaktmöjlighet. Då vi som intervjuare bor relativt långt ifrån varandra, beslöt vi oss för 

att utföra intervjuerna var för sig och därefter tillsammans sammanställa materialet. En av 

oss författare boende i Malmö, ansvarade för Danmark och Finland medan den andra var 

ansvarig för att utföra intervjuerna i Sverige. 

 

Danmark: I Danmark utvecklades kontakten genom ett telefonsamtal. Uppsatsämnet 

presenterades och därefter bestämdes tid och plats via mail. Några dagar innan intervjun 

tog plats, skickades frågeformuläret ut till respondenterna så att de hade möjlighet att 

förbereda sig inför intervjun.  

Intervjun utfördes på respektive respondents arbetsplats, men då det på en av 

revisionsbyråerna var två personer som skulle intervjuas togs beslutet att detta skulle 

utföras samtidigt, då respondenterna ingick i en studiegrupp vid aktuell tidpunkt. Intervjun 

tog plats i ett ostört konferensrum, och utfördes baserat på intervjuguiden, men tog även 

form som en diskussion mellan de båda respondenterna. Den sista intervjun i Danmark, 

utfördes även den på respondentens arbetsplats. För samtliga intervjuer användes ingen 
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bandspelare, då detta kan riskera att respondenten känner sig obekväm (Denscombe, 2000), 

men det togs löpande anteckningar.  

 

Finland: I Finland fick vårt tillvägagångssätt se lite annorlunda ut, då vi på grund av 

geografiskt avstånd inte hade möjlighet att utföra personliga intervjuer. Vi skickade här 

iväg frågeformuläret via mail och mottog cirka en vecka därefter skriftliga svar. 

Respondenterna gavs här möjlighet att nå oss intervjuare, antingen via mail eller också 

telefon om det skulle vara några oklarheter. 

 

Sverige: I Sverige togs kontakten med samtliga revisorer via mail där vi förklarade syftet 

med uppsatsen och vad vi ville ha ut av intervjun. Alla intervjuer tog plats på revisorernas 

kontor/konferensrum i en lugn miljö. Under hela intervjun höll vi oss till vår framtagna 

intervjuguide men lät även respondenten tala fritt för att ge utrymme för ytterligare 

väsentlig information.  

 

Under samtliga intervjuer fick vi intrycket av att respondenterna var intresserade i ämnet 

samt bidrog till givande empiriskt material. Intervjuarnas längd varierade något mellan 45-

60 minuter och likt intervjuerna i Danmark och Finland så nyttjade vi inte några 

bandspelare. 

 

2.5.2.3. Sammanställning  

 

Strax efter att intervjuerna tagit plats, sammanställdes det insamlade materialet. Efter 

sammanställningen korrekturlästes materialet och skickades därefter ut till var respondent 

för godkännande. Syftet med detta är att minska på sakfelen och för att säkerställa att vi 

inte missuppfattat något som kommit upp under intervjun.  Efter att vi mottagit bekräftelse 

från respondenten att innehållet var korrekt ansåg vi det empiriska materialet 

färdighanterat och vi gick vidare till nästa fas i arbetet. 

 

2.5.2.4. Källkritik 

 

Vi kan se att det eventuellt kan vara en nackdel att skicka ut frågeformuläret till 

respondenterna några dagar före intervjun. Detta då respondenterna då kan ha möjlighet att 
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förbereda sina svar, och därav inte besvara var fråga ärligt och oberoende. Denna negativa 

effekt försökte vi förhindra genom att erbjuda respondenterna anonymitet, vilket dock inte 

valdes utav någon av respondenterna oavsett land. 

 

Ytterligare en negativ synpunkt kan vara att intervjuerna utfördes uppdelat mellan 

författarna. Detta då vi ansåg det inte möjligt att utföra samtliga intervjuerna tillsammans, 

på grund av det geografiska avståndet samt tidsbrist. Detta försökte vi förebygga genom att 

gemensamt upprätta intervjuguiderna och efter var intervju fördes en löpande diskussion 

om det insamlade materialet. 

2.6.  Reliabilitet och validitet 

 

Oavsett vilken metod man väljer för insamling av information, krävs det att man som 

forskare alltid kritiskt granskar informationen för att avgöra hur pass tillförlitlig och giltig 

den är. Mått, parametrar, mätinstrument och undersökningsmetoder måste vara valida och 

reliabla för att kunna användas och anses lämpliga i det fortsatta arbetet. Om inte dessa 

krav uppfylls så kan forskningsresultatet inte anses ha ett vetenskapligt värde (Ejvegård, 

2003). 

 

Vi har genomgående i vår undersökning beaktat validiteten och reliabiliteten för att 

säkerställa att vi verkligen undersöker det som avses undersökas och mäter det som skall 

mätas. (Ejvegård, 2003) Även Eriksson och Wiedersheim – Paul (2001) menar att validitet 

är det nödvändigaste kravet på ett mätinstrument. Om det som avses inte mäts, spelar det 

ingen roll hur bra mätningen blev (Eriksson och Wiedersheim, 2001). 

 

För att göra vår undersökning så valid som möjligt så har vi noggrant förklarat för våra 

respondenter själva syftet med intervjun och vår uppsats. Vi har även följt en intervjumall 

som vi skapade för att få svar på vår problemformulering och på vårt syfte. Intervjumallen 

gör att ingen överflödig fråga ställs som gör att vi kommer ifrån syftet med vår 

undersökning. Även om vi har använt oss utav en semistrukturerad intervjuteknik som gör 

att respondenten ges frihet att komma lite utanför frågan så har vi har varit mycket 

observanta på att hålla intervjun inom den tänkta ramen så att vi på bästa sätt får svar på 

vår problemformulering och vårt syfte.  



23 

 

Validitet kan indelas i två grupper, inre och yttre validitet. Inre validitet avser inom vilken 

utsträckning resultatet besvarar problemformuleringen (Lundahl, U & Skärvad, P-H, 

1999). 

 ”Kommer vi att få in data som är representativa för vår frågeställning?” (Burell 

och Kylén, 2003, s.48) 

 

För att vår uppsats ska hålla en så hög validitetsnivå som möjligt så har vi sett till att även 

litteraturen och de källor vi använt oss av enbart skrivits av sakkunniga författare. Vi har 

även försökt att i bästa mån nyttja så nyskrivna böcker som möjligt. Genom detta 

säkerställer vi att informationen som vi tar till oss och presenterar i arbetet inte är inaktuell 

och att den kommer från tillförlitliga källor.  

 

Yttre validitet å andra sidan avser huruvida resultatet kan generaliseras till den totala 

populationen (Lundahl, U & Skärvad, P-H, 1999). 

 

 ”Kommer vi att få in data som går att använda när vi gör vår analys och drar 

slutsatser?”(Burell och Kylén, 2003, s.48) 

 

I förhållande till yttre validitet anser vi det relativt svårt att generalisera till den totala 

populationen, då vår uppsats baseras på en jämförelsestudie mellan Danmark, Finland och 

Sverige. 

 

Reliabiliteten visar uppsatsens tillförlitlighet, mer specifikt om metoden som använts 

verkligen undersöker det som avses att undersökas (Bell, 2005). En hög reliabilitet innebär 

att forskaren har använt ett instrument eller ett tillvägagångssätt där tillförlitligheten är 

hög. Resultatet skall inte påverkas av tid eller vem som har utfört undersökningen utan ge 

lika resultat oberoende dessa faktorer. Vid frågeställningar kring åsikter, existerar det en 

rad faktorer som kan påverka svaret. Respondenten kan ha påverkats av exempelvis media 

eller närstående vilket kan reflekterar dess åsikter (Bell, 2005).  

 

För att hålla en hög reliabilitet i uppsatsen har vi valt att vid intervjuerna vara så 

strukturerade som möjligt. Vi har använt oss av samma intervjumall (en för Sverige och en 
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för Danmark och Finland) oavsett vem vi intervjuat och tydligt förklarat vad det är vi vill 

ha svar på. Vi har även använt oss utav en jämförelse mellan dels Danmark och Finland, 

vilka båda har avskaffat revisionsplikten för mindre företag. Denna jämförelse har utförts 

då vi önskar se vad som kan tänkas ske i Sverige efter att revisionsplikten avskaffats även 

här. 

2.7. Avgränsning 

 

Det finns mycket intressant att skriva om när det gäller revisionspliktens avskaffande, 

varför det gäller att välja ett tydligt spår för att inte göra uppsatsen krånglig. Vi vill 

undersöka hur revisorns roll kan komma att förändras i framtiden efter det att 

revisionsplikten har avskaffats. För att få svar på vår problemformulering har vi i arbetet 

valt att kontakta aktiva revisorer och Skatteverket. Vi har begränsat oss till att vara i 

kontakt med tre olika revisionsbyråer (Deloitte, ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers, Grant 

Thornton) i Danmark, Finland och Sverige för intervjuer. Vi är väl medvetna om att det 

finns betydligt fler revisionsbyråer, men valet föll på dessa då de alla är stora 

marknadsledande aktörer. Anledningen till att vi valt att utföra en jämförelsestudie, och 

varför just med dessa länder är främst att vi önskar att se hur avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag kan tänkas förändra situationen och 

revisorsprofessionen i Sverige. Då avskaffandet av revisionsplikten inte sker förrän i juli 

2010 i Sverige, har vi valt att studera två av våra grannländer för att se om det kan dras 

några sammanlänkningar till den kommande situationen i Sverige. 

 

Ytterligare har vi valt att avgränsa oss till att studera vilka följder avskaffandet av 

revisionsplikten för mindre företag har och kan förväntas ha på revisorsprofessionen. Vår 

tanke var från början att även inkludera externa intressenter såsom kreditinstitut, 

leverantörer och så vidare men allteftersom arbetet med uppsatsen föregick fann vi det 

främst intressant att se på vilka följder avskaffandet av revisionsplikten har och kan 

förväntas ha i framtiden, utifrån ett revisorsperspektiv. 

 

2.8. Självkritik 

 

Då vi först påbörjade vår uppsatsskrivning inom ämnet revision och revisionspliktens 
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avskaffande ansåg vi det ytterst lämpligt att utföra en jämförelsestudie mellan Danmark, 

Finland och Sverige. Det vi inte begrundade var att det inte har gått så lång tid, dels sedan 

Danmark men även Finland utförde lagändringen att utnyttja undantaget för revisionsplikt 

för mindre bolag. Detta var något vi upptäckte desto längre vi kom i uppsatsens process. 

Vidare fann vi det svårt att finna relevant information från den finska sidan, då mycket av 

det finska materialet inte existerar på svenska. 

 

I förhållande till vår empiriska del, har vi endast utfört intervjuer med två till tre revisorer i 

respektive land samt Skatteverket i Sverige. Vi hade som första utgångspunkt att även i 

Danmark intervjua externa intressenter såsom Skatteverket och banker, men detta visade 

sig dock vara relativt svårt att genomföra då Skatteverket i Danmark var oerhört belastade 

under vår uppsatsskrivnings period. Utöver det så har intervjuerna endast utförts med 

revisorer på tre av de största revisionsbyråerna i respektive land, vilket resulterar till att 

resultatet inte kan generaliseras. 

 

3. Teoretisk referensram 
 

Föremålet med detta kapitel är att skapa en teoretisk referensram inför empirin och senare 

analysen i denna uppsats. Vi har inte i åtanke att på en djupare nivå ta ställning till 

aktuella teorier, utan vi ämnar istället beskriva aktuella teorier vilket vi ansett relevanta.  

 

3.1 Revision 

 

FAR (2004) beskriver revision som revisorns arbete med att först sätta sig in i aktuell 

verksamhet och dess specifika bransch, och därefter oberoende och självständigt gå vidare 

med att granska information från organisationen och därefter rapportera om status på 

organisationens årsredovisning, bokföring och förvaltning. Granskningen ska vara 

ingående, omfattande samt i enlighet med god revisionssed. Rent praktiskt innefattar 

granskningen i aktiebolag dels årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen men även 

att granska väsentliga beslut, åtgärder samt förhållande i bolaget. Vidare utförs 

granskningar även i förhållande till styrelseledamöter eller verkställande direktör om de 

handlat felaktigt i bolaget eller olagligt utifrån bolagsordningen, aktiebolagslagen eller 
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årsredovisningslagen. (www.farsrs.se)  

 

 Arens & Loebbecke (2000) har delat in en revisors granskningsarbete i tre områden; 

 Räkenskapsrelaterad revision 

 Förvaltningsrelaterad revision 

 Verksamhetsrelaterad revision 

 

Räkenskapsrevision syftar till att säkerställa trovärdigheten hos verksamhetens ekonomiska 

information och har som övergripande mål att fastställa resultat- och balansräkning medan 

förvaltningsrevision kan sammanfattas med syftet att säkerställa att styrelsen och VD 

fullgör sina uppdrag på ett trovärdigt och lagstadgat sätt. Ytterligare är målet med 

förvaltningsrevision att uttala sig om ansvaret för styrelse respektive VD i verksamheten 

(FAR:s revisionsbok, 2002). 

 

Thorell & Norberg (2005) beskriver revision internationellt att granska räkenskaper, 

medan det i Sverige ges en mer vidsträckt syn på området i revision. Thorell & Norberg 

har utifrån Revisorslagen 2 § 7p. indelat revision i nedanstående delar; 

 Lagstadgad revision 

 Lagstadgade tilläggsuppdrag 

 Avtalsmässiga tilläggsuppdrag till revisionsklient 

 Annan granskning 

 

3.2.  Revisionens syfte 

 

”Lagstadgad revision innebär att en revisor granskar hur ett företag sköter sin 

redovisning och förvaltning och sedan uttalar sig revisorn om detta i en årlig 

revisionsberättelse” (Revision - En praktisk beskrivning, s. 31) 

 

Revisorn skall planera, granska, bedöma och uttala sig om företagets årsredovisning, 

bokföring och förvaltning. I Sverige så innefattar revisionen både räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision, vilket är unikt för Sverige tillsammans med Finland.  

 

http://www.farsrs.se/
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Anledningen till att revisionen finns över huvudtaget är för att en oberoende part skall 

lämna ett utlåtande kring företagets ekonomiska hälsa. För många intressenter och aktörer 

är revisionen av stor betydelse eftersom denna oberoende granskning bedömer företaget 

utan att ha något intresse i bolaget. Det är marknadens sätt att kvalitetssäkra bolagens 

finansiella rapportering (Balans nr 2 2008). Skulle inte revisionen finnas så skulle dessa 

parter vara tvungna att ha egna kontroller för att kunna göra ett utlåtande om företagets 

ekonomiska status. De intressenter som främst är intresserade av revisionen är ägarna, 

kreditgivarna, leverantörerna, kunderna, de anställda, styrelsen och VD samt Stat och 

kommun (Revision - En praktisk beskrivning, s. 20-21).  

 

3.3.   Revisionsplikt  

 

Dagens lagstadgade revisionsplikt sätter som krav att alla aktiebolag är skyldiga att ha en 

kvalificerad revisor som granskar och säkrar företagens finansiella rapportering.  

 

Revisionsplikten uppkom för svenska aktiebolag redan 1895. Vid denna tidpunkt 

diskuterades det flitigt huruvida revisionen skulle vara frivillig alternativt obligatorisk 

enligt aktiebolagslagen (ABL). 1902 togs dock ett beslut, baserat på det faktum att 

kvalificerade revisorer inte användes i tillräckligt utsträckning, och därav skulle det 

föreligga en skyldighet för aktiebolagen att regelbundet ta användning utav 

revisorsprofessionen (Sjöström, 1994). 

 

Efter Kreugerkraschen 1932 fastslogs i lagen om aktiebolag (1944) att samtliga 

börsnoterade aktiebolag bestående av ett aktiekapital över 2 miljoner eller mer var skyldiga 

att ha minst en auktoriserad revisor. Ytterligare lagstadgades det för aktiebolag, att om en 

minoritet av ägarna  

(10 %) krävde revision, kunde aktiebolaget anses tvungna att revideras av en auktoriserad 

alternativt godkänd revisor (Sjöström, 1994). 

 

År 1971 var det återigen dags för en lagändring. Vid denna tidpunkt uppkom det ett 

moderniserat förslag, med de nordiska ländernas harmoniering i fokus. Här fastslogs att det 

endast förelåg ett krav för att större bolag att revideras. Detta förslag kunde hänföras till att 
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det vid denna tidpunkt var en bristvara med kvalificerade revisorer (Sjöström, 1994). 

 

Revisionsplikt för samtliga aktiebolag infördes dock återigen den 1 januari 1983. Syftet 

med denna lagändring var att bekämpa ekonomisk brottslighet, vilket konstaterades förelåg 

i små aktiebolag med ett litet aktiekapital och bildades tillföljd av att personligt 

betalningsansvar inte förelåg hos ägarna (Thorell & Norberg, 2005). 

 

3.4.  Syftet med revisionspliktens avskaffande 

 

Ett av huvudsyftena med revisionspliktens avskaffande är att minska kostnaden för de små 

företagen. När kravet försvinner så kommer de bolag som vill ha kvar sin revision frivilligt 

kunna ha det och de som inte vill ha det slipper. Men kommer de företag som väljer att inte 

ha någon revision verkligen att få lägre kostnader?  

 

”Vi måste ha kvar förutsättningarna för företag och företagare att ta ansvar och därmed 

skapa förtroende. Annars löper företagen risk att få högre transaktionskostnader” (Nytt 

från revisorn 3/2009, s. 14) 

 

Ovan skrivna citat är Dan Brännströms (generalsekreterare i FAR SRS) kommentar i 

tidningen ”Nytt från revisorn” angående att de ekonomiska konsekvenserna kan bli, 

tvärtemot syftet med revisionspliktens avskaffande, dyrare för småföretagen. Anledningen 

till detta är att de företag som väljer att inte ha en revision på något sätt ändå tvingas till 

någon form av oberoende granskning för att upprätthålla sin trovärdighet på marknaden. 

 

Brännström menar på att avskaffandet ser bra ut på papprena, med diverse olika 

förenklingar för småföretagen men att det i verkligheten kommer att bli mycket svårt att 

genomföra dessa förenklingar. Han anser till och med att transaktionskostnaderna kan 

komma att bli dyrare, det vill säga kostnaden för att få till stånd en affär för företaget (Nytt 

från revisorn, 3/2009). 

 

Brännström menar även på att transaktionskostnaderna i Sverige idag är väldigt låga 

beroende på att kvalitetssäkrad information har varit väldigt lättillgänglig genom 
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exempelvis Bolagsverket. Uppgifterna hos Bolagsverket har varit mycket tillförlitliga 

eftersom revisionsplikten har krävt en kvalitetssäkring. Ytterligare en sak som bidrar till de 

låga transaktionskostnaderna är att det enligt aktiebolagslagen krävs minst 100 000 kronor 

i aktiekapital för ett aktiebolag. Det som nu oroar, enligt Brännström, är att alla dessa tre 

viktiga sakerna som minskar företagens transaktionskostnader nu försvinner i ett svep. 

Revisionsplikten försvinner och därmed även de tillförlitliga informationskällorna såsom 

årsredovisningar och revisionsberättelser (Nytt från revisorn 3/2009). 

 

Dan Brännström säger i artikeln att i och med de förändringar som kommer att ske så finns 

risken att de förenklingar som revisionspliktens avskaffande skulle innebära äventyras 

eftersom varje leverantör och partner själva måste säkerställa att företaget är ekonomiskt 

stabilt. De tvingas utföra egenundersökningar vilket leder till ökade transaktionskostnader 

istället för minskade (Nytt från revisorn 3/2009). 

3.5.  Revisorn 

 

Det är idag möjligt för i stort sätt vem som helst att gå under yrkestiteln revisor, dock 

föreligger det regleringar för vem som får kalla sig auktoriserad och godkänd revisor. 

 

En revisor kan till exempel vara en person som yrkesmässigt praktiserar revision och 

redovisningsfrågor alternativt är särskilt utvalt i ett bolag, en förening eller i annan 

sammanslutning. I aktiebolag finns det lagstadgade krav att det måste finnas en 

kvalificerad revisor, mer specifikt en auktoriserad eller godkänd revisor (Aktiebolagslagen, 

10 Kap.11§). 

Revisorns övergripande roll är utifrån ett professionellt perspektiv, kritiskt planera, 

granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Vid 

särskilda omständigheter har revisorn skyldighet att anmäla verksamheten vid misstanke 

om brott. Cassel (2000) menar att utgångspunkten för en revisors arbetsuppgifter är att 

någon har ett specifikt behov att öka tillförlitligheten inför utarbetad årsredovisning 

alternativt att uppmärksamma eventuell felaktighet med hjälp av ett auktoritativt uttalande. 
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3.6.  Revisorns roll i framtiden 

 

När revisionsplikten avskaffas kommer revisorns roll att förändras på flertalet sätt enligt 

den debatt som förs och har förts i tidskriften ”Balans”. Enligt artikeln ”Revisorn kan så 

mycket mer än lagstadgad revision”, skriven av Åsa Ehlin i Balans Nr 2 2009, kommer det 

att bli allt mer viktigt att revisorn tar fram de andra tjänsterna som inte direkt är kopplat till 

revision. En revisors arbetsroll idag är väldigt bred inom vissa ramar. Revisionspliktens 

avskaffande kan innebära att nya tjänster och möjligheter för revisorerna öppnas. Istället 

för att enbart arbeta med lagstadgad revision så kan det komma att finnas en möjlighet för 

revisorn att utföra andra tjänster. 

 

”Det finns ett värde av en oberoende granskning” (Revisorn kan så mycket mer än 

lagstadgad revision, Balans Nr 2 2009 s. 20) 

 

Kreditinstitut, leverantörer med flera kommer alltid att behöva en oberoende granskning. 

Det finns då här en möjlighet för revisorerna att tjäna pengar eftersom företaget kommer 

att behöva flera olika sorters intyg och dessutom lämna dem till flertalet leverantörer och 

kunder. Ledamoten i revisionskommittén tillika projektledare för ”Revisorns verktygslåda” 

menar på att revisorerna måste framhäva sina produkter mycket mer än tidigare innan 

revisionspliktens avskaffande (Revisorn kan så mycket mer än lagstadgad revision, Balans 

Nr 2, 2009).  

 

Det är också mycket upp till revisorn att förklara för kunden själva nyttan med revisionen. 

Givetvis så tar man upp detta redan idag men det är skillnad när man har en lag bakom sig 

som säger att du måste mot att säga till företaget att det kan välja. Revisorn kommer i en 

helt annan sits och måste på ett helt annat sätt nå ut med sitt budskap om att revisionen i 

första hand är till för företaget och dess intressenter och att det är högst nödvändigt att ha 

en revisor. Behovet av kvalitetssäkrad information kommer sannolikt att öka i framtiden. 

(Revisorn kan så mycket mer än lagstadgad revision, Balans Nr 2, 2009) 

 

En teori som tas upp i Balans nr 3 2009 är risken med att revisorns roll kontra 

redovisningskonsultens inte kommer att skilja sig åt. Idag är det otänkbart att en revisor 
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både sköter den löpande bokföringen, upprättar bokslut och årsredovisning och sedan även 

gör revisionen. I en debattartikel mellan Steve Ribbestam som är styrelseordförande i 

Matrisen AB och även har ett förflutet som auktoriserad revisor och nordenchef samt VD i 

Ernst & Young i Sverige fram till 2002 tas denna diskussion upp.  

 

”Jag kan över huvud taget inte se hur revisorn kan vara opartisk och självständig om man 

sköter allt!” (Steve Ribbestam) 

 

Det finns en risk att revisorn får en för stor frihet och därmed tappar sin opartiskhet vilket 

leder till att kvalitetsstämpeln som dagens revision har försvinner. (Gör revisionsbranschen 

självmål? (Balans Nr 3 2009) 

 

I tidsskriften ”Dagens juridik” som är Sveriges Juridiska Dagstidning diskuteras det kring 

risken som ett avskaffande av revisionsplikten medför. Det kommer att bli lättare för 

företagen att fuska och risken för slarv kommer att öka. De knappa 6 miljarder i 

besparingar som avskaffandet av revisionsplikten beräknas minska de enskilda företagens 

kostnader med är bra men förslaget kommer även att innebära kostnader för företagen 

(www.dagensjuridik.se). 

 

I artikeln framkommer det att revisionen idag har en mycket viktig kontrollfunktion och 

det kommer att bli mycket svårt att ersätta den med en annan kontrollfunktion. 

Skatteverket har inga resurser för att ersätta revisorns arbete, samtidigt som bankerna 

kommer att kräva reviderad information från företagen för sin kreditgivning. Revisorns roll 

kommer därmed i framtiden även ha en viktig funktion. Skatteverket menar på att 

redovisningarna som lämnas in kommer att ha sämre kvalitet, Brottsförebyggande rådet 

tror att ekobrotten kommer att öka och bankerna kommer att ta mer betalt för sina krediter. 

(www.dagensjuridik.se) 

 

Svenskt Näringsliv är däremot positivt inställda till revisionspliktens avskaffande. Enligt 

Carl-Gustaf Burén som är expert i denna utredning ”innebär förslaget inte att revisorn 

spelat ut sin roll”. (Dagens Juridik, Sveriges Juridiska dagstidning, www.dagensjuridik.se) 

 

http://www.dagensjuridik.se/
http://www.dagensjuridik.se/
http://www.dagensjuridik.se/
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Han menar på att revisorerna har flertalet tjänster som företagen behöver och då 

revisionsplikten har avskaffats så blir deras tjänster ”efterfrågade efter behov” istället för 

att företagen känner sig tvingade att nyttja sin revisor.  

 

I ”Update” (Nr 5, 2009) som är ett nyhetsblad från FAR SRS, Branschorganisationen för 

revisorer och rådgivare behandlades det senaste i utredningen om revisionspliktens 

avskaffande. 

Den lagrådsremiss som skulle kommit i augusti 2009 har blivit försenat till årsskiftet vilket 

innebär att propositionen inte kommer förrän tidigast i mars 2010. Tidigare har datumet för 

avskaffandet av revisionsplikten skrivits till den 1 juli 2010 men denna försening som har 

uppstått kan påverka att ikraftträdandet inte blir till sommaren 2010 såsom det var tänkt 

från början. I dagsläget är det ingen som vet om förseningen påverkar detta datum eller 

inte. 

 

Inom departementen är även oenigheten stor kring vilka gränsvärden som skall gälla för 

revisionsplikten. FAR SRS framhåller EU:s gränser för mikroföretag det vill säga: 

 

 Nettoomsättning: 1 000 000 Euro 

 Balansomslutning 500 000 Euro 

 Antal anställda 10 stycken 

 

FAR SRS menar i nyhetsbladet att de kräver att reglerna som finns i aktiebolagslagen kring 

bokföringsjäv måste slopas eller ändras vid samma tidpunkt som avskaffandet av 

revisionsplikten träder i kraft. De menar på att revisorerna och redovisningskonsulternas 

kompetenser måste kunna nyttjas i kombiuppdrag vilket inte är möjligt idag enligt 

aktiebolagslagen (Update Nr 5 2009, FAR SRS). 

 

”Den får inte vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt 

biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll 

däröver” (ABL 17§4st, www.notisum.se)  

 

http://www.notisum.se/
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”I fråga om aktiebolag som avses i 13 eller 14 § gäller, i stället för bestämmelsen i första 

stycket 4, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som 

yrkesmässigt biträder bolaget vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets 

kontroll däröver.” (ABL 17§7st, www.notisum.se) 

 

Det finns fler jävsregler än ovan nämnda citerade regler. Samtliga lagstadgade jävsregler 

som gäller för aktiebolag och revisorer går att läsa i aktiebolagslagens sjuttonde paragraf. 

 

FAR SRS anser att om regeringens syfte är att ”förenkla” och ”uppmuntra till frivillig 

revision” så måste reglerna ändras eller tas bort annars uppfyller de inte sitt syfte (Update 

Nr 5 2009, FAR SRS). 

3.7. Intressentmodellen 

 

Ett företag är som ett enda stort nätverk som för optimerad drift behöver underhållas på 

flera olika sätt. I ett företags sfär så finns det ett antal nyckelpersoner som betyder mer för 

företaget än andra. Stakeholders theory eller Intressentteorin har sin utgångspunkt i att 

företaget måste uppvakta sina viktigaste nyckelpersoner för att själv få och nå framgång. 

Företaget sitter i en beroendeställning av dessa nyckelpersoner som måste uppmuntras för 

att ge något positivt tillbaka.  

 

"Customers, distributors, unions, competitors, suppliers, and the government are all 

important outside stakeholders who can influence and pressure organizations to act in 

certain ways" (Jones, 2004 p. 62). 

 

Företaget har flertalet intressenter som kommer att agera utifrån företagets beteende. 

Företagsledningens mål är normalt sett att få verksamheten att växa och att den skall 

vinstmaximera. För att ett företag skall kunna växa behöver den kapital så att investeringar 

av olika slag kan genomföras. Därför behöver den låna pengar vilket gör att en första 

nyckelperson är identifierad i form av banken. En annan nyckelperson är leverantören som 

skall leverera varor till företaget för att det skall kunna tillverka sin produkt som skall 

säljas. Länken emellan leverantören, företaget och banken är revisorn som i sin tur också 

blir en nyckelperson vars revisionsberättelse och kommentarer i allra högsta grad kommer 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K9P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K9P14
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K9P17S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K9P17S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.HTM#K9P17S1N4
http://www.notisum.se/
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att påverka de övriga nyckelpersonernas agerande.  

 

 

Figur 3 Intressentmodellen 

 

Diamant (2004) beskriver två olika synsätt, vilka förklarar aktuella intressen som 

tillgodoses vid en revisionsgranskning. 

 

Freeman definierar intressent på ett relativt brett sätt: 

“A stakeholder in an organization is (by definition) any group or individual who can affect 

or is affected by the achievement of the organizations’s objectives” 

(Mitchell, Agle & Wood 1997, s. 856) 

 

Clarkson definierar intressenten på ett betydligt smalare sätt: 

 

“Voluntary stakeholders bear some form of risk as a result of having invested some form of 

capital, human or financial, something of value, in a firm. Involuntary stakeholders are 

placed at risk as a result of a firm’s activities. But without the element of risk there is no 

stake.” 

(Mitchell, Agle & Wood 1997, s. 856) 
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I dagsläget beskrivs ett företags intressenter utifrån ett relativt brett perspektiv däribland 

ägare/investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder samt samhället 

(Thorell & Norberg 2005). Det existerar två olika perspektiv för att beskriva aktuella 

intressenter, mer specifikt ett traditionellt ”input-output” perspektiv och ett 

intressentperspektiv. Ett ”input-output” perspektiv beskriver investerare, anställda och 

leverantörer och att de förser företaget med input. Företaget har därefter som uppgift att 

omvandla aktuell input till output vilket resulterar i nytta för företagens kunder (Donaldson 

& Preston, 1995). Att betona är här att relationen i stort mellan företaget och dess 

intressenter är relativt ensidig och den framtagna nyttan tillfaller kunderna. 

 

Diamant beskriver att det existerar ett redovisningsförhållande vilket leder till ett 

kommunikationsbehov, resulterande i revisionens betydande roll. Huvudsyftet med 

redovisning är att förse externa intressenter med användbar information om företaget och 

dess ekonomiska situation. Intressenterna har här starkt förtroende för att revisorerna 

kvalitetssäkrar informationen samt presenterar vad som resulterats av revisionen på ett 

trovärdigt sätt. Parallellt har revisorn krav att uppfylla sin tystnadsplikt, vilket innebär att 

revisorns uttalanden inte får skada det aktuella företaget (Häckner et al, 2006). Kvaliteten i 

revisionen värderas med hänsyn till aktuella intressenters förväntningar. 

 

Frågeställningen är vilka intressenter revisorn egentligen ska fokusera på samt i vilken 

omfattning detta ska göras. Diamant (2004) har studerat svensk lagstiftning för redovisning 

och revision, vilka han menar saknar ett klart definierat syfte. Utifrån lagstiftningen kan 

man tolka att alla som har någon form utav relation till verksamheten ska ses som 

intressent till revision. Det är utifrån detta antagande som Diamant (2004) nämner 

nedanstående existerande intressenter (Diamant, 2004, s.110); 

 Aktieägarna  

 Borgenärer 

 Anställda  

 Allmänheten  

 Utbildningsanstalter 

 Bolagets funktionärer 
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Svensk lagstiftning tar minimal hänsyn till de många mindre aktiebolag, och dess specifika 

förhållande. I de mindre bolagen kan ovanstående intressentgrupper vara minimala 

alternativt icke existerande med undantag för det allmänna, borgenärer och presumtiva 

borgenärer. Collis (2003) har utfört en undersökning vilken bekräftat att de intressenter 

som främst efterfrågar reviderade räkenskaper är eventuella externa aktieägare, 

kreditinstitut samt övriga finansiärer. 

 

3.8.  Agentteori 

Agentteorin uppstod under 1970 – talet efter att redovisningen blivit ett uppmärksammat 

och hett ämne inom politiken (Artsberg, 2005). Agentteori är en positiv/deskriptiv teori, 

vilken fokuserar på organisationens styrnings- och kontrollproblem utifrån ägarnas, 

investerarnas och övriga externa intressenters perspektiv. (Hatch, 2002) 

 

Principal agent - teorin ämnar kommunicera viss information och låta denna granskas 

(Diamant, 2004). Agentteorin utgår från att redovisning är ett instrument som förser 

kapitalmarknaden med information. Ett agentförhållande uppstår mellan två parter där den 

ena parten (agenten), genom ett kontrakt binds till att agera åt den andra partens vägnar 

(principalen). Teorin utgår från påståendet att individer normalt är nyttomaximerande.  

 

Ett vanligt scenario är att aktieägarna (principalerna) måste anställa en företagsledning 

(agenten) för att omhänderta den dagliga driften av företaget. Teorin utgår från påståendet 

att individer normalt är nyttomaximerande. Ett vanligt problemscenario är att agenten 

försöker maximera sin egen nytta på bekostnad av principalens nytta, förslagsvis genom 

val av redovisningsprinciper för att utöka sin egen förmögenhet. Exempelvis strävar 

ledningen för att vinstmaximera resultatet vart år (kort sikt), medan ägarna fokuserar på 

avkastning av investeringar (lång sikt) Det existerar därav en informationsasymmetri 

mellan agenten och principalen, på grund av det faktum att företagsledningen har större 

insyn i företagets förehavanden (Schroeder, 2001). Diamant beskriver denna 

informationsasymmetri som ogynnsam för aktiebolaget, dess ägare och för 

kapitalmarknaden. Det existerar två typer av problem i förhållande till 

informationsasymmetri; 
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Moral Hazard: Principalen har generellt inte möjlighet att kontrollera all levererad 

information från agenten. Agenten har därav möjlighet att fatta egna beslut i förhållande 

till vinstmaximering, vilka då aldrig alternativt vid senare tidpunkt, blir översänt till 

ägarna. En stor risk kan här sammanfattas som att agenten har möjlighet att missbruka 

principalens förtroende för att uppnå personliga intressen.  

Advarse selection: Enligt agentteorin strävar agenten först och främst med att optimera sin 

personliga vinst i förhållande till bonus/belöningssystem som tidigare är tecknad med 

principalen. Risken finns att agenten väljer att manipulera, undanhålla relevant information 

för att höja sin personliga belöning. 

 

Nygaard (2000) beskriver följande brister föreligga i förhållandet mellan principalen och 

agenten. 

 Principal och agent är båda nyttomaximerande. 

 Det existerar en klar målkonflikt mellan principal och agent. 

 Agenten är opportunistisk. 

 Agenten handlar endast till viss del rationellt. 

 Agenten strävar att riskminimera i förhållande till dennes personliga situation. 

 

Det existerar ett behov för ägarna att via en extern part, värdera levererad information samt 

rapporteringsinnehåll från agenten. Revision anses här i viss mån kunna avhjälpa och 

skapa förutsättningar för kapitalanskaffning för företaget och öka tryggheten hos diverse 

intressenter.  

 

I förhållande till ovanstående beskrivna kontrollbehov, har ägaren behov av att ha en 

extern part, 

som bedömer/kontrollerar ledningens givna information samt rapportering till ägarna. Det 

är detta kontrollbehov vilket skapar förutsättningar för revisorns fortsatta existens och 

illustreras med hjälp av figur 4: 
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Figur 4 Agentteori 

 

Öhman (2006) går vidare i sina studier, och beskriver agentteorin i form av ett 

trepartsförhållande mellan redovisningsskyldiga, redovisningsberättigade och revisorer. De 

redovisningsskyldiga kan ses som representanter för företaget, vilka framarbetar 

årsredovisningen. Redovisningsberättigade är externa intressenter, såsom finansiärer, 

leverantörer, vilka naturligt önskar ta del av redovisningsinformationen.  

 

Revisorerna har som arbetsuppgift att kvalitetssäkra företagets redovisningsinformation, 

vilket illustreras med hjälp av figur 5: 
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Källa: Christensen et al (2000, s. 12) 
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Figur 5 Dansk agentteori 

 

Revision kan ses som en del av en övervakningsprocess, vilken ämnar utreda huruvida 

verksamhetens ledning uppfyller sin lojalitetsplikt gentemot bolagets intressenter. Revisorn 

agerar vid revisionsprocessen i samtliga intressenters intresse, vilket bidrar till att det inte 

är nödvändigt för en enkel intressent att individuellt lägga kostnader på övervakning av 

verksamheter i dess förädlingskedja. En annan synvinkel är de lagstiftade krav som 

existerar för revision beror på det faktum att aktiebolag har ett stort samhälleligt intresse. 

Revisorn har här den svåra uppgiften att dels skapa förtroende till det enskilda bolaget, 

men även till diverse externa intressenter samt samhället i stort (Diamant, 2004). 

 

Små aktiebolag skiljer sig från större bolag, då ägare och ledning vanligtvis består av 

samma personer. Det existerar därav inte samma övervakningsbehov som i större bolag, 

Dansk agentteori 

 

Källa: Christensen et al (2000, s. 15) 
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mellan principal och agent. I små företag kan principalerna benämnas till samtliga 

intressenter, vilka är skilda från ledningen och vilka till följd inte har direkt insyn i 

verksamheten, exempelvis externa aktieägare, leverantörer och kreditinstitut (Collis, 2003).   

3.9. Flints postulat 

 

Öhman (2004) beskriver revision som ”att granska, bedöma och uttala sig om 

redovisningsinformation till hjälp för investerare och övriga intressenter” (Öhman, 2004, 

s.36). Öhman (2004) beskriver i sin studie, Flints sju postulat, vilka är utvecklade med 

relationer och dess behov av extern verifikation i fokus, för att beskriva revisionens 

innebörd. 

 

Flints studier är baserade på Mautz och Sharafs studie (1961), vilka skapade 8 stycken 

postulat för att grundläggande kartlägga begreppet revision. Flint har i sina studier tagit 

utgångspunkt i sina studier utifrån existerande praxis, standarder och lagstiftning i ett 

försök att kartlägga diverse kriterier för revisionsprofessionen (Flint, 1988). 

.   

1. ”The primary condition for an audit is that there is a relationship of accountability 

or a situation of public accountability” (Flint, 1988, s.23) 

 

En förutsättning för revision är att det existerar ett förhållande med redovisningsskyldighet. 

Det första postulatet kan kopplas till principal – agent problematiken, vilken vanligtvis 

existerar i en verksamhet, mer specifikt ett existerande ansvarsförhållande, vilket leder till 

ett kontrollbehov. I förhållande till denna problematik är det ytterst relevant att revisionen 

alltid ska anpassas till aktuella intressenter. 

 

2. ”The subject matter of accountability is too remote, too complex and/or of too 

great significance for the discharge of the duty to be demonstrated without the 

process of audit” (Flint, 1998, s.26) 

 

Flints andra postulat benämner ytterligare en förutsättning för revisionens existens, det 

faktum att det existerar ett hinder för intressenter att själv utföra granskning av 

verksamheten. Detta på grund av verksamhetens komplexitet och intressentens bristande 



41 

 

förmåga att övervaka företagsledningen.  

 

3. ”Essential distinguishing characteristics of audit are the independence of its status 

and its freedom from investigatory and reporting constraints” (Flint, 1988, s.29) 

 

Flints tredje postulat fokuserar på revisorns oberoende samt rapporteringsuppgift i 

förhållande till den som granskas. Revisorn har här skyldighet att hålla sig objektiv hela 

granskningen igenom. 

 

4. ”The subject matter of audit, for example conduct performance or achievement or 

record of events or state of affairs, or a statement or facts relating to any of these, 

is susceptible to verification by evidence” (Flint, 1998, s. 31) 

 

Detta postulat behandlar vilka bevisunderlag, i form av fysiska, skriftliga eller muntliga 

källor, som är relevanta för att en kvalitativ granskning ska vara möjlig att utföra. 

 

5. ”Standards of accountability, for example of conduct, performance, achievement 

and quality of information, can be set for those who are accountable; actual 

conduct, performance, achievement, quality and so on can be measured and 

compared with these standards by reference to known criteria; and the process of 

measurement and comparison requires special skill and the exercise of judgement” 

(Flint, 1988, s.32) 

 

En förutsättning för revision är att det existerar standarder för på vilket sätt bevisen mäts, 

tolkas och värderas. Dessa standarder ska dels vara förstådda samt accepterade av båda 

parter i revisionsförhållandet. 

 

6. “The meaning, significance and intention of financial and other statement and data 

which are audited are sufficiently clear that the credibility which is given thereto as 

a result of audit can be clearly expressed and communicated” (Flint, 1988, s.38) 

 

Det är oerhört relevant att det existerar en god kommunikation mellan parter i ett 
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revisionsförhållande. Mer specifikt ska revisionens resultat tydligt redovisas och förmedlas 

så att intressenterna känner att det uppnår ett mervärde till följd av granskningen. 

 

7. ”An audit produces an economic or social benefit” (Flint, 1988, s.39) 

Sammanfattningsvis föreligger att den upplevda nyttan av revision måste överstiga 

kostnaden för att få den utförd. Det sjunde postulatet utgår från ett cost – benefit 

perspektiv, där kostnaden för samhället i förhållande skall uppvägas av de ekonomiska och 

sociala fördelarna med revision. 
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4. Introduktion – Sverige, Danmark och Finland 
I nedanstående kapitel ges en kort beskrivning av den aktuella situationen i förhållande till 

revisor, revision och revisionsplikt i Danmark, Finland och Sverige. 

4.1. Situationen I Danmark 

Danmark har som mål att revisionsplikten skall avskaffas för mindre företag till 2010. 

Följande beslut antogs av Folketinget den 21 mars 2006 i lag L50, vilken beskriver att små 

företag i framtiden inte ska vara skyldiga att ha revision. Underlaget till detta beslut har 

framtagits i en rapport av ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”. Denna rapport delger en 

analys av revisionspliktens betydelse för att upprätthålla kvalitet, trovärdighet, bekämpa 

ekonomisk brottslighet, effektivisera skattekontrollen samt skydda ägare, investerare, 

kreditgivare med flera. 

 

I Danmark existerar det B-företag, vilka omfattas av den danska årsregnskabslovens 

räkenskapsklass B och utgörs främst av aktiebolag vilka under de senaste två åren inte 

överstiger nedanstående gränsvärden:  

 

 En balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor 

 En nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor 

 Ett genomsnittligt antal anställda på 12 personer 

 

Danska aktiebolag består till 93 procent av B-företag. Majoriteten är små och har relativt få 

antal anställda. Vanligtvis består ägaren och företagsledaren av samma person (SOU 

2008:32). 

 

De totala kostnader för revision, däribland revision och tillkommande interna omkostnader, 

för B- företag uppskattas i dagsläget till totalt 1,7 miljarder kronor, vilket i genomsnitt ger 

en kostnad på totalt 10 000 danska kronor per bolag. I förhållande till de utökade kraven i 

samband med implementeringen av IFRS, förväntas dessa kostnader att öka ytterligare. 

Vanligtvis förekommande i Danmark är att små företag köper en paketlösning hos 

revisorn, där revisionen endast är en del av det kompletta paketet (2008:32). 
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Enligt rapporten utförd av ”Erhvervs og Selskabsstyrelsen” anses inte lagstadgad revision 

vara en effektiv metod för att förhindra alternativt avslöja ekonomisk brottslighet. En 

tidigare utförd dansk undersökning visar att endast 2 procent av anmälningarna i små 

företag, avsedda ekonomiska brott är utförda av existerande revisorn. I de fall de 

ekonomiska brotten utförs av företagsledningen har det visat sig ytterst svårt för revisorn 

att upptäcka brott.  

 

Till skillnad från i Sverige har inte danska revisorer någon skyldighet att rapportera till 

skattemyndigheten. Däremot använder vanligtvis små företag dess revisor för att upprätta 

årsredovisningen och göra skatteberäkningar. En framkommen följd vid avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag, kan vara att kvaliteten i företagens skatteunderlag kan 

förväntas försämras, dock endast i begränsad omfattning. Det är högst troligt att 

skattemyndigheternas normala kontroller efter avskaffad revisionsplikt kommer att 

beslutas i förhållande till om företaget är reviderat eller ej (SOU 2008:32). 

 

I förhållande till finansiering är nästintill 50 procent av de små företagen finansierade av 

banklån. I dagsläget är den väsentligaste faktorn vid bankens kreditprövning bankens 

kännedom om aktuell kund. Dock hör det till vanligheterna att banken lägger viss vikt vid 

att företagets räkenskaper och budgetar är utarbetade av en välrenommerad revisor samt att 

ägaren kan gå i borgen alternativ sätter pant för bolagets förpliktelser. Det har därav visat 

sig i diverse studier att den specifika revisorspåskrivningen utav årsredovisningen antas ha 

mindre betydelse vid själva kreditgivningen. Ytterligare, har banken om så önskas, 

möjlighet att kräva att företaget ska ha granskats av en revisor för att ha möjlighet att 

erhålla kredit (SOU 2008:32). 

 

Sammanfattningsvis har det i Danmarks situation, framkommit utav ”Erhvervs och 

selskabsstyrelsens” rapport, att kostnaden för revisionsplikt överstiger nyttan för små 

företag. Det viktigaste att bemärka att vid avskaffande av revisionsplikt ges små företag 

möjlighet att välja om de vill betala för revisionsgranskning.  

 

Från år 2006 har de företag som infaller under två utav tre nedanstående gränsvärden, 

möjlighet att frånvälja revision om så önskas: 
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 En balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor 

 En nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor 

 Ett genomsnittligt antal anställda på 12 personer 

 

Om revision härav önskas att frånväljas krävs det att företaget aktivt avstår att bli 

reviderade, en så kallad Opt- out regel. En opt- out regel kan sammanfattas till att 

bolagsstämman gemensamt vart år gemensamt måste bestämma att befrielsen av 

revisionsplikt önskas nyttjas. De företag som väljer att nyttja befrielsen av revisionsplikt 

ska därefter informera i sin årsredovisning att revisionen valts bort vart aktuellt år. Utöver 

det måste även aktuella företag informera till skattemyndigheten om revisionsbistånd.  

 

Att observera är dock att i Danmark är det fortfarande ett krav att moderbolaget alltid 

oavsett storlek, revideras (SOU 2008:32). 

 

4.1.1. Dansk boligsform 
 

I Danmark existerar det två typer av företagsformer utan personligt ägaransvar, vilka kan 

sammanliknas med den svenska aktiebolagsformen, nämligen ”aktieselskaber” och 

”anpartsselskaber” (www.eogs.dk). Skillnaden mellan dessa två bolagsformer är att ägarna 

i anpartsselskaber vanligtvis är begränsade, vilket bidrar till att dessa innehar en något 

större frihet i att utforma bolagets verksamhet (www.eogs.dk).  

 

I den danska årsredovisningsloven (ÅRL) illustreras det med hjälp av en modell, kallad 

byggklossmodellen, tre olika företagstyper, inom vilka existerande företag klassificeras i 

förhållande till dess balansomslutning, nettoomsättning och genomsnittligt antal anställda. 

 

”Aktieselskaber” och ”anpartsselskaber” kan klassificeras mellan klass B- D i relation till 

om de uppfyllt två utav tre kriterier de senaste två räkenskapsåren (www.retsinfo.dk). 

 

 

 

Nedanstående figur illustrerar hur byggklossmodelen är uppbyggd. 

http://www.eogs.dk/
http://www.eogs.dk/
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Klass A 

Företag med 

personligt 

ansvar. 

B 

Små 

C  

Medelstora 

C 

Stora 

D 

Börsnoterade 

samt statligt 

ägda bolag 

Balansomslutning 0-6 0-29 29-119 >119 Samtliga 

Nettoomsättning 0-12 0-58 58-238 >238 Samtliga 

Antal anställda 0-10 0-50 50-250 >250 Samtliga 

 

Figur 6 Byggklossmodellen  

Källa:KPMG (2002, s.41) 

 

I en rapport framtagen av ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” framhävs följande punkter som 

karaktäristiska för B-företag. 

 Familjeägda. 

 Ett fåtal ägare. 

 Ingen eller få anställda i ekonomiavdelningen. 

 Ägare och ledningen består vanligtvis av samma personer. 

 

I förhållande till ovanstående punkter, kan sammanfattningsvis konklusionen tas att det i 

mindre företag vanligtvis existerar begränsad kunskap inom bokföringsområdet, tillföljd av 

den minimala/inte existerande ekonomifunktionen i företaget. Här antas revisorns ha en 

betydelsefull position med att assistera vid utarbetning av årsredovisningen, såsom vid att 

framställa en korrekt uppställd årsavslutning, avstämningar av diverse bokföringskonton 

samt utarbetning av eventuella korrigeringar till årsavslutningen (www.eogs.dk).  

 

I Danmark är det likt Sverige ledningen som anses ha huvudansvar för att årsredovisningen 

sammanställs så att den ger en rättvisande bild av verksamhetens ställning samt är 

utarbetad i enlighet med gällande lag. Revisorn har därefter som främsta arbetsuppgift att 

revidera årsredovisningen och uttala sig i en så kallad ”revisionspåtegning”. Utöver det är 

det revisorns uppgift inom rimliga gränser att rapportera om det tyder på att verksamheten 

som företaget bedriver handlar olagligt, vilket kan påverka övriga externa intressenter. 

(www.eogs.dk).  

http://www.eogs.dk/
http://www.eogs.dk/
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Studier har visat att vetenskapen att en tredje part, som besitter stor sakkunnighet, granskar 

ledningens arbete bidrar till en minskad effekt på lusten och modet att begå ekonomisk 

brottslighet. Lagpliktig revision kan därav anses kriminalitetsförebyggande, men till vilken 

grad är dock svårt att avgöra (www.eogs.dk).  

 

4.1.2. Dansk lovgivning 
 

År 2001 skedde en lagändring av årsregnskabloven 2001, med syfte att anpassa dansk lag 

till den internationella och samtidigt förenkla reglerna för diverse verksamheter. Vid denna 

tidpunkt överflyttades även reglerna om revision över till årsregnskabsloven (ÅRL, § 135). 

Det står i årsregnskabsloven lagstadgat att ”aktie-” och ”anpartsselskaber” ska utse en eller 

flera revisorer vilka ska revidera företag, på dess bolagsstämma. Utöver detta har ägare till 

10 procent av samtliga aktier i ett aktieselskab alternativt 25 % av tillskottskapitalet 

möjlighet att utse en minoritetsrevisor om så önskas. Det föreligger dock ett krav att den 

revisor som utses ska vara en statsaktoriserad eller registrerad revisor.  

 

Det existerar i Danmark två typer av auktoriserade yrkesgrupper inom 

revisorsprofessionen: 

 Statsauktoriserad revisor 

 Registrerad revisor 

 

Samtliga ”aktie-” och ”anpartsselskaber” ska enligt lag revideras av en auktoriserad 

revisor. För börsnoterade företag finns det lagstadgat att de ska revideras av en 

statsauktoriserad revisor (www.eogs.dk).  

 

Revisorns främsta arbetsuppgift är att granska årsredovisningen, bestående av balans- och 

resultaträkning i enlighet med god redovisningssed. Efter 1982 har det inte funnits någon 

skyldighet för revisorn att upprätta någon revisionsberättelse. Efter det faktum att 

revisionen anses avslutad ska revisorn underteckna bokslutet, med förutsättning att det inte 

existerar några relevanta brister. Vid eventuella brister, har revisorn inte någon skyldighet 

att underteckna bokslutet (www.sweden.gov.se). 

http://www.eogs.dk/
http://www.eogs.dk/
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4.2. Situationen i Finland 

I Finland avskaffades revisionsplikten för mindre företag, den 1 juli 2007, efter en lång tids 

förberedelser. Regeringens syfte med lagändringen var dels att ge ökad trovärdighet, 

jämförbarhet och tillförlitlighet till bolagens bokslut samt att undvika att pålägga mindre 

företag onödigt höga kostnader. Likt Sverige och Danmark, utförde man innan 

lagändringen en undersökning för att se vilka effekter ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten skulle få. 

 

Tidigare år så fanns det möjlighet för mindre företag att även då undgå revision, genom att 

anlita en så kallad lekmannarevisor. De företag som hade möjlighet att utnyttja detta 

undantag översteg ej två av tre nedanstående uppsatta gränsvärden: 

 Balansomslutning 340 000 Euro 

 Nettoomsättning 680 000 Euro 

 Antal anställda 10 stycken 

 

Vid utredningen fann man att tilliten samt kompetensen hos en lekmannarevisor kunde 

ifrågasättas. Detta då en lekmannarevisor inte uppfyllde de krav som fanns satta för en 

godkänd revisor i EU:s åttonde bolagsdirektiv. Enligt utredningen gavs förslaget, vilket 

även fastslogs vid lagändringen 2007, att lekmannarevisor skulle frångås och att ett företag 

endast fick revideras av en kvalificerad revisor (SOU2008:32). 

 

De gränser som föreslogs i utredningen för de företag som hade rätt att frångå revision var 

följande: 

 

 Balansomslutning 200 000 Euro 

 Nettoomsättning 300 000 Euro 

 Antal anställda 5 stycken 

 

För de företag som inte längre innefattas av revisionsplikt finns det fortfarande möjlighet 

för ägarna eller medlemmarna att välja att nyttja en eller flera revisorer. Detta fastställs i 

bolagsordningen, bolagsavtalet eller i stadgarna. Utöver detta finns det även en 
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undantagssituation där minoritetsägare, ägare av minst en tiondel av samtliga aktier, har 

möjlighet att påkräva att företaget ska revideras (2008:32). 

 

Likt Danmark har Finland valt att använda sig av en opt-out regel med hänsyn till 

revisionsplikt, mer specifikt att företagen måste aktivt frånvälja revision. Frånvalet av 

revision skall upplysas i årsredovisningen att bolagsstämman har valt bort revision för det 

kommande året. Denna process förväntas att upprepas varje år för att företaget ska bekräfta 

att det verkligen valt att frånvälja revision (SOU 2008:32). 

4.2.1. Finsk lovgivning 
  

Revisionslag 2007 behandlar revision för bokföringsskyldiga sammanslutningar och 

stiftelser samt behandlar revisorn och dess arbetsuppgifter. En revisor förklaras vara en 

fysik person vilken har godkänts av en professions sammanslutning. Det finns möjlighet 

för vem som helst att vara verksam som revisor, med undantag för de som försatts i 

konkurs alternativt meddelats näringsförbud. 

 

I Finland existerar det enligt lag två typer av revisorer; 

 

 CGR-revisor en av Centralhandelskammarens revisionsnämnd godkänd 

revisor och med CGR-sammanslutning en av nämnden godkänd 

revisionssammanslutning. 

 GRM-revisor en av en handelskammares revisionsutskott godkänd revisor 

och med GRM-sammanslutning en av utskottet godkänd 

revisionssammanslutning (Revisionslagen, Kap.1 §2). 

 

En revisor har som skyldighet att utföra sitt arbete enligt vad som står i lagen, med stor 

yrkeskunnighet, integritet, objektivitet och omsorg och ständigt ha det allmänna intresset i 

fokus. Utöver detta ska revisorn alltid utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med god 

revisionssed. Detta kan förklaras att revisorn följer särskilda anvisningar från 

bolagsmännen och bolagsstämman, med förutsättning att dessa inte strider mot existerande 

bolagsordning, bolagsavtal, internationella revisionsstandarder och god revisionssed 

(www.tem.fi). 

http://www.tem.fi/
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Vid accept av ett revisionsuppdrag skall revisorn alltid beakta sitt oberoende. Om revisorn 

anser sitt oberoende vara bristfälligt i förhållande till verksamheten ska revisorn välja att 

avstå från uppdraget (www.tem.fi). 

 

Det existerar inte något lagstadgat krav för en verksamhet, vilken inte överstiger ett av 

nedanstående villkor att nyttja en revisor; 

 

 Balansomslutningen på 100 000 euro 

 Nettoomsättningen på 200 000 euro 

 Antal anställda 3 st. 

En revisors normala arbetsuppgifter innefattar en granskning av verksamhetens bokföring, 

bokslut, verksamhetsberättelse samt styrelsen och ledningens förvaltning under 

räkenskapsperioden (Revisionslagen, 3 Kap. 11§) Efter att revisionen anses avslutad är 

revisorns nästa uppgift att avge en daterad och undertecknad revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen ska enligt lag innehålla ett specifikt uttalande från revisorn huruvida 

bokslutet och verksamhetsberättelsen ger korrekt och trovärdig bild av verksamhetens 

ekonomiska situation (www.tem.fi). 

 

En revisors uttalande i revisionsberättelsen kan lämnas utan reservation, med reservation 

eller med avvikande mening. Om det är så att revisorn inte anser det möjligt att ge ett 

oberoende och korrekt uttalande, finns det även möjlighet för revisorn att nämna detta i 

revisionsberättelsen. Därefter ska revisorn uttala sig huruvida det föreligger att bolagsman 

eller styrelsemedlem har gjort sig skyldig till olovlig handling, vilket kan leda till 

skadestånd alternativt fängelse. 

 

Då revisionsberättelsen anses färdig ska denna överlämnas till styrelsen i verksamheten, 

dock senast inom två veckor innan den årliga bolagsstämman (www.tem.fi). 

 

http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
http://www.tem.fi/
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4.3. Situationen i Sverige 

 

I Sverige har Riksdagen tagit beslutet att revisionsplikten skall avskaffas för mindre 

onoterade bolag från och med juli 2010. Beslutet är främst baserat på en rapport utarbetad 

av regeringens särskilda utredare, Bo Svensson. I rapporten har det studerats om den 

lagstadgade revisionen i EU skall genomföras i svensk rätt, revisionsplikt i små företag 

samt behovet av skärpta regler i förhållande till ekonomisk brottslighet i små företag.  

 

I dagsläget måste alla aktiebolag revideras av en kvalificerad revisor. Utifrån utredningen 

ges förslaget att endast fyra procent av aktiebolagen ska vara skyldiga till revisionsplikt. 

Ett förslag som innebär en tillbakagång till hur det såg ut i Sverige före 1988, där Sverige 

anpassar sig till EU. I dagsläget är det enbart Sverige och Malta som har revisionsplikt för 

samtliga bolag (SOU 2008:32). 

 

Utifrån rapporten framgick bland annat följande punkter; 

 Revisionsplikten skall minskas till att endast innefatta 4 procent av samtliga 

aktiebolag. 

 I dagsläget är revisorn skyldig att granska styrelsens och verkställande direktörs 

förvaltning (VD). Regeringens utredning föreslår att förvaltningsrevision i och med 

lagändring ska avskaffas. 

 Mandattiden för revisorer skall minskas från de tidigare fyra åren till ett år. 

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

första tillämpning för räkenskapsår som börjar efter den 30 juni 2010. 

 Kostnader för revision beräknas minska med 5,8 miljarder kronor per år (SOU 

2008:32). 

 

Utredningen föreslår utöver ovanstående gränser att gränsvärdena ska beröra alla 

associationsformer samt koncerner. Vidare föreslås att alla börsnoterade företag samt 

merparten av företagen inom finans- och försäkringsmarknaderna har en skyldighet att ha 

minst en kvalificerad revisor. Övriga företag, vilka uppfyller minimum ett av följande 

villkor, ska vara undantagna revisionsplikt:  



52 

 

 

 Balansomslutning på 41,5 miljoner kronor. 

 Nettoomsättning på 83 miljoner kronor. 

 Antal fasta genomsnittligt anställda 50 st. 

 

Förslaget innebär att Sverige utnyttjar undantaget enligt EG:s fjärde bolagsdirektiv 

maximalt, vilket kan jämföras med de gränser som existerar ibland annat Nederländerna, 

Storbritannien och Tyskland. (http://www.regeringen.se) 

 

Vid avskaffande av revisionsplikt anses de små företagen få möjlighet att välja de 

redovisnings och revisionstjänster som de faktiskt behöver. Utbudet på 

revisionsmarknaden för dessa tjänster misstänks, som en följd bli mer varierade och 

priserna på dessa tjänster kommer att anpassas till en lägre nivå. Därav förväntas de 

svenska företagen bättre kunna möta den allt hårdnande konkurrensen från utländska 

företag, vilka idag innefaller under EU:s fjärde direktiv, och därav har rätt att avstå 

revision (SOU 2008:32). 

 

Det har dock visat sig relativt svårt att definiera vilka negativa effekter som är att förvänta. 

En stor del i de negativa förväntningarna i förhållande till avskaffande av revisionsplikt 

föreligger hos revisorsprofessionen. Vilka utrycker stor oro inför utsikterna att förlora sin 

monopolställning och därav att de i framtiden kommer att utsättas för allt hårdare 

konkurrens på en marknad i snabb förändring (SOU 2008:32). 

 

I förhållande till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är många oroliga att möjligheten 

att skattefel samt ekonomisk brottslighet ökar efter avskaffandet 2010. Utredningen av 

regeringen, visar dock att farhågorna för ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet är 

överdrivna, men har för säkerhet lagt fram förslag om åtgärder för minskning av skattefel, 

såsom ändring i taxerings- och skattebetalningslagen så att Skatteverket ges rätt att besluta 

ett möte mellan det aktuella företaget och handledaren vid okänd tidpunkt (SOU 2008:32). 

4.3.1. Svensk bolagsform 
 

År 2006 existerade det 918 000 aktiva företag i Sverige, varav ungefär en fjärdedel är 

http://www.regeringen.se/
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aktiebolag (SOU 2008:32).  

 

Aktiebolag är ekonomiskt den mest betydelsefulla företagsformen. Aktiebolag utmärks av 

att samtliga ägare saknar personligt ansvar för företagets förbindelser, antal delägare är 

obegränsat samt att det krävs ett insatskapital. I dagsläget är samtliga aktiebolag skyldiga 

att ha en revisor. Ett aktiebolag är en så kallad juridisk person, vilket har betydelsen att 

företaget exempelvis kan ingå avtal, äga tillgångar, påta sig skulder, ha anställda samt bli 

stämd inför domstol (SOU 2008:32). 

 

Aktiebolag är en vanligt förekommande företagsform, där ägarna kan gå från en till flera 

ägare i förhållande till specifik situation. I ett aktiebolag har ägarna endast begränsat 

ansvar för bolagets verksamhet. En aktieägare riskerar endast sitt inbetalda kapital i 

företaget och är utöver det skyddad (www.bolagsverket.se). Styrelsen har i ett aktiebolag 

rätt att företräda företaget i form av att teckna avtal medan verkställande direktör (VD) har 

rätten att företräda företaget i åtgärder som är relevanta för företagets löpande drift. 

Aktieägarna utser på en årlig bolagsstämma styrelse, VD samt revisor för företaget 

(www.nutek.se). 

 

I Sverige existerar det två typer av aktiebolag, privata och publika aktiebolag. Ett publikt 

aktiebolag har rätt att sälja aktier till allmänheten samt att notera aktier på svensk eller 

utländsk aktiebörs. Lägsta tillåtna insatskapital i publika aktiebolag är 500 000 kronor. 

  

I ett privat aktiebolag å andra sidan är lägsta tillåtna aktiekapital 100 000 kronor. 

Ytterligare existerar det inte möjlighet för ledningen att sälja aktier till allmänheten, samt 

att det föreligger lättare regler än vid publika företag för verkställande direktör och styrelse 

(www.nutek.se). 

http://www.bolagsverket.se/
http://www.nutek.se/
http://www.nutek.se/
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5. Empiri 
 

I vårt empiriska kapitel presenteras den information vi erhållit utifrån våra personliga 

intervjuer. Vi har här valt att beskriva intervjuerna efter aktuellt land. Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning och jämförelse mellan länderna. 

5.1. Intervju Uffe Worm Jensen & Mikael Nielsen 

 

Uffe arbetar som manager och har gjort det sedan några år tillbaka. I hans akademiska 

bakgrund ligger en HD och därefter cand. Merc aud, och är nu igång att utbilda sig till 

stadsauktoriserad revisor. Hans kompetens ligger främst inom offentliga verksamheter 

samt danska företag med utländska moder eller dotterbolag, men arbetar utöver det aktivt 

med intern/externa utbildningsaktiviteter. 

 

Mikael arbetar som manager och har gjort sedan några år tillbaka. I hans akademiska 

bakgrund ligger en HD och därefter Cand. Merc aud, och är nu igång att utbilda sig till 

stadsauktoriserad revisor. Hans kompetens ligger främst inom B-och C-selskaber, vilka 

många innefaller under gränsen för avskaffande av revisionsplikt sedan 2006.  

 

Det är främst Mikael som har erfarenhet av att arbeta med mindre företag, vilka infaller 

under gränsvärdena för undantag av revisionsplikt. Han förklarar att arbetet hos mindre 

företag mer och mer har gått till att revisorn arbetar som rådgivare alternativt 

sparringspartner (diskussionspartner) till företaget och dess ledning. Dock i börsnoterade 

företag föreligger fortfarande revisionsplikt och arbetet som revisor föreligger likt tidigare, 

där revisorn går in och reviderar och slutligen levererar en årsrapport samt årsprotokoll. 

 

Både Uffe och Mikael är eniga om att som rådgivare alternativt sparringspartner 

(diskussionspartner) arbetar revisorn mer som en sorts ekonomichef, där revisorn arbetar 

mer aktivt som deltagare i företaget. I förhållande till oberoende perspektivet kan en 

revisor främst bidra med förslag till förändringar, dock faller det slutliga beslutet hos 

ledningen och i förlängd arm ägarna. 

 

Utifrån ett intressentperspektiv anser dels Uffe och Mikael att banker och SKAT är de 
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främsta intressenterna. Speciellt i förhållande till den finansiella kris vi idag lever i, så är 

det ytterst relevant att kreditinstitut har en aktuell och korrekt utförd årsredovisning att 

förlita sig på. Därav kvarligger stor vikt hos utförd revision. 

 

Den främsta risken som föreligger hos exempelvis SKAT är branschen där det vanligtvis 

förekommer svarthandel, såsom hos grönhandlare, restauranger och företag aktiva inom 

transfer pricing. Det är även dessa företag som är utsatta för utvidgade kontroller från 

skattemyndigheter, men även kreditinstitut. Dock i de fall det existerar en aktuell 

revisionsunderskrift, anses företaget besitta utökad trovärdighet att årsredovisning bidrar 

med trovärdig information till dess intressenter. 

 

Rent principiellt är det ägarna som beslutar vilka revisionsbyråer/revisorer de önskar 

använda sig av. En del av orsaken till att de använder sig av revision är att ha möjlighet till 

att kontrollera att ledningen utför sitt arbete på ett tillfredställande sätt. I förhållande till det 

arbete ledningen utför finns det oftast ett existerande belöningssystem kopplat mellan 

ägarna av företaget till dess ledning, vilket skall påverka ledningen i att fatta beslut med 

aktieägarnas intresse i fokus. Dock föreligger frågetecken på vilket sätt årsrapporten och 

protokollet används. Detta förhåller sig till vilken kunskap aktieägarna samt övriga 

intressenter innehar. 

 

I förhållande till avskaffande av revisionsplikt för mindre företag är Uffe och Mikael eniga 

om att revisorns arbete redan har förändrats en hel del, men förändringen förväntas fortgå 

de närmaste åren. I dagsläget har revisorns arbete övergått till att arbeta mer som rådgivare 

och sparringspartner (diskussionspartner) till aktuellt företag i förhållande till tidigare 

arbetsuppgifter, då revisionen var främsta arbetsuppgift. Viktigt att betona är dock att 

revisorn alltid ska bibehålla sitt oberoende, därav endast föreslå förändringar och inte 

deltaga i beslutningsprocessen. Ytterligare har revisorns arbetsuppgifter förändrats sig till 

att mer specialisera sig inom specifika områden, till exempel inom offentlig verksamhet, 

skattefrågor, moms m.m. 

 

I förhållande till EU:s regler anser Uffe och Mikael att dessa är relativt högt satta. Men då 

det i Danmark existerar ett stort antal mindre företag, där ägare och ledning är samma 
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person samt normalt inte uppnår alltför hög balansomslutning och nettoomsättning, känns 

avskaffande av revisionsplikt ytterst aktuellt. Vid implementering av EU:s gränser, anser 

Uffe att minimum 50 % av danska verksamheter får möjlighet att frånvälja revision. I 

ytterligare diskussion framkommer att en vild gissning är att Danmark antagligen kommer 

att höja gränserna för avskaffande av revisionsplikt till de av EU satta gränserna, dock är 

bägge respondenterna eniga om att efter en prövotid med gränser är det mycket möjligt att 

gränserna sänks till en gyllene medelväg igen. 

Både Uffe och Mikael ser sig ytterst positiva till avskaffande av revisionsplikt, då det 

öppnar väg för ytterligare arbetsuppgifter för revisorsprofessionen samt bidrar till 

minskning av administrativa kostnader för mindre B-selskaber. Ytterligare är de 

övertygade att det positiva bemötandet som avskaffandet av revisionsplikten har fått i 

Danmark, mycket är beror på branschorganisationernas samt ledande revisionsbyråers 

uttalande i press, om att avskaffande av revisionsplikt endast kan bidra till positiva effekter 

inte enbart för företagen men även för samhället i stort. 

Avskaffande av revisionsplikt bidrar till att nya dörrar öppnas för revisionsprofessionen, 

där större sällskap kan utnyttja dess alla delar till fullo, med ett interorganisatoriskt 

samarbete. Fokus har lagts och är i fortsatt arbete att utveckla specialister inom områden 

som skatt, moms, energi osv. 

Inom området, om Danmark kan bidra med någon givande kunskap till Sverige, vilka först 

ska avskaffa revision år 2010? Det föreligger en stor skillnad i Sverige och Danmark, då 

det existerar en stor mängd små B-selskaber i Danmark medan det i Sverige finns en stor 

del multinationella företag. En punkt som kan påverka fortsatt inställning till avskaffande 

av revisionsplikt är branschorganisationers samt ledande revisionsbyråers inställning till 

avskaffandet. I Danmark efter uttalandet från ledande revisionsbyråer och 

branschorganisationer att inställningen till avskaffande av revisionsplikt var ytterst positiv, 

förändrades mycket av den tidigare negativa inställningen till den kommande förändringen. 
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5.2. Intervju Henrik Jensen 

 

Henrik arbetar på ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers i Hellerup sedan flera år tillbaka. 

Under de senaste åren har han arbetet i Australien, genom 

ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers. Utöver sina arbetsuppgifter som revisor på ÖPwC, 

arbetar han aktivt som vägledare på Copenhagen business school. 

 

Henrik förklarar att främsta arbetet en revisor har i ett B-företag är att revidera 

årsredovisningen och därefter leverera en revisionsunderskrift. Allt beroende av 

väsentlighetsgraden, utförs interna kontroller och substansgranskning, vilka dock anses 

relativt små i mindre B-företag där företag och ledning vanligtvis är samma person. 

Därefter ger revisorn förslag på inom vilka områden som den interna kontrollen kan/bör 

förstärkas. 

 

Revisionens främsta intressenter är Erhverv & Selskabsstyrelsen, skatteväsendet, banker 

samt externa kunder och leverantörer. Ett företags intressentgrupp utökas i förhållande till 

dess storlek. Henrik har den uppfattningen att det som sparas vid avskaffandet av 

revisionsplikt för en mindre verksamhet, troligen blir uppslukat av utökade omkostnader 

vilka ägaren måste utföra för att bibehålla sin kontrollnivå, bibehålla möjligheten att få 

kredit från banker och leverantörer. Dock kan det anses relevant för B-företag, vilka ingår i 

en koncern att frånvälja revision, då detta vanligtvis utförs i moder- samt större 

systerbolag. 

 

Utifrån bankernas perspektiv så är det högst troligt att förtroendet för ett företag vilket har 

valt att frånvälja revision minskar drastiskt. Vanligtvis har banker i dagsläget en checklista 

innan krediter beviljas, vart om årsredovisningen har revideras har stor betydelse för 

framtida förutsättningar. Utifrån skatteväsendets perspektiv vilar stort förtroende om ett 

företag har haft en revisor till att genomgå dess årsredovisning. I de fall ett företag aktivt 

har valt att frånvälja revision, kan en av följderna bli att risken att skatteväsendet utför 

utökade kontroller kring företagets ekonomi och inrapportering av skatt ökar. Vanligtvis 

ser merparten av existerande intressenter det betryggandet om ett företag i dess värdekedja 

har blivit reviderat. 
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Risken som kan uppstå då revisionsplikt frånväljs är att ägaren i det aktuella företaget 

mister sin kontrollfunktion gentemot ledningen. För att kompensera detta krävs det att 

ägarna utökar sin planläggning och utför nya kontroller, exempelvis genom månadsbudget, 

utökade interna rapporter m.m. 

 

I förhållande till ämnet om revisorns arbete har förändrats under de senare åren ser Henrik 

detta som en naturlig tidsföljd. Allteftersom ekonomisk brottslighet har utökats och den 

aktuella finansiella krisen har dokumentationskraven för en revisor utökat drastiskt. Utöver 

det så har revisorstjänsterna utvecklats i förhållande till internationella 

redovisningsstandarder, arbete att bedöma arbetet av andra revisorer i förhållande till 

värdenedskrivningsprocessen m.m. I förhållande till tiden efter avskaffandet av 

revisionsplikt, upplever inte Henrik någon stor skillnad i en revisors arbetsuppgifter, men 

om något ska nämnas så växer värdet av att använda revisorn mer som diskussionspartner, 

vägledare osv. 

 

Henrik anser sig varken för eller emot avskaffande av revisionsplikt. Enligt hans mening 

påverkas företagets omkostnader negativt i och med frånvalet av revision, då de interna 

kontrollerna måste utökas för att ägaren ska ha samma nivå av kontroll samt utökade 

kostnader för att få beviljad kredit hos kreditinstitut (höjda räntor, krav på revision), ökade 

kontroller från SKAT samt i förhållande till leverantörer. Dock framhäver han en stor 

fördel med att arbeta mot en generalisering inom EU. 
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5.3. Intervju Jani Mantila och Henrik Juth 

 

Jani är en statsauktoriserad revisor på manager nivå, Deloitte Finland. I bakgrunden har 

han en ekonomiexamen och därefter har han totalt åtta års arbetslivserfarenhet som 

revisor. 

 

Henrik är en revisor på manager nivå på Deloitte i Finland. Han har totalt åtta års 

arbetslivserfarenhet som revisor, däribland en tolv månaders utstationering i Deloitte 

Storbritannien. Henrik har främst arbetet med lite större företag inom försäljnings- och 

tillverkningsindustrin.  

 

Henrik och Jani beskriver att en revisors arbete i mindre företag främst är att granska 

bokföring samt aktuellt bokslut, genomgå mötesprotokoll från styrelsen samt ha en 

avslutande dialog med ledningen. Utöver detta ingår även eventuell rapportering då bolaget 

är ett dotterbolag till ett utländskt bolag. 

 

En revisors främsta intressenter är kreditgivare och eventuell investerare, som har till 

avsikt att köpa upp det aktuella bolaget. I de fall bolaget är ägt av ledningen eller kan 

klassas som ett familjeföretag har ägarna också stort intresse av hur ekonomin i bolaget är 

skött under det senaste året.  

 

De största riskerna som Jani ser kan uppkomma då revisionsplikten är avskaffad är bland 

annat problem som många företag kan uppleva med att få beviljat lån, tillföljd av att deras 

årsredovisning inte har reviderats. En ytterligare riskzon är ökade skattebrott samt ökad 

ekonomisk brottslighet då bokföringen inte blir reviderad av en yrkeskunnig. Henrik menar 

att vid högre satta gränser i förhållande till revisionsplikten ökar risken drastiskt för utökad 

ekonomisk kriminalitet.  

 

En stor fördel med den nya lagstiftningen anser Jane föreligga i att de företag som 

överstiger gränserna för revision inte kan bli reviderade av en lekmannarevisor utan nu 

enligt lagen ska bli reviderade av en auktoriserad revisor. Det problem som tidigare 

uppstod var att lekmannarevisorer, vanligtvis bestod av personer, vilka i praktiken inte 

hade tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna utföra revision på ett tillförlitligt sätt. Det 
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existerar dock fortfarande undantag, vilket bidrar till att en så kallade lekmannarevision 

fortfarande kan förekomma under övergångsperioden som är i kraft till 31 december 2011.  

 

En ytterligare fördel med den nya lagstiftningen är att vilande bolag, vilka inte har någon 

aktiv verksamhet, undgår plikten att revideras.  Henrik nämner det faktum att Finlands 

gränser idag är så pass låga, att han hitintills inte har stött på någon av Deloittes mindre 

kunder, vilka beslutat sig för att avstå revision. 

 

I förhållande till vilket bemötande den nya lagstiftningen mottogs av revisorsprofessionen 

samt branschorganisationer menar Henrik att bemötandet var ytterst negativt. Detta då 

många ansåg att avskaffandet av revisionsplikten kan leda till mindre efterfråga av 

revisionstjänster 
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Nedanstående tabell är en egen sammanställning, för att visuellt framhäva skillnader hos 

de olika länderna.  

 

Intervjupunkter Danmark Finland Sverige 

Balansomslutning 

Nettoomsättning 

Anställda 

1,5 miljoner DKK 

3 miljoner DKK 

12 st 

200 000 Euro 

100 000 Euro 

3 st 

41,5 miljoner SEK 

83 miljoner SEK 

50 st 

Intressenter Banker 

Skattemyndigheter 

Erhvervs & 

selskabsstyrelsen 

Kreditgivare 

Investerare 

Ägare 

Banker 

Skatteverket 

Ägarna 

EU:s gränser Höga Höga Höga 

Int. 

Harmonisering 

Administrativ 

börda 

Ekonomisk 

kostnad 

Förbättring 

 

Utökad/likartad 

 

Utökad/likartad 

Förbättring 

 

Oförändrad/minskad 

 

Oförändrad/minskad 

Förbättring 

 

Utökad 

 

Utökad 

Förhållande till 

lagändring 

Positiv/likgiltig Positiv Positiv 

Förändring 

arbetsuppgifter 

Rådgivare, 

diskussionspartner 

specialist 

Inte någon större 

skillnad 

Rådgivare 

Redovisningskonsult 

 

Figur 7 Sammanställning intervjuer 

 

 

5.4. Intervju med Mats Johansson, Godkänd revisor 

 

Mats Johansson arbetar som godkänd revisor på ÖhrlingsPriceWaterHouseCoopers, 

(ÖPwC) i Kalmar. Han har varit i branschen i snart 25 år och har varit på ÖPwC i 

ungefär två och ett halvt år. Innan sin tid på ÖPwC drev han egen verksamhet i form av 
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”Företagarnas revisionsbyrå” som för två och ett halvt år sedan såldes till ÖPwC där han 

själv ”ingick” vid försäljningen varför han idag sitter som godkänd revisor på ÖPwC. Han 

har även varit en tid vid Skatteverkets revisionsavdelning när han var ung. Mats 

Johansson är idag 58 år gammal och lämnar i denna intervju sina åsikter och 

kommentarer kring revisionspliktens avskaffande. 

 

Mats Johansson menar att dagens revisionsplikt till viss del är överflödig. Att stora bolag 

har revisionsplikt ser han som ett måste men för små företag så är det inte nödvändigt att 

ha en lagstiftning som tvingar dessa bolag till revision. Enligt Aktiebolagslagen så 

definieras små bolag som motsatsen till stora bolag som definieras som: 

 

 Fler än 50 anställda 

 Mer än 25 miljoner kronor i nettoomsättning 

 Mer än 50 miljoner i balansomslutning 

 

Johansson menar att dessa gränser är orimligt höga när det gäller att dra gränsen för 

revisionsplikt. Han anser att EG:s normer för mikroföretag stämmer bättre överens med 

vilka bolag som man borde fånga upp. EG:s direktiv är följande: 

 

 Färre än 10 anställda 

 Mindre än 10 miljoner i nettoomsättning 

 Mindre än 5 miljoner i tillgångar 

 

Han anser till och med att riktvärdena för små bolag skulle kunna vara följande: 

 Färre än 5 anställda 

 En nettoomsättning som är mindre än 5 miljoner kronor 

 En balansomslutning som är mindre än 5 miljoner kronor 

 

Han menar på att det finns väldigt många bolag runt omkring oss som inte ens når upp till 

dessa värden. Det kan vara små konsultföretag, vilande bolag eller mindre enskilda firmor. 

Dessa borde inte behöva ha någon revisionsplikt men de bolag därutöver borde ha det, 

därmed kanske inte genom lagstiftning men då marknaden kräver en revision så spelar det 
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ingen större roll om den är lagstadgad eller inte. Det viktiga är att hitta en struktur och en 

revisionsform som tryggar samtliga parter vid en affär med företaget. 

 

Johansson menar också på att det är lätt att alltid fokusera på företagets intressenter när det 

gäller revision. Han menar på att revisionen gör man i första hand för företagets egen del. 

Det är viktigt att veta ”vad man har och inte har” och vad företaget presterar. Att det sedan 

är information som intressenterna är intresserade av kommer egentligen i andra hand. 

 

Johansson menar på att framtidens avskaffande är lämpligt för denna typ av företag men att 

många andra som uppfyller kriterierna för att slippa revisionsplikten ändå kommer att 

behöva genomföra en revision i någon utsträckning, frågan är bara hur den kommer att se 

ut.  

 

”Vad kommer istället” Mats Johansson 

 

Detta uttalande från Johansson är det som genomsyrar hela vår intervju. Eftersom 

Johansson är övertygad om att leverantörer, banker, kunder med flera kommer att kräva 

någon form av revision av företaget som de arbetar med så är den stora frågan vad som 

kommer istället för dagens revision. Kommer verkligen syftet med revisionspliktens 

avskaffande att uppnås?  

 

Det finns egentligen tre stora orsaker till att man vill avskaffa revisionsplikten 

 Internationell harmonisering 

 Minska den administrativa bördan 

 Minska den ekonomiska kostnaden 

 

Enligt Johansson så uppfylls punkt nummer ett utan tvivel eftersom Sverige tillsammans 

med ett land till är de enda som har kvar revisionsplikten för små företag. Punkt nummer 

två och tre är mer tvivelaktiga eftersom vi inte riktig vet vad som kommer. Johansson 

menar på att de allra minsta bolagen, exempelvis vilande bolag och väldigt små bolag 

kommer att gynnas av det både administrativt och ekonomiskt men det behövs inte något 

speciellt mycket större bolag förrän förändringen snarare innebär större administrativt 
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arbete och dessutom en större ekonomisk kostnad.  

 

Det kan exempelvis bli som så att varje leverantör kommer att kräva ett granskningsintyg 

från en revisor eller en redovisningskonsult för att påbörja en affär med företaget. 

Johansson är övertygad om att det kan komma att bli på detta sätt. Frågan är då vad 

kommer inte varje sådant ”intyg” att kosta och om det är många olika leverantörer som 

kräver sitt intyg så blir det både en stor kostnad och en stor arbetsbelastning för företaget. 

Med andra ord är Mats Johansson relativt tveksam till om syftet med själva avskaffandet 

verkligen kommer att uppnås, det återstå att se. 

 

Att revisionsplikten kommer att avskaffas råder det inget tvivel om men vad som kommer 

istället är det ingen som vet. Johansson påpekar också att det under 2009 har varit väldig 

tyst om revisionsplikten till skillnad från 2008 då det debatterades i varje branschtidning så 

som ”Nytt från revisorn” och ”Balans”. Alla går och väntar på det slutgiltiga beslutet som 

var tänkt att presenteras i mitten på mars 2009. Än så länge så har inget kommit. 

 

Johansson ser inget större problem med att revisionsplikten kommer att avskaffas. Han tror 

att de största problemen kommer att vara i början av övergången eftersom marknaden inte 

riktigt vet hur den skall hantera situationen. Med avskaffandet så försvinner 

kreditbedömningsmöjligheterna eftersom inga årsredovisningar kommer att upprättas. Det 

finns helt enkelt inga offentliga handlingar att utgå ifrån för de externa intressenterna. 

Johansson uppskattar även att revisionsbyråernas arbetsuppgifter och lönsamhet på kort 

sikt kommer att minska med mellan 20-30% för att snabbt återhämta sig och till och med 

öka.  

 

Vad gäller revisorns roll och arbete så vågar han påstå att den kommer att glida mer och 

mer åt redovisningshållet. Dagens revisorer kommer att ha fler arbetsuppgifter och 

kommer troligen att arbeta med ett företags bokföring, bokslut, revision med mera. Med 

andra ord så kommer de att arbeta på ett helt annat sätt än vad de gör idag. Idag skulle det 

vara otänkbart att en revisor både gör bokföringen och sedan granskar denna. I framtiden 

så skulle detta scenario vara möjligt. Kanske måste en andra person vidimera uppgifterna 

eller så gör revisorn enbart revision på utvalda delar och lämnar intyg på dessa. Med andra 
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ord så kommer dagens revisorer bli mer och mer redovisningskonsulter där man utför 

företagets samtliga delar.  

 

Johansson säger att ÖPwC redan idag arbetar på detta sätt även om redovisningen sker på 

en avdelning och revisionen på en annan, det vill säga olika personer gör de olika jobben. 

Mellan avdelningarna så kommunicerar man sedan ifall det är något särskilt som man har 

att berätta vilket minimerar risken för felaktigheter. Att revisorns arbete kommer att 

förändras är det inget tvivel om likaså är det med de som arbetar med redovisning. 

Troligen kommer gränsen att suddas ut och i framtiden kommer vi gissningsvis få se ” 

Företaget XXX Auktoriserad redovisningskonsulter” istället för ”Företag XXX 

Redovisningsbyrå”. Revisorns auktorisation kommer att få minskad betydelse eftersom det 

är viktigare att man har en bred kompetens än en spetskompetens då uppgifterna inte 

längre är djupgående revision vad gäller småföretagen. Enligt Johansson så kommer 

förändringar likt de tidigare beskrivna att uppstå och det kommer att bli omstruktureringar. 

Stora välkända revisionsfirmor som ÖPwC, Deloitte och KPMG kommer att överleva 

omstruktureringen då Johansson menar på att välkända företag kommer att anlitas eftersom 

varumärket står för kvalité och stabilitet. Däremot så kan det bli många mindre aktörer, 

som kan få det kämpigare om de inte anpassar sig och blir redovisningskonsulter istället 

för specialister inom revision alternativt redovisning.  
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5.5. Intervju med Torbjörn Lundh, auktoriserad revisor 

 

Torbjörn Lundh arbetar som auktoriserad revisor på Grant Thornton i Kalmar. Lundh är 

idag kontorschef för Kalmarkontoret och har arbetat som revisor sedan 1980 med ett 

avbrott på sex år då han arbetade inom näringslivet. Lundh är idag XX år gammal och 

lämnar i denna intervju sina åsikter och kommentarer kring revisionspliktens avskaffande. 

 

Torbjörn Lundh menar på att dagens revisionsplikt både behövs och inte behövs. Så som 

den är uppbyggd idag med en lagstadgad plikt kanske inte är det optimalaste alternativet 

eftersom det finns bolag idag som inte alls behöver revision som innefattas av plikten. I de 

flesta fall så behövs dock en revisor enligt Lundh. Han tycker att det lämpligaste vore att 

man hade olika bolagsformer dit man kunde sortera bolag som skall respektive inte skall 

omfattas av plikten. Med andra ord en A-bolagsform och en B-bolagsform. Denna 

indelning skulle vara att föredra framför de gränser som är uppsatta enligt EU:s och 

Sveriges regelverk. Så som det ser ut idag med de uppsatta gränserna så kommer 96 % av 

alla svenska aktiebolag att få slopad revisionsplikt vilket inte är särskilt bra i ett första steg 

menar Lundh. Om man nu skall köra med gränser så anser Lundh att dessa skulle vara 

lägre till en början och sedan höjas efterhand när marknaden har anpassat sig, likt den 

modell man använde sig av i Danmark. 

 

Lundh är också helt emot de förslag som säger att aktiekapitalet i företaget inte längre 

behöver vara 100 000 kronor. Det finns förslag som säger att det i princip räcker med ett 

aktiekapital om 1 krona för att bilda aktiebolag. Detta är något helt förkastligt eftersom 

aktiekapitalet visar att det finns en plattform, en substans i företaget. Ett avskaffande av 

revisionsplikten i samband med ett förslag om 1 kronors aktiekapital gör det betydligt 

svårare för exempelvis banker och leverantörer att veta hur företagets ekonomiska 

ställningar ser ut. 

 

Lundh menar vidare på att politiker som har diskuterat revisionsplikten i många fall har 

väldigt dåliga kunskaper i ämnet. De tre främsta skälen till att man vill avskaffa 

revisionsplikten är: 
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 Internationell harmonisering 

 Minskade kostnader för småföretagen 

 Minskad administrativ börda för småföretagen 

Av dessa tre punkter är det enbart den första som uppfylls enligt Lundh. Att det skulle bli 

minskade kostnader för småföretagen tror inte Lundh alls på snarare att det blir dyrare. En 

anledning till detta är att revisorerna istället för dagens helhetsgranskning skall genomföra 

”begärd revision” det vill säga att revisorn enbart tittar på en del i företaget. Lundh menar 

då på att det är omöjligt att enbart bilda sig en uppfattning om en specifik del utan att titta 

på helheten. Kostnaden för att titta på en liten bit kommer därför att bli betydligt dyrare, 

kanske fyra gånger så dyr mot vad en helhetsgranskning kostar eftersom revisorn kommer 

att vara tvungen att göra en större substansgranskning. När småföretagaren senare kommer 

till banken med denna ”begärda revision” så kommer banken att sätta en högre ränta på 

lånen eftersom företaget inte kan presentera en fullständig revision, om nu banken ens går 

med på den begärda revisionen. Lundh återkommer hela tiden till att revision är en helhet 

och inget annat.  

 

”Tänk dig att du står vid Katarinahissen i Stockholm. Tänk dig att det finns en hiss där det 

står att hissen är genomgången och granskad 2009. Tänk dig sedan att du har en hiss 

bredvid denna hiss som inte har någon stämpel på sig om att vara genomgången och 

granskad. Vilken hiss skulle du välja att åka upp i?” Torbjörn Lundh 

 

Denna liknelse stämmer bra in på en revisors roll som granskare och kvalitetssäkrare av 

företags bokslut och årsredovisningar. Lundh menar på att svaret på påstående är självklart, 

alla skulle välja den granskade hissen. 

  

När det gäller revision och helhet så är det som så att ett småföretag som kommer in på 

Grant Thornton köper en helhetslösning, ett paket. I detta paket så finns det exempelvis: 

 

 Redovisningstjänster 

 Månadsavstämningar 

 Skattehjälp 

 Delårsrapporter 
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 Årsbokslut och Årsredovisning 

 Deklarationshjälp 

 Budgetarbete 

 Familjerätt 

Som ett moln över alla dessa punkter ligger revisionen, som givetvis mestadels knyts ihop 

med årsbokslutet och årsredovisningen. Med denna bild så vill Lundh påpeka att revisorns 

roll idag är att hjälpa företaget med alla dessa punkter och inte enbart punkten revision. Låt 

säga att ett företag betalar 25 000 kronor för ett sådant paket så innebär det att punkten 

revision kanske kostar 7 000-8 000 kronor. Med detta i sin hand motiverar Lundh att de 

påstådda minskade kostnaderna för företagen när revisionsplikten avskaffas är väldigt små 

eftersom företagen ändå behöver hjälp med de andra punkterna i paketet. När politikerna 

först beräknade företagens ekonomiska vinster så räknade man att revisionspliktens 

avskaffande skulle innebära minskade kostnader med 25 000 kronor i ovan nämnda 

exempel, det vill säga hela paketets kostnad vilket är helt fel.  

 

Grant Thornton har ägarledda företag som sin huvudsakliga målgrupp, (ägaren har 

fortfarande majoriteten av aktierna). När Lundh får frågan om hur många av de kunder 

som de har idag som han tror kommer att behålla sin revisor/revision efter 

revisionspliktens avskaffande så svarar han att 80 % med största sannolikhet kommer att 

ha kvar sin revision. Enligt Lundh så är inte revisionspliktens avskaffande någon stor 

händelse ute bland småföretagen. Revisorns roll idag är att informera om nyttan med 

revision, nyttan med ”paketet”.  

 

”De allra flesta har ett stort behov av att ha en revisor för vem skulle göra revisorns jobb 

om inte revisorn? Någon måste ju granska företaget för att se att det som presenteras har 

substans.” Torbjörn Lundh  

 

Ingen leverantör vill skicka sina varor till företaget om inte de har en rapport som styrker 

företagets ekonomiska ställning. Det som Lundh gärna hade sett är en förändring utav 

revisorns roll/arbete där revisorn arbetar mer åt rådgivningshållet. Idag bollar företagen 

med sin revisor men Lundh menar på att man skulle kunna utveckla revisorns roll betydligt 

i detta avseende. Idag är det mycket strängt reglerat vad en revisor får göra och inte göra 
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för att inte hamna i en beroendeställning gentemot kund. Lundh menar på att han gärna såg 

att revisorn fick agera mycket mer rådgivare än idag utan att bli misstänkt för rubbat 

oberoende. 

 

En nackdel med den tilltänkta avskaffade revisionsplikten enligt kritiker är att den 

ekonomiska brottsligheten kommer att öka. Lundh menar på att detta är självklart eftersom 

den kommer att upptäckas senare i processen än tidigare. Då det i framtiden kommer att 

vara möjligt att starta ett aktiebolag, kanske med ett kapital om 1 krona och att du inte 

behöver ha en granskande revisor så underlättar du för brottsligheten. Istället för att 

revisorn upptäcker brottsligheten så kommer det att bli Skatteverket som gör det upp till 3 

år efter det att revisorn hade kunnat göra det eftersom systemet går att förskjuta ungefär i 

denna tid.  

 

Lundh är också övertygad om att revisionsbyråerna runt om i Sverige kommer att utöka sitt 

produktutbud markant eftersom det är ett sätt att hävda sig gentemot konkurrenterna samt 

att avskaffandet gör att fler anpassade produkter behövs. Om avskaffandet är en positiv 

händelse eller inte för revisorerna anser Lundh varierar mycket beroende på vem man 

frågar. Han tror att upp till hälften av alla äldre revisorer gärna hade behållit 

revisionsplikten eftersom de är ”uppväxta” med det och tycker det är självklart att ett 

företag skall ha en revisor. Ju längre ner i åldrarna man kommer så tror Lundh att 

acceptansen för avskaffandet ökar då dessa revisorer inte är strukturerade enligt gamla 

mönster. De revisorer som har gjort sitt jobb och förklarat för sin kund om nyttan med 

revision och som är en god rådgivare kommer att ha minst lika mycket att göra i framtiden 

som idag.  
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5.6. Intervju med Magnus Andersson, Godkänd revisor 

 

Magnus Andersson arbetar som godkänd revisor på Deloitte i Kalmar. Han har varit i 

branschen i 10 år och trivs utmärkt på sin arbetsplats. Magnus Andersson är idag 33 år 

gammal och lämnar i denna intervju sina åsikter och kommentarer kring revisionspliktens 

avskaffande. 

 

Magnus Anderssons inställning till att revisionsplikten skall avskaffas är positiv av det skäl 

att det inte finns någon anledning till att ha en lagstadgad plikt för de allra minsta bolagen. 

 

”Varför revisionsplikt i de allra minsta aktiebolagen?” Magnus Andersson 

 

Det finns många mindre bolag som ligger vilande, som har en till tre anställda eller som 

bara har ett par miljoner i omsättning. Varför skall dessa behöva ha revisionsplikt? 

 

När det gäller vilka gränser som Andersson anser vara lämpliga så menar han på att de 

gränser som EU:s regelverk anger som definition för mindre bolag är alldeles för höga. De 

gränser som dock ligger i nivå med vad Andersson själv anser borde vara rimliga är dess 

gränser för mikroföretag. Han ser dock möjligheten till att man i förlängningen kan 

anpassa dessa gränser efterhand som marknaden har anpassat sig.  

 

”Efterfrågan på marknaden kommer själv att reglera vad gränserna hamnar” Magnus 

Andersson 

 

Det största problemet som Andersson ser med avskaffandet av revisionsplikten 2010 är att 

den inte fasas in utan att det är fasta, och enligt Andersson för höga gränser. En infasning 

och marknadsanpassning hade helt klart varit att föredra. 

 

Att avskaffandet av revisionsplikten innebär en internationell harmonisering är givet 

eftersom det bara är Sverige och Malta som har kvar revisionsplikten. Varför ska Sverige 

har kvar revisionsplikten när alla andra har tagit bort den? Behåller man den så försvårar 

man den internationella kommunikationen. Att avskaffandet skulle innebära att 
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kostnaderna för företagen sjunker anser han dock inte stämmer eftersom det möjligen blir 

som så att myndigheter och banker kommer att kräva särskilda intyg från revisorn och 

dessa intyg kommer att kosta en hel del. Även den administrativa bördan kommer att öka 

istället för att sjunka som tanken är. Detta då företagen kommer att få sitta och beställa 

olika intyg beroende på vilken kontakt som skall ha intyget. De kommer att tvingas lämna 

flertalet olika uppgifter till revisorn och substansgranskningen av företaget kommer att bli 

större. 

 

Magnus Andersson ser inte någon risk att revisorerna kommer att sitta arbetslösa efter 

avskaffandet snarare tvärtom.  

 

”Att slopa plikten innebär inte att man slopar behovet” Magnus Andersson 

 

Avskaffandet kan dock innebära att flertalet revisionsbyråer kommer att välja att jobba mer 

med redovisningsuppgifter och antalet redovisningskonsulter kommer att öka. Andersson 

tror dock inte att befintliga revisorer kommer att arbeta mer med redovisning eftersom det 

finns andra på kontoret som är experter på detta område. Att revisorn skulle arbeta både 

med redovisning och granskning anser han inte heller vara ett alternativ eftersom 

oberoendet skulle ifrågasättas.  

 

Revisorns roll idag är att vara ett ”bollplank”, ett stöd till sin kund och givetvis granska 

företagets verksamhet. Revisorns roll och redovisningskonsulternas arbete är två helt 

skilda saker idag och Andersson säger att han inte tror att detta kommer att ändras efter 

revisionspliktens avskaffande. Han menar på att revisorerna inte kommer att arbeta mer 

med redovisningsuppgifter än vad de gör idag. Den stora skillnaden för revisorerna idag 

och efter avskaffandet är att revisorn måste börja sälja in revisionen på ett annat sätt. 

Kraven på revisorerna kommer att öka eftersom vikten av att få kunden att inse nyttan med 

revisionen och revisorns stöd kommer att bli allt viktigare. Med en lagstadgad 

revisionsplikt så kommer kunderna oavsett vad, finns en valmöjlighet måste kunden inse 

nyttan med revisorn och revisionen. Att få ut detta budskap kommer att få en allt större 

betydelse för revisionsbyråernas framtid. 
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Andersson menar på att det inte enbart är revisionsbyråerna som måste tänka till om 

framtiden. Även exempelvis banker och leverantörer måste förbereda sig på vilka intyg 

som är av hög kvalité. Vad innebär intyget som revisorn har skrivit under? Säkerställer den 

företagets ekonomiska ställning eller vad säger intyget egentligen? Andersson menar på att 

det troligen kommer att finnas ett antal olika intyg framöver som innehar olika kvalité. För 

banken är det då viktigt att förstå skillnaden mellan dessa så att man fattar sitt beslut med 

rätt bakgrund.  

 

På sikt är revisionspliktens avskaffande positivt enligt Magnus Andersson. Tyvärr blir det 

en ”Big Bang” den dagen det avskaffas eftersom tanken inte är att fasa in avskaffandet. I 

Danmark som har avskaffat revisionsplikten mår branschen väl och det har inte varit några 

större problem. Skillnaden mellan den danska och svenska avskaffningen är just 

infasningen. Andersson har några kontakter i Danmark inom revisionsbranschen som säger 

att revisorns roll har blivit mer en rådgivande roll än tidigare. Revisorerna har blivit mer 

affärsmän än tidigare. 

 

Den största risken med avskaffningen enligt Andersson är att den preventiva funktionen 

när det gäller ekobrottslighet försvinner i och med pliktförsvinnandet. Finns det en lag som 

säger att du måste ha en revisor så förhindrar man många brott innan de ens har 

uppkommit. Risken nu är att dessa inte upptäcks förrän långt senare vilket inte är bra.    
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5.7. Intervju Ilko Corkovic och Peter Adolfsson, Skatteverket 

 

Ilko Corkovic är idag sektionschef för revisionssektionen på Skatteverket i Kalmar. Han 

har arbetat på Skatteverket i nio år och har en magisterexamen i ekonomi som akademisk 

bakgrund. Peter Adolfsson har arbetat som revisor på Skatteverket i snart 15 år och är en 

av två skatterevisorer i Kalmar som har tillstånd att göra oanmälda besök i fält 

(granskningsledare). I denna intervju lämnar de sina åsikter och kommentarer kring 

revisionspliktens avskaffande.  

 

Skatteverket lyder direkt under Finansdepartementet och består idag av 7 skatteregioner i 

Sverige. Det finns 43 skattekontor och över 10 000 anställda utspridda i hela landet. 

Skatteverket har idag en relativt ansträngd ekonomi och många pensionsavgångar som inte 

kommer fyllas ut med nya anställda. Det kommer att försvinna mycket kompetens de 

närmsta åren och den minskade personalstyrkan innebär en större arbetsbelastning för de 

som blir kvar. Corkovic och Adolfsson säger att de kommer att märkas men deras 

inställning är att man inte ska klaga över att det finns mycket att göra. Vi kommer att klara 

samtliga våra uppgifter som ligger på vårt bord. En anledning till denna övertygelse är att 

Skatteverket kommer uppgradera sina datorsystem vilket gör att många manuella 

hanteringar kommer att rationaliseras bort. 

 

Corkovic och Adolfsson anser att dagens revisionsplikt är bra med utgångspunkten i att det 

då finns en revisor som granskar företagets verksamhet. De märker att de företag som har 

en revisor lämnar in deklarationer som innehåller färre fel och som dessutom är mer 

utförliga och genomgångna än de som inte har det. Idag är det revisionsplikt för samtliga 

aktiebolag men de båda poängtera att det finns många andra företagsformer. Ser vi det 

lokalt i Kalmar så finns det inte så många aktiebolag i relation till exempelvis enskilda 

firmor och handelsbolag. De som idag medvetet vill fuska väljer kanske inte i första hand 

ett aktiebolag eftersom det idag krävs en revisor där.  

Det som både Corkovic och Adolfsson ser som en stor nackdel när revisionsplikten 

avskaffas är att den preventiva styrkan som revisionsplikten har försvinner. En kraft med 

att ha en plikt är just att det finns en preventiv effekt som är svår att skapa utan en lag i 

ryggen. De som medvetet vill fuska kan välja andra bolagsformer än aktiebolaget vilket har 
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lett till att aktiebolaget har varit en relativt trygg bolagsform att arbeta med. I framtiden så 

försvinner denna trygghet i och med att revisorn blir valbar.  

 

En annan effekt av avskaffandet är att de omedvetna felen troligen kommer att öka vilket 

inte är bra för Skatteverket. Det kommer att ta mer tid och resurser från Skatteverket vilket 

inte är bra dels med tanke på att de främst vill komma åt de som medvetet fuskar och dels 

att organisationens resurser redan är ansträngda. Corkovic menar på att resursfördelningen 

kan komma att bli felaktig mot vad Skatteverket skulle vilja ha det. Det kan innebära att 

det tas resurser från ärenden som är mer prioriterade och väsentliga.   

 

”En kvalitetsstämpel försvinner” (Ilko Corkovic 2009-05-07) 

 

När det gäller revisorns roll i framtiden så tror både Corkovic och Adolfsson att 

redovisningskonsulterna kommer att få en större roll och att revisorerna kommer att dras åt 

redovisningshållet. Det kommer däremot att krävas antingen en certifiering eller en 

auktorisation för att redovisningskonsulternas arbete ska få betydelse. Det måste till en 

kvalitetsstämpel annars finns risken att redovisningskonsulterna tar lite för stora risker i sitt 

arbete och då ökar risken för fel. En certifiering med tydliga direktiv skulle minska dessa 

fel avsevärt. 

 

Corkovic och Adolfsson menar också på att det inte bara är Skatteverket som kommer att 

påverkas av avskaffningen. Kreditinstitut, leverantörer och kunder kommer att påverkas av 

revisionspliktens avskaffande. De kommer i framtiden inte kunna förlita sig på 

revisionsberättelsen, bokslutet eller årsredovisningen eftersom ingen extern part har 

granskat den. Det kan innebära att kreditinstituten tvingas handha med egna revisorer som 

granskar företaget innan utlåning. Leverantörer kommer att kräva någon form av intyg 

eller granskning, likaså kunden. Så frågan är vad som ersätter revisionsplikten menar 

Corkovic och Adolfsson.  

 

Corkovic och Adolfsson menar även på att om nu revisionsplikten försvinner så är de 

föreslagna gränserna för höga. Att 96 % av alla aktiebolag skall sluta omfattas av 

revisionsplikten över en natt är alldeles för många. Båda är av uppfattningen att en 
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stegrande övergång hade varit att föredra. Det kommer att bli svårt för alla parter att på så 

kort tid anpassa sig till ett helt nytt sätt att arbeta. Tillförlitligheten i dokumenten kommer 

att minska eftersom ingen vet om uppgifterna stämmer eller är giltiga. Det finns en stor 

risk i att myndigheter och intressenter kommer i kontakt med företagsuppgifter som inte 

längre gäller eller som är felaktiga på grund av revisionspliktens avskaffande. Ingen 

kommer riktigt veta vilka dokument som är giltiga eller inte. 

Vad gäller syftet med revisionspliktens avskaffande så anser både Corkovic och Adolfsson 

att den internationella harmoniseringen kommer att uppfyllas. Att företagen både skulle 

minska sina kostnader och den administrativa bördan tror de inte alls på. Vissa företag 

kommer att gynnas av avskaffandet men det är väldigt få. De företag som är verksamma 

kommer snarare att få betala mer eftersom det måste komma något som ersätter det som 

revisionsplikten har stått för och att den administrativa bördan skulle minska det tror de 

inte heller. Tänk om varje intressent i framtiden kräver ett intyg. Både den ekonomiska 

kostnaden och den administrativa bördan skulle bli mycket större än idag. (Det kan bli så, 

vi vet inte med säkerhet) 

 

Avslutningsvis så diskuterar Corkovic och Adolfsson kring att myndigheterna i framtiden 

måste samverka på ett helt annat sätt än idag. Kreditinstitut, Försäkringskassor, Polisen, 

försäkringsbolag och andra inblandade parter måste föra en dialog för att hjälpas åt att 

komma åt skattefuskare. Samverkar vi inte så kommer det i framtiden vara mycket svårt att 

komma över de brottslingar som för en organiserad verksam 
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5.8. Revision – Du väljer själv! 

 

”Behöver jag min revisor” Videouppspelning FARSRS 

 

Dessa ord inleder FAR SRS:s videoinspelning som skickats ut till revisorer runt om i 

Sverige. Tanken med denna video är att revisorn tillsammans med sin kund ska se filmen 

och därmed förstå nyttan av att ha kvar revisorn även efter det att revisionsplikten är 

avskaffad. Den statliga utredning har som förslag att ta bort plikten från och med den 1 juli 

2010 för 96 % av alla svenska aktiebolag. I filmen argumenteras det för att behålla revisorn 

för att behålla kvalitetsstämpeln på företaget och för att skapa förtroende och trygghet 

gentemot intressenter. Att ha en oberoende revisor som går igenom företagets verksamhet 

gör även att man som företagare visar att man bedriver en seriös verksamhet.  

 

I filmen förs det även fram att med en revisor så skapas ordning och reda och felaktigheter 

upptäckts i tid istället för när det är försent. På detta sätt så sparar man både tid och pengar 

eftersom företagaren själv kan koncentrera sig på andra saker än redovisningsarbete. 

Revisorn kan även agera rådgivare och upptäcka saker som skulle kunna optimera 

företaget, något som man går miste om man väljer bort sin revisor.  

 

Sju av tio mindre aktiebolag i Sverige avser att frivilligt välja att ha kvar sin revisor enligt 

en studie gjord av Umeå Universitet som presenteras i filmen. Om företaget även nyttjar 

redovisningstjänsten hos revisionsbyrån svarar samtliga företag att de kommer att välja att 

ha kvar revisionen.  

5.9. Billigare eller dyrare? 

 

I och med att revisionsplikten försvinner för de små aktiebolagen och i och med förslagen 

om minskade aktiekapital och minskad information i årsredovisningarna skall företagen 

spara pengar. Närmare 6 miljarder kronor ska företagen spara på dessa förenklingar. Men 

enligt ”Nytt från Revisorn nr 3 2009” så kan det, tvärtom innebära ökade kostnader för 

företagen.  
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I Sverige råder det ett gynnsamt affärsklimat ur synvinkeln att det oftast är lätt att 

genomföra affärer. Innan en affär kommer till stånd mellan två parter så måste de 

kontrollera varandra för att vara säker att de handlar med en seriös motpart. 

Kreditupplysningar tas och årsredovisningar läses igenom för att säkerställa att företaget 

man skall göra affärer med är okej. Denna information finns idag mycket lätt tillgängligt 

och är dessutom av mycket hög kvalitet. När revisionsplikten försvinner finns risken att 

denna effektivitet och tillförlitlighet i informationen försvinner säger Dan Brännström som 

är generalsekreterare i FAR SRS i artikeln. 

 

”Tre viktiga saker har medverkat till låga transaktionskostnader i Sverige: Öppenhet, 

kvalitet och ansvar” (Dan Brännström, Nytt från Revisorn nr 3 2009)  

 

Öppenhet genom Bolagsverket, kvalitet genom revisionsplikten och ansvar genom 

aktiebolagslagen och dess krav på aktiekapital. I artikeln menar Brännström på att 

kostnaderna som företagen har för revisionsplikten till och med kan vara mindre än den 

blir efter ett avskaffande. Om företagens tillförlit till andra bolag minskar genom att de inte 

har en revisor eller för att de har ett aktiekapital som är en krona så måste det till en från 

företagets sett egen utredning om sin motpart. En sådan utredning kostar pengar vilket gör 

att besparingen företaget skulle fått går åt till att själv bekosta en revisor som går igenom 

sin motparts ekonomiska ställning.  

 

Andra problem som kan uppstå är att kreditinstituten kommer att kräva granskade 

dokument för att bevilja krediter och att den ekonomiska brottsligheten kan komma att öka 

eftersom revisionsplikten för de små aktiebolagen kommer att tas bort (Nytt från revisorn, 

nr 3 2009). 
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6. Analys 
 

I detta kapitel sammanlänkas vårt teoretiska och empiriska material, vilket genomgås och 

därefter mynnar ut i en analys och senare en slutsats. Här beskrivs de punkter vi valt att 

genomgå, utifrån tidigare beskrivet teoretiska kapitel och den information vi mottagit i de 

utförda intervjuerna. 

 

Vår utgångspunkt i analysen kommer att vara att beskriva revisorns roll i förhållande till 

intressentmodellen, agentteorin, Flints postulat och det empiriska material vi har samlat in. 

I relation till vårt teoretiska material har vi ansett det mest lämpligt att dels fokusera på 

intressentmodellen, där revisorn har stor vikt i kvalitetssäkring i förhållande till 

verksamhetens ekonomiska situation men även utifrån ett kontrollperspektiv. 

Kontrollfunktionen har en stor del i agentteorin, där en principal använder sig av en extern 

part (revisorn) för att kontrollera agenten.  

 

Diamant beskriver att huvudsyftet med redovisning är att förse externa intressenter med 

användbar information om företaget och dess ekonomiska situation (Diamant, 2004). För 

att detta ska vara möjligt har det tidigare lagts stort förtroende utav de externa 

intressenterna, på att revisorerna kvalitetssäkrar denna information samt presenterar vad 

revisionen resulterat i, på ett trovärdigt sätt. Vidare beskriver Diamant att man utifrån 

lagstiftningen kan se samtliga parter, vilka har någon form utav relation till verksamheten 

som intressent till revision. De främsta intressenterna kan dock sammanfattas vara 

aktieägare, borgenärer, allmänheten och bolagets finansiärer.  

 

Utifrån vårt empiriska material har de danska revisorerna betonat att de främsta 

intressenterna utav revision i dagsläget främst är banker och Skatteverket, mycket på grund 

av den finansiella kris vi idag lever i och det kvalitetsbehov för rättvisande räkenskaper 

som därav existerar. De finska revisorerna visar sig till viss del vara eniga, och framhäver 

kreditgivare och eventuella investerare, men även ägarna som främsta intressenter av 

revision. En intressant skillnad är det faktum att de danska revisorerna inte betonar ägarna 

som främsta intressenter av revision, då de menar att dessa vanligtvis är desamma som 

ledningen i ett mindre familjeägt företag. 
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Ägarna i ett företag har ett stort kontrollbehov, då de har en ledning som utför den dagliga 

styrningen av verksamheten, tar investeringsbeslut samt levererar årsrapporter. För att 

ägarna ska kunna försäkra sig om att ledningen handlar med ägarnas intresse i fokus, 

existerar ett brett kontrollbehov. Detta kontrollbehov kan även översättas existera hos 

övriga intressenter och kan teoretiskt sammanfattas i agentteorin. Agentteori fokuserar på 

organisationens styrnings- och kontrollproblem utifrån ägarnas, investerarnas och övriga 

externa intressenters perspektiv (Hatch, 2002) . 

 

Ett agentförhållande uppstår mellan två parter där den ena parten (agenten), genom ett 

kontrakt eller en relation binds till att agera åt den andra partens vägnar (principalen). 

Teorin utgår från påståendet att individer normalt är nyttomaximerande. Baserat på vårt 

teoretiska material och våra utförda intervjuer, anser vi oss eniga med bland annat 

Christensen et al (2000) att det existerar en förbindelse mellan intressentmodellen och 

agentteorin. Agentteorin beskriver ett kontrollbehov utifrån ägarna men även i ett bredare 

synsätt såsom övriga intressenter. Intressentteorin kompletterar här agentteorin genom att 

definiera diverse intressenter samt dess behov av revision. Det är utifrån 

kontrollfunktionen, som våra respondenter, till viss del är eniga, om att de främsta 

intressenterna av revision i dagsläget är banker, Skatteverket, investerare och ägarna.  

 

En av de danska respondenterna benämner tvivel att den administrativa bördan minskar för 

mindre företag, vid avskaffande av revisionsplikt. Utökade kostnader, utifrån ett 

ägarperspektiv, kan visa sig i form av utökade kontrollfunktioner, såsom planläggning, nya 

kontroller, exempelvis genom månadsbudget, utökade interna rapporter för att bibehålla 

kontroll över ledningen. Utifrån ett bankperspektiv kan eventuella följder bli utökade krav 

från kreditinstitut, däribland en höjd ränta för att erhålla kredit för de företag som inte 

blivit reviderade. Från skatteväsendets sida kan följderna exempelvis bli utökade kontroller 

kring företagets ekonomi och inrapportering av skatt. En av våra danska respondenter, 

betonar att merparten av existerande intressenter anser det betryggandet om ett företag i 

dess värdekedja har blivit reviderat. 

 

I EG:s fjärde bolagsdirektiv existerar det ett undantag för mindre och medelstora onoterade 

företag. Dessa företag har möjlighet att tillämpa förenklade redovisningsregler, däribland 
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undantag av revisionsplikt. De onoterade företag, vilka infaller i det utarbetade undantaget 

får maximalt överskrida ett av tre nedanstående gränsvärden; 

 

 Balansomslutning 4 400 000 Euro 

 Nettoomsättning 8 800 000 Euro 

 Genomsnittligt fast anställda 50 stycken. 

 

 Med hänsyn till de av EU satta gränserna, så är de revisorer vi har intervjuat relativt eniga 

om att dessa gränser är för högt satta. Höga gränser i förhållande till förenklade 

redovisningsprinciper och rätt att avstå från revision kan leda till ökad risk för försämrad 

kvalitet, ekonomisk brottslighet samt bristande kontrollfunktion hos diverse intressenter.  

 

I förhållande Christensen et al (2000) modell av dansk agentteori anser majoriteten av våra 

respondenter att revision alltid kommer vara efterfrågat oavsett om det är lagstadgat eller 

ej, då många intressenter även i fortsättningen kommer att kräva revision. De menar vidare 

att vi lever i en värld där marknaden till viss del kräver revision. I relation till våra 

intervjuer, har det visat sig att man varken i Danmak eller i Finland märkt någon större 

skillnad i mindre revisionsuppdrag hos mindre företag, tillföljd av lagstiftningen. Detta kan 

hänföras till de i Danmark och Finland relativt lågt satta gränserna, men även att många 

företag värdesätter revision så pass högt att de inte ser avskaffandet av revision som ett 

aktuellt alternativ samt bristande kunskap inom undantagsmöjligheten. Sveriges blivande 

gränser skiljer sig stort med de existerande gränserna i dess granländer. Sveriges framtida 

gränser förväntas näst intill motsvara EU:s gränsvärden. I Danmark och Finland har man 

valt att använda sig av en viss prövotid med relativt lågt satta gränser för att exempelvis 

företag, revisorer och Skatteverk ska få en möjlighet att pröva på undantaget av revision 

innan värdena höjs för att på sikt motsvara de av EU satta gränserna. 

 

En aktuell fråga är, på vilket sätt revisorns arbete kan komma att förändras i och med 

lagändringen och om det då är möjligt att fortfarande tillgodose det existerande 

kontrollbehovet från diverse intressenter? I vår empiriska undersökning i Danmark 

betonades det främst av två respondenter att revisorns roll, efter avskaffandet men även i 

enlighet med den tid vi idag lever i, mer och mer övergår till att inneha en rådgivande roll, 
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en sorts sparringpartner/diskussionspartner till en existerande verksamhet. De danska 

revisorerna nämnde att revisorns arbete har gått från en relativt stabil marknad, med ett 

monopolförhållande med dokumentation i fokus, till hårdnande konkurrens där de stora 

revisionsbyråerna satser på framtiden genom att utbilda diverse specialister inom områden 

såsom kvalificerad redovisning, skattefrågor, miljöfrågor osv. I Finland har inte våra 

respondenter märkt någon märkbar förändring i förhållande till revisionsprofessionen och 

dess arbetsuppgifter. Detta menar de till stor del kan bero på de i Finland relativt lågt satta 

gränserna samt den minimala existerande skala av företag som väljer att avstå från 

revision. En av revisorerna går till och med så långt att han hitintills inte har haft någon av 

sina kunder som valt att avstå från revision. 

 

I ”Balans” betonar Lund den strikthet i förhållande till en revisors oberoende vad en 

revisor får och inte får göra i en verksamhet för att inte äventyra oberoendet och skapa en 

beroendeställning. De danska revisorerna ser en potential i att branschen kan växa inom 

rådgivningsområdet och däri specialisera sig. Risken är att den oberoende ställning som en 

revisor idag besitter försvinner i framtiden då revisorn som rådgivare kommer längre och 

längre in i verksamheten. I ”Balans” nr 3 2009 sida 42, skriver Steve Ribbestam:  

 

”… min oro för att revisorns ökade frihet att kunna hjälpa företagen med såväl 

medelsförvaltning som bokföring kan komma att minska bankernas och andras förtroende 

för företagets redovisning”. 

 

Risken finns att förtroendet för revisionen kommer att minska när revisorn får en mer aktiv 

roll i företaget, för hur skall ett oberoende kunna upprätthållas om revisorn själv är med 

och styr i företaget? 

 

Ytterligare koppling kan göras till Flints tredje postulat, där revisorns oberoende samt 

rapporteringsuppgift i förhållande till den som granskats betonas. Flint framhäver 

ytterligare att revisorn har en skyldighet att hålla sig objektiv hela granskningen igenom, 

men är detta möjligt även då revisorn övergår till att bli en rådgivare, sparringpartner 

istället för att revidera? Utöver detta kan det till viss del ifrågasättas huruvida revisorns 

kommunikation samt roll gentemot externa intressenter kan bibehållas, då revisorn övergår 
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till att arbeta mer intensivt, som rådgivare till det aktuella företaget. I förhållande till den 

svenska lagen, står det i aktiebolagslagens nionde kapitel paragraf sjutton beskrivet om jäv. 

Det medför ett stort problem, då revisor i dagsläget inte kan agera som en rådgivare, utan 

att äventyra dess oberoendeställning. FAR SRS menar att det är ett måste att det sker en 

lagändring i Sverige, för att revisorn i fortsättningen skall kunna vara företagen behjälpliga 

med kombiuppdrag. FAR SRS är i enlighet med våra intervjurespondenter, övertygade om 

att revisorns arbetsuppgifter förändras mot att bedriva aktiv rådgivningsroll i diverse 

företag.  

 

En annan punkt som kan ifrågasättas är huruvida revisorns kommunikation samt roll 

gentemot externa intressenter kan bibehållas, då revisorn arbete övergår till att arbeta mer 

intensivt, som rådgivare i ett aktuellt företaget? Flint menar i sitt sjätte postulat att det 

ligger oerhört stor betydelse att det existerar en god kommunikation mellan parter i ett 

revisionsförhållande. Revisorns arbete ska alltid kunna förmedlas på ett sådant sätt 

gentemot externa intressenter att de känner att de uppnår ett mervärde till följd av revisorns 

granskningsarbete. 

 

En stor skillnad i hur Sverige ämnar implementera lagändringen i förhållande till på vilket 

sätt Danmark och Finland har utfört lagändringen är genom en så kallad opt – in regel till 

skillnad från en opt - out regel. I Danmark och Finland har man använt sig av en opt – out 

regel, en regel där ledningen aktivt i bolagsstämma måste frånvälja revision under det 

kommande året för att utnyttja undantaget om revisionsplikt. Efter att ledningen aktivt valt 

att frånvälja revision skall även besked lämnas till Skatteverket. I Sverige har man istället 

tänkt sig att använda en opt - in regel. En regel där ledningen aktivt måste välja om de 

önskar att nyttja revision inför det kommande året. Detta kan sammanfattas till att samtliga 

företag generellt faller in under gränserna för att undantas revisionsplikt, och därav aktivt 

måste välja att använda sig av revisor och få dess redovisning reviderad. Utifrån våra 

intervjuer, dels i Danmark och i Finland har det uppkommit en stor uppskattning för 

användelse av en opt – in regel för att implementera lagändringen. Detta då respondenterna 

anser att regeln bidrar till att företagets ledning då aktivt måste fundera över, på vilka sätt 

ett val att avstå revision påverkar företaget, i dess relation med intressenter såsom 

leverantörer, kreditinstitut, skatteverk och ägare.  



84 

 

 

I ”Balans” nr 6-7 2008 skriver Lennart Fracke, som var Bankföreningens representant vid 

revisorsutredningen, just om att det svenska förslaget med opt – in regeln inte är en bra 

lösning eftersom företaget kan avstå från att behandla revisorsfrågan vid sin första 

bolagsstämma efter ikraftträdelsen. Detta leder till en risk att företagen som väljer bort 

revisorn också glömmer att anmäla detta till Bolagsverket. Det innebär att Bolagsverket 

kommer att ha felaktiga uppgifter eftersom det där kommer att stå att företaget har en 

revisor fastän det i verkligheten inte alls ligger till på det sättet. Intressenter så som 

kreditgivare erhåller då fel information vilket inte är acceptabelt. Bolagsverkets uppgifter 

måste vara korrekta och trovärdiga vilket kan bli ett problem i övergången. I ”Balans” nr 8-

9 2008, framkommer det att Revisorsnämnden, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, 

Svenska Bankföreningen, Bolagsverket, SRF och Finansbolagens förening alla är emot en 

opt – in lösning ifall förslaget går igenom. Den tyngsta instansen som är för opt – in 

lösningen är Svenskt näringsliv. 
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7.Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel presenteras de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning. 

Vi ämnar här knyta samman teoretiskt och empiriskt material med uppsatsens 

problemformulering och syfte. 

 

I vårt teoretiska kapitel har vi beskrivet ett existerande samband mellan intressentmodellen 

och agentteorin. Intressentmodellen, vilken kartlägger främsta intressenter i ett företags 

förädlingskedja medan agentteorin beskriver ett växande kontrollbehov mellan principal 

och agent. Christensen et al (2000) beskriver i sin studie dansk agentteorin, vilken har 

vuxit fram utifrån traditionell agentteori. En agentteori vilken till skillnad från traditionell 

agentteori även inkluderar externa intressenter. I förhållande till detta har det i våra 

empiriska studier, i Danmark och Finland, framkommit att främsta intressent utav revision 

utifrån revisorns perspektiv är Skatteverket, kreditinstitut och självklart ägarna. En 

majoritet av de danska respondenterna framhäver inte ägarnas kontrollbehov, detta med 

hjälp av revision, då dessa vanligt förekommande även uppträder som ledning i ett mindre 

företag. 

 

Följderna av ett avskaffande av revisionsplikten för revisorerna i Sverige kommer enligt 

vad vår undersökning visar, innebära att revisorerna mer och mer kommer att agera som 

rådgivare eller sparringpartner till företaget. Vi har genomfört intervjuer med revisorer 

både i Sverige, Danmark och Finland och majoriteten var eniga i frågan. I Danmark och 

Finland där revisionsplikten avskaffats, har revisorns roll till viss del övergått till att arbeta 

som rådgivare eller diskussionspartner till mindre företag. Ytterligare har det genom de 

danska intervjuerna framkommit att revisorerna påbörjat arbetet mot att bli erkända 

specialister inom specifika områden såsom skatt, miljö och koncerner. Revisorns tidigare 

arbete utpräglades främst av att arbeta som en generalist, med dokumentationskrav i fokus. 

I förhållande till Sverige, och eventuell utveckling mot att revisorns arbetsuppgifter 

utvecklas till en rådgivande tjänst, krävs det först och främst att aktiebolagslagen 

omformuleras, så att revisorn kan arbeta aktivt i ett företag utan att falla under den så 

kallade jävregeln.  

 

Samtliga intervjuade är positivt inställda till avskaffandet av revisionsplikten men överens 

om att revisionen i sig är viktig för de flesta, däremot behöver den inte vara lagstadgad. 
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Revisorerna måste i fortsättningen på ett tydligare sätt förklara nyttan med revisionen så att 

företagen inser vikten av att behålla revisionen. De revisorer som redan har detta arbetssätt 

kommer enligt respondenterna inte tappa speciellt många kunder eftersom de tydligt 

motiverat för dem varför de behöver revision. 

 

Ytterligare en slutsats som vi kan göra är att de gränser som skall gälla enligt (SOU 

2008:32) är för högt satta. Alla respondenter klargjorde för oss att det är högst olämpligt 

med så höga gränser. Det kommer att vara alldeles för många företag som över en natt helt 

plötsligt inte omfattas av en revisionsplikt. De intervjuade förespråkade lägre gränser i 

kombination med att implementeringen av revisionspliktens avskaffande fasades in. I 

Danmark så användes just en infasning vilket revisorerna vi intervjuade i Danmark ansåg 

positivt. I Finland så är gränserna mycket lägre satta varför revisorn vi intervjuade där inte 

hade märkt någon större skillnad efter avskaffandet mot hur det var innan.  

 

En annan slutsats vi kan dra utifrån bland annat tidskriften ”Balans” och från de intervjuer 

vi utfört är att den så kallade opt-in regeln inte är bra. I Danmark och i Finland så nyttjade 

man opt-out regeln som innebär att företaget på bolagsstämman aktivt måste välja att 

frånsäga sig revision. I Sverige är tanken att man skall använda opt-in regeln istället vilket 

är motsatsen. Nackdelen är att det skapas en osäkerhet kring huruvida företaget har en 

revisor eller inte eftersom företaget kan missa att rapportera in till Bolagsverket att de valt 

att aktivt valt att revideras.  

 

Vi kan även konstatera att syftet med revisionspliktens avskaffande inte uppfylls. Ingen av 

de intervjuade påstod att det varken skulle bli billigare eller mindre administrativt för 

företagen. Det enda syfte som uppfylldes enligt samliga respondenter var den 

internationella harmoniseringen. 

 

      

7.1.Förslag till fortsatta studier 

 

Då det i våra grannländer visat sig pågå en förändring i revisorns arbete, mot att mer och 

mer övergå till att agera rådgivare, en diskussionspartner kan eventuellt gränserna för vad 

som egentligen är revisorns arbetsuppgifter blekna och ett utökat förväntningsgap kan 
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uppstå. I förhållande till det kan det vara en intressant synvinkel, att med hjälp av relevant 

teoretiskt material i relation till intervjuer med externa intressenter och revisorer, se på 

vilket sätt revision skiljer sig och levereras. Vilken aktiv syn har revisorerna på vad de 

egentligen levererar till dess intressenter samt vad är det egentligen diverse intressenterna 

har för syn på det material revisorn levererar? En ytterligare synvinkel är att studera vilka 

bakomliggande orsaker som ligger till grund för diverse intressenters val att frånvälja 

revision. Har de funnit en annan väg att etablera kontroll i dess förädlingskedja alternativt 

anser de revision ha förlorat sin tidigare styrka? 
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Bilaga 1:  Intervjuguide Sverige 

 

Namn:   Titel:  Arbetsplats: 

Antal år i yrket:  Yrkesbakrund:  

 

1. Vad anser du om dagens revisionsplikt? 

2. Vad anser du om revisionspliktens avskaffande 2010? 

3. Enligt EU:s regelverk ska följande företag ha revisionsplikt: 

 Företaget har fler än 50 anställda 

 Omsättningen skall vara större än 83 Mkr 

 Företagets tillgångar skall vara större än 41,5 Mkr 

Vad anser du om dessa gränser? 

4. Syftet med revisionspliktens avskaffande är : 

 Internationell harmonisering 

 Minska den administrativa bördan 

 Minska den ekonomiska kostnaden 

 Kommer syftet med avskaffandet att uppfyllas? 

5. Hur ser revisorns roll och arbete ut idag? 

6. Hur ser revisorns roll och arbete ut efter revisionspliktens avskaffande? 

7. Kommer revisorns arbete gentemot småföretagen att förändras på något sätt i och 

med revisionspliktens avskaffande? 

8. Vilka anser du kommer att bli de största förändringarna i revisorns roll och arbete i 

och med avskaffandet? 

9. Påverkar revisionspliktens avskaffande revisorns roll och arbete positivt eller 

negativt? 

10. Finns det risk att de så kallade ekobrotten kommer att öka i och med 

revisionspliktens avskaffande? 

11. Vem kommer att ansvara för anmälningarna i framtiden och kommer dessa brott att 

bli svårare att upptäcka i framtiden med tanke på revisionspliktens avskaffande? 

12. Hur ser yrkesverksamma i branschen på avskaffandet enligt dig? 

13. Vad blev följden av revisionspliktens avskaffande i Danmark och finns det något 

som vi borde dra lärdom i Sverige från deras övergång? 
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14. Har du någon övrig kommentar till ämnet? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Danmark & Finland 

 

 

Navn:  Titel:  Arbejdsplads: 

 

Antal år i firmaet. Arbejdserfaring: 

 

1. Beskriv en revisors arbejdsopgaver i små virksomheder (B-selskaber).  

2. Ud fra interessentmodellen, hvem er den primære interessent for revision?  

 

3. Med udgangspunkt i agent - principal teorien, indenfor hvilke områder er der risici 

for at problemer opstår?  

4. Hvad synes du om revisionspligten i dag? Beskriv gerne forskelle mellem tiden før 

revisionspligten blev afskaffet og i dag. 

 

5. Har du kommentarer i forhold til afskaffelsen af revisionspligten for mindre 

selskaber? For eller imod? 

6. I følge EU’s regler har følgende virksomheder revisionspligt: 

 Virksomheden har flere end 50 ansatte 

 Omsætningen er større end 83 millioner kr. (SEK?) 

 Virksomhedens aktiver er større end 41,5 millioner kr. 

Har I nogle kommentarer til ovenstående grænseværdi? 

7. I Danmark blev revisionspligten for mindre selskaber afskaffet i 2006 med følgende 

grænser. 

 Balanceomsætning 1,5 millioner DKK 

 Nettoomsætning 3 millioner DKK 

 Antal ansatte 12 personer 

 

8. Er der sket forandringer i revisorernes arbejde som følge af at revisionspligten er 

blevet afviklet? Er arbejdsopgaverne blevet udvidet?  

9. Formålene med at afskaffe revisionspligten er:  

 International harmonisering 

 Lettelse af den administrative byrde 

 Færre økonomiske udgifter 
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Synes i, at formålene med afskaffelsen er blevet opfyldt?  

10. Påvirker revisionspligtens afskaffelse revisorens arbejde og rolle på en positiv eller 

negativ måde?  

11. Synes i, at der foreligger en større risiko for øget økonomisk kriminalitet som følge 

af revisionspligtens afskaffelse? 

12. Hvordan synes i at afskaffelsen af revisionspligten er blevet modtaget indenfor 

revisionsbranchen?  

13. I forhold til afskaffelsen i Danmark, hvilke erfaringer kan videreføres når Sverige 

afvikler revisionspligten i 2010? 

14. Har du øvrige synspunkter/ kommentarer vedr. emnet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


