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Förord 

 

Vi vill tacka alla Er som på ett eller annat sätt bidragit till vårt arbete. 

 

Ett stort tack till vår handledare Petter Boye, som givit oss frihet och utrymme under vår 

arbetsgång. Petter har även bistått med bra åsikter och reflektioner. 

 

Vi vill även tacka till Per Lindström, som har givit oss intressanta synvinklar på ämnet vi valt 

och hjälpt oss med material till uppsatsen. 

 

Vi vill tacka Christina Fosnes, Svenskt Näringsliv i Kalmar, för att vi fick stjäla lite av hennes 

tid för att göra en intervju. 

 

Vi vill tacka de opponenter som under seminarierna hjälpt oss att forma vår uppsats genom 

rekommendationer och kommentarer. 

 

Slutligen ser vi att de fördjupade kunskaper vi införskaffat under uppsatsskrivandet kommer 

att vara till vår fördel även i framtiden. 

 

 

Kalmar 27/5 -08 

 

 

____________________    ____________________ 

Fredric Boson    Christian Carlsson 

____________________ 

            Malin Karlqvist 
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Sammanfattning 

 

Examensarbete i företagsekonomi, Baltic Business School vid Högskolan i Kalmar, 

Externredovisning, Kandidatuppsats, VT 2008 

 

Författare: Fredric Boson, Christian Carlsson och Malin Karlqvist 

Handledare: Petter Boye 

 

Bakgrund och problem: I och med alla samhällsförändringar har även revisorns roll för 

företagen förändrats. Ägandet har blivit alltmer separerat från verksamheten i bolagen och de 

önskar kontroll på att företaget drivs som det ska. Reglerna om hur kontrollen ska utföras har 

mer och mer skärpts, det på grund av den senaste tidens bolagsskandaler. 

Trots bolagsskandalerna har det inte blivit någon större forskning inom ämnet revision. Det 

finns förslag att plikten ska bort, och vad som då händer är omöjligt att säga. En revision ger 

olika nytta hos olika intressenter, överstiger nyttan, revisionens kostnad? 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att utreda konsekvenserna av ett slopande hos små bolag. Vi 

gör det med hjälp av Svenskt Näringslivs syn på ett slopande av revisionsplikten. Våra 

slutsatser jämförs med utvecklingen av avskaffandet av revisionsplikten internationellt. 

 

Avgränsningar: Vi har valt att begränsa uppsatsen till intressenten Svenskt Näringsliv. De 

länder som vi behandlar vid jämförelsen internationellt, är England och Danmark. När vi 

nämner revision, avser vi revision av redovisning och inte förvaltningsrevision. 

 

Metod: Vi har gjort en djupgående intervju med vår valda intressent. Vi har även gjort 

litteraturstudier på rapporter gjorda inom ämnet, samt undersökt tidningar och nya 

debattartiklar.
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Resultat och slutsatser: Vi har kommit fram till att en bra lösning skulle vara om företagen 

själv fick välja om revisionen är värd sin kostnad. Det skulle leda till en marknadsmässig 

lösning och företagen som vill ha sina räkenskaper reviderade av olika skäl, kan få det. Vi 

tycker att revisionen ska vara frivillig för alla företag. Om ägarna önskar kontroll av 

ledningen, går det genom att revidera räkenskaperna. De som vinner mest på ett avskaffande 

av revision, är de små bolagen med ensam ägare, de slipper dyra kostnader som revisionen 

medför. 

 

Förslag till vidare forskning: Vi har under uppsatsens gång funnit ett antal intressanta 

frågeställningar. Många av dem anser vi kan användas som grund till framtida studier. 

Hur har avskaffandet utvecklats i Sverige? Har de små bolagen blivit mer konkurrenskraftiga 

internationellt? Har revisionen ersatts av någon annan tjänst, och hur många företag har valt 

bort revision? Kan det uppstå problem med att revisorer inte åtar sig uppdrag, när de inte är 

årligen återkommande?
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet förklarar vi bland annat syftet med uppsatsen samt en bakgrundsbeskrivning där vi 

framhäver olika infallsvinklar på ämne. Vi beskriver vad företag många gånger förväntar sig av revisionen, vad 

revisionsplikten innebär och slutligen de intressenter som huvudsakligen finns till revisionen. I 

problemdiskussionen lyfter vi fram en del frågor som är intressanta och som legat till grund för vår 

problemformulering. Vidare innehåller kapitlet information om gjorda avgränsningar. 

 

”Vem vet vad revisorn gör?”1 

 

”Revisionen måste vara efterfrågestyrd.”2 

 

1.1 Bakgrund 
 

1.1.1 Företagens förväntningar på revisionen 

 

I och med alla samhällsförändringar har även revisorns roll för företagen förändrats. 

Dennes roll har blivit viktigare på grund av att ägandet i många fall har blivit alltmer separerat 

från verksamheten i företaget. Ägarna hamnar i och med det i en utsatt position då de 

investerar kapital i bolagen men samtidigt överlämnar förvaltningen till det styrande organet i 

företaget. På grund av det ovan beskrivna kräver ägarna mer kontroll av att det egna kapitalet 

förvaltas på bästa sätt. Kontrollen sköts delvis av att en utsedd revisor granskar de finansiella 

rapporterna som företaget lämnar till de externa intressenterna.3 

 

Till följd av att en rad bolagsskandaler har skett genom tiden har reglerna om hur granskning 

ska utföras skärpts. En mängd olika faktorer har här påverkat själva utformningen av reglerna. 

Reglerna finns i svensk lag, samtidigt som det finns en praxis hos yrkeskåren. Yrkeskåren 

                                                
1  Balans nr 2, 2008 s. 25 
2  Balans nr 10, 2007 s. 28 
3  Öhman, 2006 
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stöds av branschen, och verkar för att ge ut rekommendationer årligen. Det har i sin tur 

bidragit till att revisorer som yrkesgrupp, har stärkt sin ställning i samhället.4 

Trots flertalet försök till att reglera redovisning och revision har det varit svårt för utövarna att 

leva upp till de utfärdade kraven. Mest omnämnt och med störst påverkan är troligen den 

finansiella krisen som drabbade USA 1929. Krisen medförde kraftiga kursfall vilket ledde till 

en efterföljande bankkris. Krisen ledde till en världsomfattande depression där mycket av 

skulden lades på bristfällig redovisning vilken inte gett de förväntade varningssignalerna i 

tillräckligt god tid.5 

 

Ytterligare händelser som leder till allmänhetens bristande förtroende till redovisningen och 

revisionen är när konkurser drabbar bland annat börsbolag som har ett spritt ägande och på så 

vis drabbar många. Här riktas då ofta kritiken helt öppet mot företagsledningen och 

revisorerna, oavsett om de har agerat helt enligt sina riktlinjer.6 

 

Ett känt fall vilket lett till en ökad reglering är bolagsskandalen med Enron på den 

Amerikanska marknaden, och ett annat är den svenska skandalen med Skandia, i dessa båda 

fall har det öppet skett kritik mot revisorernas roll.7 

 

Trots att det regelbundet sker bolagsskandaler har det inte blivit någon större forskning inom 

ämnet revision. Det som idag finns, har sin grund i agentteorin och har vidareutvecklats i och 

med psykologins framväxt. Idag är det vanligaste forskningsområdet den kognitiva 

inriktningen, här diskuteras det huruvida revisorn agerar i sin roll utifrån de lagar, regler och 

rekommendationer som finns.8 

Idag finns två aspekter vilka är revisorernas oberoende och förväntningsgapet. 

Förväntningsgapet uppstår när intressenterna inte förstår vad revisorerna är ålagda att göra 

                                                
4  Öhman, 2006 
5  Ibid 
6  Ibid 
7  Ibid 
8  Ibid 
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inom sitt yrke.9 De bedömningar vilka måste göras av revisorn kan då hamna i konflikt med 

andra intressenters intressen. Ägarna kan här anse att revisorn har skyldighet att varna för 

olika risker i företaget, men någon sådan skyldighet existerar inte i verkligheten. 

 

Förväntningsgapet är ett begrepp vilket framhäver den konflikt som kan framstå mellan 

revisorns ansvarstagande och allmänhetens intressen.10 

 

1.1.2 Revisionsplikten 

 

För tillfället, mycket på grund av det nyligen presenterade förslaget gällande revisionsplikten 

förekommer en livlig debatt om frågan. Enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 51 artikeln, 

är en revision obligatorisk för aktiebolag, men i den samma finns det reglerat att det egna 

landet, får själv skapa regler gällande revision i mindre aktiebolag. 

Vad som enligt benämningen är ett mindre aktiebolag bestäms av att följande inte överskrids, 

50 anställda, omsättning på 7,3 miljoner euro samt en balansomslutning på 3,65 miljoner 

euro.11 

 

Sverige har sedan 1983 haft revisionsplikt för samtliga aktiebolag,12 det innebär att kravet på 

revision är samma för små privata, som för stora publika aktiebolag, plikten finns oavsett 

storleken på bolaget. Revisionsplikten kommer av att det inte finns någon personlig 

betalningsskyldighet i ett aktiebolag. När revisionsplikten infördes 1983 angavs det som skäl 

att den även skulle finnas för att bekämpa ekonomisk brottslighet som då skulle vara till nytta 

för ägarna.13 

Frågan är huruvida revisionspliktens fortsatta existensberättigande kan motiveras med samma 

argument i dagens läge?14 

                                                
9  Öhman, 2006 
10  Ibid 
11  Balans nr 3, 2005 
12  ABL kap 10, §1 
13  Balans nr 3, 2005 
14  Ibid 
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Det kan tyckas missvisande med samma krav på revision oavsett storlek på bolag, då på grund 

av att behovet av den kontroll vilken revisionen innebär inte är i samma dignitet hos de 

mindre bolagen som hos de stora publika. På grund av det har en debatt skapats om att 

revisionsplikten bör avskaffas för vissa aktiebolag. Den borgerliga alliansen gick till valet 

2006 med löftet att de skulle ta bort revisionsplikten för små aktiebolag, vilken har funnits i 

mer än tjugo år. Argumentet var att minska kostnaderna för små bolag och ha samma 

regelverk som många andra västeuropeiska länder, vilka redan har avskaffat revisionsplikten 

för mindre bolag. Det skulle även leda till mer nöjda småföretagare eftersom de enligt en 

undersökning gjord 2005 inte anser sig ha någon nytta av revisionsplikten.15 

Nyttan med revisionsplikten kommer av att den ska för ägarnas räkning granska företaget och 

ledningen. I ett mikroföretag är ofta ägare och företag/ledning en och samma person, vilket 

medför onödiga utgifter för granskning av eget arbete. 

Kritiker säger däremot att det finns en ökad risk för att ekonomisk brottslighet åter kommer 

öka vid ett eventuellt borttagande av revisionsplikten, för det var som vi ovan nämnt dels 

därför plikten infördes för dryga tjugo år sedan. 

 

I Sverige finns idag cirka 313 000 företag som kommer att vinna på avskaffandet av 

revisionsplikten. Det gäller om avskaffandet sker för de företag som har mindre än femtio 

anställda och en nettoomsättning under 83 miljoner, vilket är de uppgifter som avses enligt 

regeringens förslag.16 Med dessa siffror framgår det att en stor mängd intressenter kommer att 

beröras vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 

Här finns mycket pengar att vinna för de inblandade företagen, samtidigt som det finns 

mycket att förlora för revisionsbyråerna. Så ett slopande av revisionsplikten blir alltså enligt 

oss ett intressant och aktuellt ämne vilket för tillfället orsakar mycket debatt eftersom många 

kommer att bli påverkade vid ett eventuellt avskaffande. 

En tänkbar konsekvens enligt oss, kan vara att bland annat revisionsbranschens utveckling 

och tjänsteutbud påverkas, och därmed täpper igen en del av förväntningsgapet.

                                                
15  Demoskop 
16  http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/102124, 2008-04-17 12.23 
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1.1.3 Intressenter 

 

För en revision finns det olika intressenter som talar om revisionsplikten med olika argument. 

Intressenten vi vill granska i uppsatsen är Svenskt Näringsliv vilka förespråkar avvecklandet 

av revisionsplikt hos de små bolagen för att få dem mer konkurrenskraftiga. Valet av Svenskt 

Näringsliv görs på grund av att de ses i Sverige som en lobbyverksamhet för företagarna och 

lyfter fram deras röster.  

 

Kommer fler misstag att ske om inte revisorn är medverkande? 

I England och Danmark fanns det liknande diskussioner om vilka negativa effekter ett 

undantag från revisionsplikt kunde föra med sig, det som främst framhävdes var då bland 

annat frågor rörande fel i bokföringen och skattebortfall. Men vad vi funnit finns det inga 

undersökningar som kan framhäva att så var fallet. 

Så om det på något sätt skulle gå att härleda hur det har gått i bland annat England och 

Danmark och föra över det på Sverige finns det inget som enligt oss tyder på att det skulle bli 

några negativa konsekvenser. Redan idag är det företagen själv som betalar skatt som indirekt 

går till skattemyndighetens granskning av företag, så om något negativt inträffar är det 

företagen själv som får betala genom ökade skatter för att täcka upp för fler skatterevisioner. 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Flertalet skandaler världen över har medverkat till att vi fick en ny revisionsstandard i Sverige 

från år 2004. Den nya standarden innebar ökade krav vilket även gav ökade kostnader för 

många mindre bolag.17 Det har livligt debatterats om den stora kostnadsmassa som revisionen 

många gånger innebär för de mindre företagen. Förespråkare ser det som att revisorn krävs 

som en slags övervakare för redovisningen, samtidigt som motståndare ser det som att 

kostnaden överstiger nyttan för flertalet bolag. Det vi främst ser på i frågan är att flertalet 

olika intressenter kommer påverkas både positivt, men även negativt. 

                                                
17  Balans nr 2, 2004 
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De intressenter vi främst tror blir påverkade av undantaget av revisionsplikten är 

revisionsbyråerna, redovisningsbyråerna, skatteverket samt de mindre aktiebolagen. 

Att revisionsbyråerna drabbas är eftersom revisionen av de mindre aktiebolagen utgör en stor 

del av omsättningen för många revisionsbyråer. För dem utgör ett eventuellt undantag ett hot 

mot deras verksamhet. 

När det gäller redovisningsbyråerna utför de redan många av de tjänster som de mindre 

företagen efterfrågar, och för dem kommer det troligen bli en ökad arbetsbörda.  

De mindre bolagen får en positiv verkan när de själv får välja vilka tjänster de önskar, och då 

betalar därefter. 

 

Det har på senare tid skrivits flertalet uppsatser vilka på olika sätt berör avskaffandet av 

revisionsplikt, oftast är dess inriktning mot de intressenter vi ovan nämnt, men vi har istället 

valt att fokusera på intressenten Svenskt Näringsliv samt deras syn på avskaffandet av 

revisionsplikten. Att vi väljer Svenskt Näringslivs syn är på grund av att vi ser deras 

synvinkel som representativ för majoriteten hos svenska företagare.  

Vid en genomgång av publicerat material gällande slopandet av revisionsplikten blir vårt 

intryck av debatten att frivillig revision införs för de minsta aktiebolagen. Vi får även 

intrycket att det successivt kommer inkludera de något större aktiebolagen, vad som är litet 

och stort kommer att bestämmas under utredningen. Utredningen föreslår att förslaget ska 

direkt gälla för alla företag med nettoomsättning mindre än 83 miljoner, det är enligt oss inte 

mindre företag och kommer då att gälla för cirka 96 procent av Sveriges företag.18 Vi tror att 

det i början kommer att bli lägre riktlinjer, ungefär i höjd med Danmarks regler och då gälla 

för företag med nettoomsättning mindre än 3 miljoner.19 

 

Viktiga frågor vi anser måste belysas är bland annat om nyttan av revisionen överstiger 

kostnaden och hur kan revisionsplikten i Sverige försvaras med bakgrund av den 

                                                
18  Balans nr 4, 2008 
19  Balans nr 11, 2007 
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internationella utvecklingen?  

Om det skulle framkomma skillnader i värdet av revisionen för små respektive stora 

aktiebolag, frågar vi oss om revisionsplikten behövs? Istället måste värdet av redovisningen 

anses viktigare än revisionens värde för de mindre aktiebolagen. Redovisningen är till 

skillnad från revisionen reglerad i lag, men redovisningen kan till skillnad från revision 

utföras av företagen själv. Vad skulle ske om inte räkenskaperna granskas av någon 

oberoende? Om revisionen nu blir frivillig, kommer då konsekvenserna bli att de små 

aktiebolagens redovisning mister en del av sin trovärdighet som revisionen ger upphov till. 

Det kan i så fall i förlängningen resultera i försämrad standard, och att tillförlitligheten i 

redovisningen kan avta. En icke tillförlitlig redovisning leder inte bara till problem för yttre 

intressenter utan även leda till ett dåligt underlag för företagens interna styrning. Kan ovan 

nämnda problem leda till samhällsekonomiska konsekvenser i framtiden? Kan frånvaron av 

revision ha negativ påverkan på företagets ekonomiska utveckling? Vid ett slopande av 

revisionsplikt kan mycket kunskap gå förlorad, vilket kan ge ökade kostnader i andra delar av 

bolaget. En revisor ska enligt sin utbildning ha god kännedom om regler och lagar som styr 

bolagets verksamhet. Brott mot dessa lagar och regler kan leda till bland annat vite som kan 

vara högre än revisionsarvodet. Om så är fallet ska vi kanske se det som att revisionen är värd 

sin kostnad. 

 

Olika intressenter har olika krav och olika nytta av ett företags reviderade redovisning. Vi ser 

att en utav de viktigaste intressenterna för revisionen är Svenskt Näringsliv. Det på grund av 

att de verkar bland annat för små bolags existens, och på så sätt indirekt företräder dessa. 

Vilket värde har revisionen för små bolag? Kommer borttagandet av revisionsplikten att leda 

till minskade kostnader, men eventuell sämre kontroll i små bolag? Kommer det i sin tur leda 

till ökad ekonomisk brottslighet? Måste ett slopande av revisionsplikten medföra negativa 

konsekvenser? Är det så att ansvaret som tidigare legat på revisorerna, kommer att försvinna? 

Måste någon ta över ansvaret?
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1.2.1 Problemformulering 

 

Vi har från ovanstående problemdiskussion valt att närmre granska vissa frågor och har 

därmed fått fram följande frågeställningar: 

 

• Hur värdesätter småföretagen enligt Svenskt Näringsliv en  revision? 

• För vilka företag bör slopandet av revisionsplikten gälla? 

• Vad sker vid ett slopande av revisionsplikten? 

 

I vår diskussion gällande empirin kommer vi även att försöka lyfta fram våra tankar på 

följande punkt. 

 

• Hur ser Svenskt Näringsliv på förväntningsgapet mellan företagen och 

revisionsbolagen, tror de att det kommer att försvinna eller minskas i och med 

slopandet?  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utreda konsekvenserna av ett slopande av revisionsplikten hos 

små bolag. Vi gör det med hjälp av Svenskt Näringslivs syn på slopandet med jämförelse mot 

vad som skett internationellt. Vi vill utreda Svenskt Näringslivs åsikt om ett slopande av 

revisionsplikt kan göra de mindre företagen mer konkurrenskraftiga. Kan slopandet ge 

minskad arbetsbörda för företagen, och om det kommer bli en besparing för de berörda 

bolagen. Studien ska även i jämförelse med tidigare undersökningar från andra länder 

behandla vad som möjligt kan ske i Sverige vid ett slopande av revisionsplikten.
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1.4 Avgränsningar 

 

Vi har valt att göra vissa avgränsningar, det görs på grund av att vi vill nå ett tillfredställande 

resultat efter den uppsatta tiden. Avgränsningarna vi gjort är att välja att huvudsakligen se på 

avskaffandet av revisionsplikten från en intressents perspektiv, intressenten vi valt att belysa i 

uppsatsen är Svenskt Näringsliv. 

 

Vi har även valt att avgränsa oss när det gäller länder som vi jämfört med. Vi valde England, 

för att revisionsplikten där avskaffades för cirka 15 år sedan och konsekvenserna av slopandet 

har blivit synliga. Vi valde även Danmark, vilka nyligen avskaffade revisionsplikten. Där har 

konsekvenserna inte visat sig lika tydligt som i England, men vi kan däremot följa 

implementeringen och valen av de olika gränserna. 

Vi har även som avgränsning valt att när vi nämner revision så avser vi revision av 

redovisning och inte förvaltningsrevision, det görs på grund av att det är 

redovisningsrevisionen som är mest väsentlig för små företag. 

När ekonomisk brottslighet nämns bygger vi det på en befintlig uppsats, skriven vid 

Göteborgs universitet, där intervjuer är gjorda med skatteverket och ekobrottsmyndigheten. 

Inriktningen på uppsatsen stämmer väl överens med vårt syfte.
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1.5 Centrala begrepp i uppsatsen 

 

1.5.1 Revisionsplikt 

 

Revision, inom redovisning den granskning i efterhand av ett företags eller annan 

organisations redovisning och förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om 

redovisningens tillförlitlighet och om ledningens sätt att förvalta organisationen. 20 

 

1.5.2 Vad innebär slopandet? 

 

Enligt förslaget som Bo Svensson, regeringens utredare hos justitiedepartementet, lagt fram 

kommer slopandet medföra att istället för alla, skulle knappt 4 procent av Sveriges aktiebolag 

behöva använda sig av kvalificerad revisor. Det innebär en återgång till 1988-års gällande 

regler. 

Slopande skulle även medföra att förvaltningsrevisionen helt avskaffas, samtidigt som 

utredningen föreslår att revisorn ej är skyldig att anmäla om företaget har betalat skatter och 

avgifter till staten. 

Förändringar gällande valet av revisorn ska gå från att mandatperioden ska gå från 4 till 1 år, 

samt att det inte ska behöva finnas stöd i bolagsordningen gällande revision.21 

 

1.5.3 Definition av små bolag och mikrobolag 

 

Bolag som har en omsättning på högst 3 miljoner kronor definieras som mikrobolag i Sverige. 

Små-medelstora bolag definieras enligt SME, som 10 och 49 anställda, en omsättning under 7 

miljoner euro och/eller en balansomslutning under 5 miljoner euro.

                                                
20  http://www.ne.se, 2008-04-21 14.35 
21  Balans nr 4, 2008 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 2 Metod 

Här presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen. Vi redogör här 

bland annat för valet av ansats, metod, respondenter och datainsamling. Vi har valt att avsluta 

kapitlet med ett avsnitt om källkritik. 

 

Kapitel 3 Teori  

Kapitel utgörs av den teoretiska referensram vi utgått från när vi genomfört undersökningen 

och som använts för att uppfylla uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 4 Empiri - Primärdata 

Här ges vi en kort presentation av Svenskt Näringsliv och deras arbete. Vi redogör för den 

information som framkom genom intervjun med intressenten Svenskt Näringsliv. 

 

Kapitel 5 Empiri - Sekundärdata 

Här presenteras den sekundärdata vi har använt och som bygger på redan befintliga rapporter. 

 

Kapitel 6 Analys 

Här redovisar vi vår analys av det empiriska materialet med hjälp av referensramen. 

 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

Här redovisar vi de slutsatser som tagits med hjälp av vår undersökning samt ger förslag på 

fortsatt forskning inom området.
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2. Metod 

I följande metodkapitel kommer författarna förklara sitt tillvägagångssätt för insamling av använd data.. Vi 

kommer till en början att beskriva varför vi gjort vårt val av ämne. Vi kommer även förklara hur vi valt mellan 

deduktion/induktion och kvalitativ/kvantitativ metod. 

 

2.1 Ämnesval 
 

Vår grupp består av tre redovisningsinriktade ekonomstudenter vid Högskolan i Kalmar och 

vi ville arbeta med ett aktuellt ämne med inriktning mot revision. Efter studerande av 

varierande material som exempelvis tidskriften Balans och diskussioner med tidigare lärare 

föll valet på slopandet av revisionsplikten. Ämnet känns aktuellt dels på grund av att 

regeringens betänkande presenterades bara några dagar innan vår start av arbetet och det 

uppfyller även vår önskan om att få djupare insikt i ämnen runt revision. Valet att inrikta 

arbetet mot intressenten vi valt, kommer av att vi finner det intressant att se deras syn och att 

det inte är lika utrett som andra inriktningar. 

 

2.2 Personlig referensram 
 

Författarna till följande uppsats har alla stor variation i kunskap, erfarenhet och även till viss 

del olika förståelse för det valda ämnet. Variationen kommer från olikheter i ålder och 

tidigare yrkeserfarenheter. Variationerna gör att vi har olika syn och tankar om ämnet som 

kan vägas in i genomförandet av arbetet. Att våra egna tankar och referensramar vägs in kan 

leda till att vi blir subjektiva, vi är medvetna om att det kan påverka vårt slutresultat. På detta 

sätt vill vi göra läsaren medveten om problemet och själv kritiskt granska vårt arbete och själv 

bilda sig en uppfattning.
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2.3 Val av metod 

 

2.3.1 Induktiv eller deduktiv metod 

 

Innan insamlingen av grundläggande empiriskt material kunde påbörjas valde vi vilken 

strategi vi skulle arbeta efter. Det finns i huvudsak två strategier som går att utgå från, de båda 

är induktiv eller deduktiv strategi. Den deduktiva strategin innebär att gruppen tar del av 

tillgänglig teori för att sedan jämföra dess överrensstämmelse med empirin. Den induktiva 

strategin innebär däremot att utifrån verkligheten skapar gruppen sin egen teori.22 Uppsatsen 

bygger på en induktiv strategi. Vi har innan påbörjandet av vår empiriska undersökning 

studerat litteratur. Det kan verka följa en deduktiv strategi men vi gjorde studierna enbart för 

att bättre kunna förstå problemen och debatten runt ämnet. Med vår utökade kunskap ansåg vi 

oss bättre lämpade för att få fram mer konkreta frågeställningar till vår respondent. 

 

2.3.2 Intensiv eller extensiv 

 

Vi har valt att utforma vår uppsats intensivt vilket innebär att för att nå förståelse för 

problemet har vi gjort ett fåtal intervjuer som är gjorda på djupet, det ger en mer relevant och 

djupgående information.23 Motsatsen är att vi istället skulle ha följt en extensiv utformning 

där vi då skulle ha skapat en bredare grund genom att göra många breda intervjuer.

                                                
22  Jacobsen, 2002 
23 Ibid 
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2.3.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

 

För att på bästa sätt besvara vårt problem har vi valt att arbeta efter en kvalitativ metod. Den 

kvalitativa metoden innebär som ovan nämnt att vi väljer ut ett fåtal respondenter som vi utför 

djupgående intervjuer med.24 Den kvalitativa metoden har fördelen att den inte är låst vid 

fasta frågor samt ger utrymme för respondenten att prata fritt och göra egna tolkningar. 

Nackdelar är att metoden är mycket resurskrävande, dels på grund av att intervjuerna ska vara 

på djupet och att respondenterna ska väljas med stor omsorg så att de är representativa för en 

större grupp.25 Vi ser fördelar med den kvalitativa metodens sätt att föra en intervju genom en 

diskussion. Tillvägagångssättet gynnar oss som valt ett komplext ämne som slopandet av 

revisionsplikten. 

 

Vid val av kvantitativ metod sker undersökningen på en betydligt större mängd respondenter 

som får svara på lätta frågor som är lätta att sammanställa, vanligt att enkäter används.26 En 

nackdel med tillvägagångssättet som gjorde att vi valde bort metoden är att frågorna på 

förhand är utvalda av oss, och inbjuder inte till diskussion, det skulle missgynna oss och vårt 

problemområde. 

 

2.4 Val av respondent 
 

När författare väljer respondenter bör han uppmärksamma att det inte behövs många personer 

att intervjua. Vid vårt val av Svenskt Näringsliv som huvudintressent valde vi först en 

respondent. Informationen vi fick från den intervjun stämde väl överens med den information 

som framgår av Svenskt Näringslivs hemsida. Vi ansåg därmed att det inte skulle påverka 

slutresultatet nämnvärt om vi enbart begränsade oss til den utförda intervjun. Tankesättet 

bygger vi på att alla inom Svenskt Näringsliv arbetar efter samma riktlinjer. Härmed skulle vi 

således få samma ”rätta” svar hur många vi än intervjuade inom Svenskt Näringsliv.

                                                
24  Jacobsen, 2002 
25  Ibid 
26  Ibid 
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Författarna valde att inrikta sig på informationskriteriet när urvalet av respondent gjordes. Det 

medför att valet av en respondent sker utifrån vilka som författarna anser besitter tillräcklig 

samt lämplig information. När författarna skulle välja vem de ansåg vara mest lämpad för att 

intervjuas tog vi kontakt med Svenskt Näringsliv och fick då uppgifter om deras regionchef 

här i Kalmar. Författarna ansåg då att denna person kunde vara bra lämpad för våra frågor på 

grund av sin position. Vi anser att en regionchef har bra information om vad organisationen 

arbetar med och hur de ställer sig till olika frågor både på lokal, regional och central nivå.27  

 

2.5 Datainsamling 
 

Vid skrivandet av en uppsats finns två olika typer av data, sekundärdata och primärdata. 

Sekundärdata är forskningsartiklar och redan befintligt material och primärdata är det material 

som framkommit genom den egna undersökningen.28 

 

2.5.1 Primärdata och Sekundärdata 

 

Insamling av data har huvudsakligen grundat sig på primärdata från intervjun med vår 

respondent från vår utvalda intressentgrupp. Debatten runt ämnet är aktuellt och åsikterna är 

många på grund av den mängd intressenter som blir berörda om revisionen blir frivillig för de 

små aktiebolagen. 

Vi anser att genom intervjun har fått tillgång till information vi inte kunde få genom att enbart 

utföra en litteraturstudie. 

Vi har i uppsatsen använt äldre rapporter som sekundärdata, det gjordes för att vi ansåg att vi 

fick mer bredd och tyngd i våra antaganden.

                                                
27  Jacobsen, 2002 
28  Ibid 
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2.5.2 Litteratur 

 

Vårt huvudsakliga forskningsmaterial som vi har fått kunskap från är inhämtat material från 

böcker, forskningsrapporter, forsknings-, fackpress- och dagstidningsartiklar, Internet och 

tidigare författade kandidat- och magisteruppsatser. Genom det har vi fått möjlighet till 

ytterligare kunskap samt en djupare syn på vårt valda problem och även funnit sådant som vi 

inte berört eller som ej framkom under vår intervju. 

 

2.6 Intervjumetod 
 

Vi tog inför intervjun fram en intervjuguide där vi tog upp de frågor och ämnen som vi ansåg 

ha grund i undersökningen. Guiden strukturerades från vilken ordning vi ansåg frågorna bäst 

kunde besvaras under intervjun. Vi lät det ändå finnas möjlighet från respondentens sida att 

kunna avvika från frågorna om det krävdes för att ge bättre förståelse vid besvarandet, det är 

något som anses vara viktigt enligt Jacobsen (2002). Även om det ska finnas möjlighet att 

avbryta respondenten är det något som helst ska undvikas. 

 

Vi tog fram vår intervjuguide som en halvstrukturerad, det medför enligt oss bättre chans att 

få bra och relevanta svar. Att utföra en halvstrukturerad intervju innebär att intervjuguiden 

innehåller en överblick av ämnet med förslag på frågor.29 Vid denna typ av intervju krävs det 

mycket av intervjuaren och dennes avgöranden om hur strikt guiden ska följas och hur pass 

mycket man vill tillåta den intervjuade utveckla sina svar.30 Genom tillvägagångssättet hoppas 

författarna att få fram så uttömmande svar som möjligt. Författarna vill genom den 

halvstrukturerade intervjun försöka öppna upp för en dialog med respondenten som ger en 

möjlighet till att få mer djup i svaren och även få fram respondentens egna tankar. 

För att vår respondent skulle vara bra förberedd på våra frågor, och på så vis kunna besvara 

dem så bra som möjligt, skickade vi ut intervjuunderlaget i förväg.

                                                
29  Jacobsen, 2002 
30  Ibid 
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Vid ostrukturerade intervjuer används oftast en bandspelare för att få en fullständig 

registrering av vad som framkommer. Nackdelarna med tillvägagångssättet är det medför 

omfattande efterarbete. Vi valde ändå att använda bandspelare för att på detta sätt kunna 

garantera oss om att få med allt väsentligt som respondenten sa. Den mest kompletta formen 

av registrering under intervjuer är enligt Jacobsen (2002) bandinspelning. Vi tror även att vi 

inte att hade hunnit få med all information genom att enbart föra anteckningar. Vi anser vidare 

att risken för eventuella misstolkningar minskade när vi i efterhand kunde lyssna igenom 

intervjun i dess helhet. Tackvare bandspelaren kunde vi även ge vår respondent mer 

uppmärksamhet vilket vi anser kan leda till bättre flytt i diskussionen. 

 

För att kunna använda empirin som grund till vår analys gjorde vi efter intervjun en utskrift, 

vi dokumenterade intervjun ordagrant. Det gjordes för att få en bättre överskådlighet och på 

så sätt kunna finna det mest väsentliga ur intervjun. Vi ansåg att vi på det sättet fick en god 

bild över vår insamlade data. Tillvägagångssättet lade även grunden till att lättare kunna gå 

vidare till analysdelen av uppsatsen. 

 

För att i uppsatsen ge god överblick av intervjun skrev vi i empirin en sammanfattning av de 

svar vi fick av respondenten. Vi ansåg att genom skriva respektive svar under respektive fråga 

gav det ökad förståelse hos läsaren om vad respondenten svarat. De frågor vi valt att ta med i 

empirin är endast de av mest central roll. Att på detta sätt sålla ger författarna en bättre 

överblick, något som är viktigt för att kunna diskutera materialet senare under uppsatsen 

gång.31

                                                
31  Jacobsen, 2002 
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När uppsatsens empiriska del var slutförd påbörjade författarna analysera allt material. Vår 

analys bygger på att ta fram och jämföra skillnader och likheter som fanns i respondentens 

svar och vad som framkommit i de undersökta äldre rapporterna. Vårt mål var här att finna 

uppgifter som motsa varandra om vad som förväntas ske i Sverige och vad som verkligen 

skedde i andra länder. Vi har försökt finna grunder till varför det finns så skilda meningar om 

ämnet i Sverige och om det finns substans till det genom att se vad som hände i andra länder. 

Analysen byggs upp enligt följande mall, som vi konstruerat: 

 

 

 

2.7 Trovärdighet 
 

Om en undersökning har hög validitet innebär det att man mäter det man önskar mäta.32 Det 

innebär också att det man har mätt hos några få också gäller för flera samt att det uppfattas 

som relevant.33 Empirin måste vara giltig och relevant – då är den också valid.34 Vi har 

försökt uppnå det här ovan beskrivna genom att använda väl genomarbetade frågor samt att vi 

ställt frågorna genom en personlig intervju så att eventuella missförstånd justerats direkt. 

 

2.8 Metodkritik 
 

Vi som läsare bör alltid vara kritiska till författaren och hans val av källor samt hur han har 

värderat dessa. Vi måste vara kritiska mot vilken kvalitet som det är på datan han utgått från. 

Det för i sin tur med sig att vi som författare måste förhålla oss till den giltighet och 

tillförlitlighet som data är föremål för.35 

                                                
32  Jacobsen, 2002 
33  Ibid 
34  Ibid 
35  Ibid 

Kostnad Tid Tillförlitlighet Kunskap 

Revision 
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I den följande källkritiken kommer vi att göra en bedömning av källorna som använts i 

studien, det görs för att se om de är valida, att en källa är valid innebär att de verkligen 

undersöker och utreder det som är väsentligt och relevant för problemställningen i studien. 

Det är av största vikt att vi som författare håller oss kritiska och granskar de källor som vi 

använder för studien. Att vara kritisk är viktigt oavsett vilken strategi vi utgår ifrån vid 

insamlandet av empiri. Vid en undersökning är alltid giltigheten det viktigaste 

 

2.8.1 Källkritik av primärdata 

 

Validering innebär också att vi kritiskt måste värdera vår respondents vilja att ge oss 

sanningsenlig information vid intervjun.36 

 

För oss innebär det att vi måste vara medvetna om att viss risk finns för att svaren vi får avges 

för att deras egna intressen kräver de svaren. Ytterligare risk finns i att deras position kräver 

att de svarar på ett visst sätt. Vi måste även vara medvetna om det kan finnas viss känslighet 

hos respondenterna att svara på våra frågor eftersom det är ett för tillfället hett debattämne. 

Vi ville att vår respondent i förväg skulle kunna sätta sig in i våra frågor så vi skickade i 

förväg de frågor vi tänkte ställa. Det gjordes för att vi då ansåg att respondenten bättre kunde 

överväga sina svar än om denne bara fick svara under intervjun. Men på grund av vårt 

angreppssätt måste vi då även vara medvetna om att det kan ha påverkat dennes svar. För att 

på något sätt motverka problemet använde vi oss av en semistrukturerade intervju där vi hade 

öppna frågor, och erbjöd respondenten att tala fritt om ämnet, om så önskade. Vi har även 

försökt hålla våra frågor så konkreta som möjligt att de inte medvetet ska kunna besvaras 

felaktigt eller vilseledande 

Vi anser att vi genom ovan nämnda åtgärder har så långt vi kunna minimerat riskerna för 

snedvridenhet, vi anser därmed att informationen från respondenterna är tillförlitlig. 

                                                
36  Jacobsen, 2002 
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Vi anser även att trovärdigheten hos vår respondent är hög men vi är medvetna om att ett 

annat val av respondent troligen hade lett till andra svar och då även ett annat slutresultat. 

 

2.8.2 Källkritik av sekundärdata samt litteratur 

 

Vi har i valen av litteratur ställt oss så kritiska som vår egen referensram har medfört. Vi har i 

våra val av litteratur sett till i vilket sammanhang och mot vilka mål som materialet är 

framtaget och om det därmed har kunnat färga det mot en viss inriktning. Vi har under arbetet 

bland annat använt oss av Thorell & Norbergs rapport,37 vilken de tog fram på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv, vi har även använt Collis rapport38 gällande avskaffandet av 

revisionsplikten i England, rapporten var beställd av Näringsdepartementet i England. Vi är 

medvetna om att båda rapporterna kan vara färgade av sina beställare men anser ändå att de är 

tillräckligt relevanta för att ta med i vår forskning. Precis som vid vårt val av de ovan båda 

nämnda rapporterna har vi vid val av övrig litteratur även där ställt oss kritiska till dess 

innehåll. 

 

Vi vill även nämna att vi är kritiska till vår benämning av små företag. Troligtvis kommer inte 

förslaget när det går igenom att gälla de företag som enligt definition är små företag utan 

snarare gälla de företag som är mikroföretag enligt sin definition. Att vi ändå har valt den 

grövre definitionen är på grund av vår osäkerhet om vad som kommer att gälla när förslaget 

får laga kraft. Eftersom vi vill se på ämnet i ett större perspektiv kan det reflekteras på 

förslaget vilket mått de än använder sig av.

                                                
37  Thorell & Norberg, 2005 
38  Collis,  
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3. Teori 

Kapitlet innehåller den referensram som krävs för att ge ökad förståelse i ämnet vi valt. Vi behandlar de 

grundläggande termer vilka används i uppsatsen. 

 

3.1 Intressenterna  
 

Syftet med extern redovisning är att tillhandahålla information som är till nytta vid 

ekonomiskt beslutsfattande hos företagets intressenter.39 

Informationen ska vara tillgänglig, begriplig, väsentlig samt aktuell vid beslutstidpunkten 

samt kunna återkopplas eller ha ett värde rörande tolkningar. Väsentlig information minskar 

osäkerhet och underlättar intressenternas beslutsfattande.40 

 

I huvudsak är användarna av ett företags redovisning, aktieägare och banker.41 Kreditgivarna 

framkommer som den enskilt största intressenten till redovisningen för små och medelstora 

företag.42 Ägarna har inte samma intresse av redovisningen i små företag, på grund av att inte 

ägande och styrande har separerats i samma grad som i stora företag.43 

Thorell och Norberg ser på frågan rörande frivillig eller tvingande revision, som att 

intressenterna löser den frågan själv. Om en specifik intressent har behov av reviderad 

redovisning, kan denna intressent ställa krav rörande det.44 Därmed får bolaget själv avgöra 

om de är beredda att betala kostnaden för att behålla intressenten ifråga.45

                                                
39  Svensson, 2000 
40  Ibid 
41  Thorell & Norberg, 2005 
42  Ibid 
43  Svensson, 2000 
44  Thorell & Norberg, 2005 
45  Ibid 
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3.2 Svenskt Näringsliv 

 

Svenskt Näringsliv verkar som företagens företrädare i Sverige. Det är en ideell förening som 

företräder cirka 54 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är sedan organiserade i cirka 

50 bransch- och arbetsgivarförbund. Det är förbunden som utgör Svenskt Näringslivs 

medlemmar. Målet med organisationen är att Sverige ska återta en hög position i den 

internationella välståndsligan.46 

 

Svenskt Näringsliv vill att alla företag i Sverige ska ha bästa möjlighet att verka och växa, det 

genom att öka förståelsen för företagens verklighet. De arbetar med opinionsbildning och 

kunskapsspridning, utvecklar nya idéer samt tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre 

klimat för företagsverksamheten. Svenskt Näringsliv anser att ett bättre företagsklimat ger fler 

företag, ökad tillväxt samt fler jobb.47 

 

3.2.1 Svenskt Näringslivs historia 

 

Svenskt Näringsliv bildades på våren 2001. På några år har organisationen tagit platsen som 

företrädare för i stort sett hela det svenska näringslivet. Organisationen är ung, men den har 

rötter som sträcker sig till början av 1900-talet. 

1902 bildades SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen. Det var en sammanslutning av olika 

arbetsgivarförbund som skulle vara en motkraft till Landsorganisationen, LO. SAF blev 

centrum för flera arbetsgivarfrågor och under en lång period förde de avtalshandlingar mot 

LO och tjänstmannarörelsen. Från början av 1970-talet intensifierade organisationen sin 

opinionsbildning.

                                                
46  http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ 2008-04-20 10.31 
47  Ibid 
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SAF har försökt att gå samman med Industriförbundet, som är en sammanslutning av olika 

industribranscher. Industriförbundet bildades 1912. Sammanslagningarna har misslyckats, 

fram till dess att det svenska näringslivet internationaliserades. På EU-nivå fanns nämligen 

bara en organisation som verkar för näringslivets intressen, och det gjorde sammanslagningen 

av de två organisationerna enklare. Egentligen var det ingen sammanslagning av de båda 

organisationerna, utan båda organisationerna lades ner och tillgångarna överfördes till en ny 

organisation; Föreningen Svenskt Näringsliv.48 

 

Genom att företag är med i ett arbetsgivarförbund och/eller i en branschorganisation blir de 

medlemsföretag i Svenskt Näringsliv. Medlemskapet ger tillgång till bland annat ett skydd 

mot konfliktskador och kvalificerade experter inom olika områden. Förbunden och Svenskt 

Näringsliv arbetar tillsammans inom vissa områden, till exempel att stärka företagens 

konkurrenskraft och säkra arbetsfred. 

I stycket ovan nämndes att Svenskt Näringsliv arbetar med opinionsbildning. Några av 

opinionsbildningens resultat är:49 

• Arvs- och gåvoskatten avskaffades 

• Företagens medfinansiering av sjukersättning försvinner 

• Förbudet mot säsongsanställning tas bort 

 

3.2.2 Styrelse och ledning 

 

Den årliga stämman är det högsta beslutande organet i Svenskt Näringsliv. Cirka 350 ombud 

är utsedda av medlemmarna och det är de som deltar i den årliga stämman. 

Styrelsens storlek varierar, i juni 2007 bestod den av 79 personer. En medlems representation 

i styrelsen, beror på den sammanlagda avgift som dess medlemmar betalar till Svenskt 

Näringsliv.

                                                
48  http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9758.ece, 2008-04-20 10.31 
49  Ibid 
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Svenskt Näringsliv svarar för att samverkan fungerar mellan alla medlemmar. Samverkan 

innebär bland annat att medlemmarna informerar varandra och föreningen om pågående 

verksamhet och att viktiga frågor, sådant som kan påverka andra organisationer, överläggs 

med Svenskt Näringsliv.50 

 

3.3 Förväntningsgapet 
 

Förväntningsgapet är det gap som uppstår till följd av intressenters förväntningar på revisorn. 

Förväntningar som finns är bland annat att revisorn hjälper till vid upprättandet av bokslut, 

vilket inte överrensstämmer med revisorns syn på vad en revision är.51 

Eftersom uppfattningarna skiljer sig från varandra, uppstår här ett gap mellan förväntningarna 

för vad intressenterna tror att de köper, samt vad de faktiskt köper. För att minska gapet 

försöker FAR öka informationsspridningen kring revisionens innebörd till intressenterna. Det 

görs genom omarbetade standardmallar för revisionsberättelserna. FAR vill genom 

informationsspridningen klargöra hur revisionen utförs, så att intressenterna genom den 

utökade information har större insikt i vad en revision faktiskt är. I standardmallen framgår 

även vilka krav som är skäliga att ställa, samt vilka förväntningar som är skäliga att ha på en 

revision.52 

 

Revisorn kan användas som ett bollplank där revisorn ger råd inom sitt kompetensområde. 

Många önskar fler och djupare råd, vilket står i konflikt med revisorns jobb. Revisorn kan inte 

granska råd som de själv givit klienten. En revisor skall vara professionell, opartisk och ha 

integritet, därmed kan de inte alltid ge synpunkter.53

                                                
50  http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9759.ece, 2008-04-20 10.31 
51  Jafar & Plesner, 2007 
52  Ibid 
53  Balans nr 2, 2008 
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I en undersökning från 2004 (Vad påverkar förväntningsgapet?) som berörde sju bolag, små 

och stora, framgick att de små bolagens förväntningar överstiger revisorns uppgifter. Det 

framgick även att förväntningsgapet var större hos de mindre bolagen. Vidare bistod 

revisorerna med mer hjälp än vad som innefattar deras arbetsuppgifter vilket i sig minskar 

gapet mellan revisorerna och klienterna. Det finns dock en del i förväntningsgapet som idag 

inte kan försvinna, eftersom revisorn har sitt krav på oberoende.54 

 

Förväntningsgapet kan delas in i tre olika aspekter. 

”Unreasonableness gap” är det gap mellan revisorernas reella arbetsuppgifter och kundens 

uppfattning om revisorns arbetsuppgifter. 

”Deficient Standards Gap” är det gap som uppstår till följd av de bristfälliga 

revisionsstandarder, vilka påverkar kundernas förväntningar. De bristfälliga 

revisionsstandarderna leder till otydliga gränsdragningar för revisorns arbetsuppgifter vilket 

ökar gapet ytterligare. 

Den sista är ”Deficient Performance Gap” vilken handlar om det gap som uppstår mellan 

revisorernas prestationer och ambitioner samt kundens förväntningar på dem.55 

 

Det finns ett antal parameter som ökar respektive minskar förväntningsgapet.56 Nedan 

beskrivs olika synpunkter som ökar förväntningsgapet. 

 

• ”Revisorerna inriktar sig allt för lite på att upptäcka förbiseende och oegentligheter i 

företagens revision. 

• Revisorerna intygar inte att ett företag är livskraftigt trots att de skriver en ren 

revisionsberättelse. 

                                                
54  Balans nr 2, 2008 
55  Jafar & Plesner, 2007 
56  Balans nr 2, 2008, s. 33 
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• Det förväntas ofta att revisorer ska ge allmänna synpunkter på exempelvis 

effektiviteten i affärsverksamheten. Men enligt gällande lagar och praxis är det inte 

revisorns uppgift att ge sådana synpunkter. 

• De utökade regelverken innebär att revisorerna mest ägnar sig åt formalia och annat 

som är lätt att pricka av. 

• Den tekniska komplexiteten har ökat och därmed har det blivit svårare för allmänheten 

att förstå redovisningshandlingar. 

• Revisorernas obegränsade skadeståndsansvar kan göra dem överdrivet försiktiga. 

• Det är ett dilemma före revisorerna att rådande regelverk står i konflikt med 

intressenternas prioriteringar. Dessutom står olika intressenters intressen i motsats till 

varandra. 

• Revisorn har informationsplikt gentemot intressenterna men tystnadsplikt gentemot de 

granskade företaget.” 

 

Det finns även en del parametrar som minskar förväntningsgapet, nedan följer ett urval57. 

• ”Utökad rapportering gör att man inser hur revisorn resonerat vid skrivandet av en ren 

respektive oren revisionsberättelse. 

• Revisorerna måste bättre förklara för marknaden vilken deras roll är – enligt lag, 

regler och praxis. 

• Svensk kod för bolagsstyrning ökar tydligheten kring avgränsningar mellan olika 

bolagsorgan – företagens styrelser inser att den har yttersta ansvaret för information i 

revisionsberättelse. 

• Styrelsen bör ta större ansvar för valet av revisor för att få revisorer med stor 

integritet. Individer som tydligt säger ifrån i svåra situationer. 

• Slopa dagens upphandlingssystem som pressar priset på revision då skulle revisorn få 

bättre betalt och därmed kunna ägna mer tid åt en bredare granskning. 

                                                
57  Balans nr 2, 2008, s. 33 
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• Vågar den enskilde revisorn träda fram i strålkastarljuset och marknadsföra sig själv så 

marknadsför han eller hon på samma gång hela branschen. 

• Gapet minskar när god redovisningssed på sikt utvecklas till att innefatta det 

intressenterna vill ha.” 

 

3.4 Redovisning - Bokföring 

 

Redovisningen i sig används för att mäta ekonomiska aktiviteter och ekonomiska 

transaktioner och kommunicera resultatet till en mottagare. Det går i huvudsak att urskilja tre 

steg som alltid måste finnas med i redovisningen. De tre stegen är registrering av 

transaktioner, periodisering inför det slutliga steget som är sammanställning av rapporter. 

Redovisningens huvudsakliga användningsområde är att ligga till grund för ekonomiska 

beslut.58 

 

Den externa redovisningens syfte är i grunden att förmedla information till olika intressenter. 

Redovisningen finns främst till för att samma information ska finnas tillgänglig för både 

interna och externa intressenter.  

Två frågor som alltid uppkommer i samband med redovisning är vad ska mätas, och hur det 

ska mätas? De båda frågorna leder till att det har framkommit några olika krav som måste 

uppfyllas av redovisningen. För att nämna några kvalitetskrav som ställs på redovisningen är 

att den ska vara relevant, tillförlitlig och jämförbar.59 

 

Det är idag enligt lag bestämt att företag löpande ska bokföra alla sina affärshändelser samt 

att allt ska gå att verifiera, det framgår av bokföringslagen. Vidare finns det i samma lag en 

beskrivning av hur alla aktiebolag ska avsluta sin bokföring med en årsredovisning som ska 

innehålla en balansräkning, en resultaträkning samt noter och förvaltningsberättelse. 

Årsredovisningens innehåll framgår av årsredovisningslagen. 

                                                
58  Johansson, 2004 
59  Smith, 2000 
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Förutom dessa båda redan nämnda lagar finns det även andra medel som reglerar företagens 

sätt att sköta sin redovisning, det är via rekommendationer och framarbetad praxis. 

 

3.5 Revision och revisionsplikt 

 

Först för att lägga en grund för de regelverk som aktiebolag måste följa, följer här en 

genomgång om vad som gäller samt vad som styr revisionsplikten. Sverige har i lag reglerat 

att det i alla aktiebolag måste finnas en revisor samt att denna revisor måste vara kvalificerad, 

det innebär att revisorn måste antingen vara auktoriserad eller godkänd.60 Kravet på 

revisionsplikt gäller i samtliga svenska aktiebolag och har så gjort sedan 1983. 

Revisionsplikten finns beskriven i Revisionslagen och där hänvisas det till Bokföringslagen 

gällande vilka företag som är tvingade att avsluta sin bokföring med en årsredovisning.61 

Enligt aktiebolagslagen har inte de enskilda ägarna något personligt betalningsansvar. I och 

med att lagstiftarna på detta sätt begränsat ägarnas ansvar ställs det därmed några särskilda 

krav på denna typ av bolag, och deras redovisning. 

I aktiebolagen är det VD och styrelse som har ansvar för att informationen tas fram. Revisorns 

syfte blir här att kvalitetssäkra densamma. Revisionen finns till för att ge mer förtroende för 

bolagets redovisning och finns som krav hos alla bolag som upprättar en årsredovisning.62 De 

företag som enligt bokföringslagen måste upprätta en årsredovisning och således även måste 

ha revision är följande enligt 6 kapitlet i bokföringslagen. 

 

“1 § Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier skall för varje 

räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den 

enligt 2 §: 

1. aktiebolag, 

2. ekonomiska föreningar, 

3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,

                                                
60  ABL kap 10, §§1,11 
61  Revisionslagen §2 
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4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut 

och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i 

försäkringsföretag, 

5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som 

får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss 

eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § 

första stycket, 

6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor, 

7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av 

följande villkor: 

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste 

räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor, 

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två 

senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor. 

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c skall fordringar och skulder mellan 

koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter 

och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom 

förändring av internvinst. Lag (2006:874).” 

                                                                                                                                                   
62  FAR förlag, 2005 
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En revision enligt lag innebär att revisorn skall granska företagets årsredovisning och 

bokföring samt företagsledningens förvaltning av bolaget. Granskningen ska utföras enligt 

god revisionssed.63 

 

Aktiebolagslagen definierar inte vad som menas med god revisionssed, utan lagstiftarna har 

överlämnat det till revisorsnämnden och revisorsorganisationer att beskriva dess innebörd. 

Organisationerna har därmed fått ett stort ansvar av lagstiftarna där de får stå för tolkandet av 

vad som är att ses som god revisionssed. Att på detta sätt inte lagstifta om begreppet kan göra 

normbildningen mer anpassbar och mindre formell. Eftersom alla aktiebolag idag har 

revisionsplikt är kravet på deras innehåll i revisionen samma, det gäller oberoende av 

storleken på aktiebolaget. Bestämmelser i aktiebolagslagen gällande revisorns skyldighet att 

anmärka på skötseln av skatter och avgifter samt rapportering avseende misstanke om brott, 

gäller även dem för samtliga aktiebolag oberoende av storlek.64 Slutligen ska revisionen 

beskrivas i en revisionsberättelse som redovisar resultatet av granskningen. I berättelsen ska 

revisorn uttala sig om årsredovisningen samt om VD:s och styrelsens förvaltning. 

 

3.6 Revisionens syfte och revisorns arbete 
 

Aktiebolag är idag den vanligaste bolagsformen i Sverige. I maj 2004 fanns det mer än 242 

000 registrerade bolag, hur många av dessa som är aktiva är svårt att få fram.65 

Det är viktigt att inse hur många bolag det finns, för att kunna förstå omfattningen av ett 

avskaffande av revisionsplikten. Den mest troliga orsaken till att aktiebolag som bolagsform 

är vanligast, kommer av att ägarna till dessa bolag har ett begränsat ansvar. Att på det sätt ge 

aktieägarna ökad frihet, ökar då behovet av en granskning gjord av en revisor. 

I många fall kan det vara avgörande för aktiebolagets intressenter hur bolaget redovisar sin 

ekonomi och sina resultat. 

                                                
63  ABL kap 10, §3 
64  ABL kap 10, §§31, 38-40 
65  Thorell & Norberg, 2005 
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Informationen som framkommer av redovisningen kan många gånger påverka intressenterna 

och deras beslut de fattar därefter. Härmed kan revisionen ses som ett sätt att öka den 

ekonomiska informationens trovärdighet. 

 

Revisorns arbete framgår enligt aktiebolagslagens 9 kapitel 3:e till 6:e paragraf enligt 

följande. 

 

“3 § Revisorn skall granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 

styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 

vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. 

Om bolaget är moderbolag, skall revisorn även granska koncernredovisningen, 

om en sådan har upprättats, samt koncernföretagens inbördes för hållanden. 

4 § Revisorn skall följa bolagsstämmans anvisningar, om de inte strider mot lag, 

bolagsordningen eller god revisionssed. 

5 § Revisorn skall efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till 

bolagsstämman. Bestämmelser om berättelsens innehåll och den tidpunkt då den 

skall lämnas till bolagets styrelse finns i 28-36 §§. Om bolaget är ett moderbolag 

som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, skall revisorn även lämna en 

koncernrevisionsberättelse enligt bestämmelserna i 38 §. 

6 § I samband med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande 

direktören framställa de erinringar och göra de påpekanden som följer av god 

revisionssed. Bestämmelser om erinringar finns i 39 §.” 

 

När det i lagen ovan nämns att revisionen ska utföras enligt god revisionssed innebär det att 

den ska grundas på kunskap, erfarenhet samt professionellt omdöme. I Sverige är det FAR 

som anger vad god revisionssed är.66 

 

                                                
66  FAR förlag, 2005 
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Alternativa företagsformer till aktiebolag är exempelvis kommanditbolag, handelsbolag samt 

enskild firma. Alla dessa former är undantagna från revisionsplikt och ägarna är personligt 

ansvariga för dess förpliktelser. 

 

I ett aktiebolag är den främsta intressenten aktieägarna vilka är i behov av kontroll av bolagets 

verksamhet, men det finns förutom dem en rad andra intressenter med behov av kontroll om 

hur styrelsen sköter förvaltningen av bolaget.  

Intressenter som författarna här vill framhäva är till exempel bolagets anställda, kunder samt 

leverantörer, dessa intressenter är till viss mån i behov av bolagets ekonomiska information 

för att fatta beslut och kan då behöva lita på att informationens trovärdighet är fastställd. Här 

ska det framhållas att bolagets ekonomiska information är viktig för bolagets intressenter, och 

dess trovärdighet är framförallt viktig att säkerställa. 

Det är vid säkerställandet av trovärdigheten som revisorn har en betydande funktion, denne 

kan genom sitt oberoende och sin kompetens skapa ett förtroende för att informationen är 

sanningsenlig. Enligt revisorslagen framkommer det att en revisor ska utföra sitt åtagande 

opartiskt, självständigt och att han ska vara objektiv i bedömningar. Revisorn har alltid 

tystnadsplikt, allt som framkommer under arbetet med klienterna får revisorn under några 

omständigheter inte föra vidare. Undantag till tystnadsplikten finns bara om det finns skäl till 

att misstänka brott. Enda informationen som revisorn lämnar till offentligheten är den som 

framkommer i revisionsberättelsen. 

 

Enligt 5:e paragrafen ovan ska revisorn lämna en rapport i samband med revisionen som 

innehåller information om bolagets årsredovisning samt hur VD och styrelse har skött 

förvaltningen av bolaget. Mer information som revisorn ska lämna framkommer av 

aktiebolagslagens 6 kapitel paragraferna 31 till 33. 

”31 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 

årsredovisning. I uttalandet skall det särskilt anges 

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning, 
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och 

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som skall 

lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, skall revisorn ange detta och, 

om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. 

32 § Revisionsberättelsen skall innehålla uttalanden om huruvida 

1. bolagsstämman bör fastställa balansräkningen och resultaträkningen, 

2. bolagsstämman bör besluta om dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, och 

3. styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat 

en förteckning enligt 21 kap. 10 § över vissa lån och säkerheter. 

Om revisorn anser att balansräkningen eller resultaträkningen inte bör 

fastställas, skall han eller hon anteckna det på årsredovisningen. 

33 § Revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande om huruvida 

styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet 

gentemot bolaget. 

Om revisorn vid sin granskning har funnit att en styrelseledamot eller den 

verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 

någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet, skall det anmärkas 

i berättelsen. Detsamma gäller om revisorn vid granskningen har funnit att en 

styrelseledamot eller den verkställande direktören på något annat sätt har 

handlat i strid med denna lag, tillämplig lag om årsredovisning eller 

bolagsordningen.” 

 

En fara för revisorns oberoende kan, enligt en promemoria från Justitiedepartementet,67 vara 

att revisorn kan vara direkt eller indirekt delaktig i det reviderade bolagets redovisning, det 

kallas i så fall byråjäv.

                                                
67  Justitiedepartementet, 2003 
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Byråjäv innebär att personen som utför ett bolags bokföring inte kan ha anställning i samma 

företag som bolagets revisor, sådana upplägg kallas kombiuppdrag. I nuvarande lagstiftning 

är det tillåtet förutom när det gäller grundbokföringen. I promemorian framför revisorerna sin 

åsikt gällande frågan och deras mening är att revisionen enligt dem skulle hålla en högre 

standard om de regelbundet fick uppgifter om bolagets verksamhet under räkenskapsårets 

gång. Uppgifter som de på detta sätt skulle få tillgång till, är exempelvis hur bolaget sköter sin 

redovisning av skatter och avgifter.68 

Här har dock revisornämnden en annan åsikt, de anser att revisorn skulle få tillgång till 

samma uppgifter om en oberoende redovisningsbyrå sköter bokföringen för ett bolag. Vidare 

ser revisorsnämnden att oftast är kvaliteten på kombiuppdragen sämre än på icke 

kombinerade uppdrag. Enligt revisorsnämnden blir det så eftersom revisorerna förlitar sig på 

det arbete som kollegorna har utfört samt kvalitén på densamma.69 

I promemorian föreslås en ändring vilken skulle leda till än mer byråjäv än vad som sker idag. 

Ändringen skulle innebära att i lagtexten skulle ordet grundbokföring ändras till bokföring. 

Om så sker vill det medföra att om någon på revisorns byrå utför något i bokföringen skulle 

jäv uppstå.70 Förändringen togs dock inte med i den nya aktiebolagslagen som trädde i laga 

kraft den 1 januari 2006 

 

3.7 Definition av mikro-, små- och medelstora företag 
 

Idag finns det olika uppfattningar rörande vilka företag som ska räknas till små företag. 

Samtidigt råder det en begreppsförvirring rörande vilken benämning företagen ska ha. Vi 

tycker att det är viktigt att visa att det existerar skilda definitioner och att det påverkar vilka 

företag som ska omfattas vid ett avskaffande av revisionsplikten. I Årsredovisningslagen finns 

10/24-reglerna vilka innebär att företag med färre än 10 anställda och en balansomslutning 

understigande 24 miljoner kronor ska anses vara små företag och därmed undantas från vissa 

                                                
68  Justitiedepartementet, 2003 
69  Ibid 
70  Ibid 
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krav på informationslämning.71 

EG-kommissionen däremot har valt att definiera små företag till företag med mellan 10 och 

49 anställda och som har en omsättning understigande 7 miljoner euro eller en 

balansomslutning understigande 5 miljoner euro. Den svenska definitionen med företag med 

färre än 10 anställda kallas av EU för mikroföretag.72 

EU har däremot valt en annan definition på revisions- och redovisningsområdet. Enligt EU:s 

fjärde och sjunde bolagsdirektiv är små företag de med färre än 50 anställda och en 

omsättning på mindre än 8,8 miljoner euro alternativt en balansomslutning understigande 4,4 

miljoner euro.  

I Thorell & Norbergs rapport nämns att mellan 80-85 % av alla aktiebolag faller inom 

definitionen för mikroföretag. Den definitionen gäller bolag som har en omsättning under 3 

miljoner kronor per år. 

I framtiden kommer Sverige vid ett troligt avskaffande av revisionsplikten, säkerligen att 

närma sig övriga EU-länders gränsvärden. 

                                                
71  ÅRL kap 3, §8 
72  Kommissionens rekommendation 96/280/EG 
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4. Empiri – Primärdata 
I följande empiridel redogör vi för den primärdata som har samlats in. Delen består av intervjusvar från den 

intervju som gjorts med Svenskt Näringsliv. 

 

4.1 Intervju med Svenskt Näringsliv 
 

Följande del innehåller ett utdrag av utförd intervju med ansvarig på Svenskt Näringslivs 

kontor i Kalmar. Utdraget innehåller det väsentliga vilket framkom under intervjun och är den 

information som kommer att användas för att bygga upp författarnas diskussion och analys. 

 

4.1.1 Presentation av respondenten 

 

Författarna har intervjuat Christina Fosnes på Svenskt Näringslivs kontor i Kalmar. Fosnes 

har positionen regionchef, vilket innebär att hon har god kontakt med de företag och 

myndigheter som Svenskt Näringsliv arbetar mot i regionen. 

 

Vårt val att ta kontakt med Christina Fosnes, var för vi ansåg att hon är väl insatt i vad mindre 

företag anser om revision och plikten på den samma. Hennes goda insyn bygger vi på att hon 

arbetar för Svenskt Näringsliv vilka är representanter för ca 54 000 företagare i hela landet 

och där igenom får mycket kunskap om företagares situation. Vidare ser vi även att hennes 

representerande ute hos företagen i regionen där hon får mycket personligt bemötande, ger 

henne en god inblick i vad företagare tänker och tycker i frågan. Hennes arbetsuppgifter hos 

Svenskt Näringsliv är bland annat att göra småföretagarnas röst hörd i etablissemanget. 

 

Som en inledning på intervjun diskuterade författarna och respondenten vikten av uppsatsens 

ämne, och att det för tillfället är ett mycket hett och omdiskuterat ämne i alla sorters media.
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4.1.2 Intervjusvar 

 

1. Vilka nackdelar ser Svenskt Näringsliv med slopandet av revisionsplikten? 

Svenskt Näringsliv ser i sig inga direkta nackdelar med slopandet av revisionsplikten och det 

försvarar de med hjälp av tidigare gjorda studier. Bland studierna finns bland annat en rapport 

som Svenskt Näringsliv själv beställt vilken är skriven av Thorell & Norberg 2005.  

Slutsatsen av rapporten är att det inte går att påvisa några belägg för att det framkommer 

problem med ett slopande av revisionsplikten, varken inom ekonomisk brottslighet eller på 

grund av intressenters oförsiktighet. I vart fall har inte händelseförloppet varit så i några av de 

länder som Thorell och Norberg undersökte. 

 

Enligt Fosnes kommer slopandet inte innebära ett bortfall av revision hos alla aktiebolag, utan 

snarare kommer bara mindre företag att välja bort revisionen. Påståendena styrks av 

undersökningar. Undersökningarna visar dels att medelstora företag i huvudsak inte kommer 

att välja bort revisionen. Nyttan av revisionen hos dem, övervinner kostnaden.  

Undersökningarna visar vidare att det är de mindre bolagen som man också verkligen vill nå 

med ändringen i reglerna, som väljer att avskaffa revisionen hos sig. Att dessa inte använder 

sig av revision kommer av att deras ägare har tillräcklig kontroll utan reviderade räkenskaper. 

I dessa företag blir det alltså ren vinst med slopandet. En ändring kommer även att gynna alla 

de vilande aktiebolag som finns, som har revision i onödan.  

Fosnes tror att överlag kommer många företag fortsätta använda sig av revisorer även efter ett 

slopande av plikten, de företag hon varit i kontakt med vidhåller det, och det är företag av 

varierande storlek.  

Fosnes anser slutligen att det istället kommer bli en marknadsmässig styrd efterfrågan på 

revision i framtiden.
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2. För vilka företag bör slopandet gälla enligt Svenskt Näringsliv? Ska Riksdagen våga 

ta steget och börja med den högsta gränsen? 

Någon definitiv gräns vill inte Svenskt Näringsliv sätta, utan de vill se att slopandet ska gynna 

små företag. Gränser som används i Europa och som är framlagda i förslaget, är ingenting 

som Svenskt Näringsliv sätter sig emot.  

Fosnes tycker däremot att det är konstigt att ett stort småföretagarland som Sverige är det 

enda landet i Europa, tillsammans med Malta, som har kvar revisionsplikten för alla 

aktiebolag. Ett slopande skulle gynna de små företagen mer än vad plikten gör nytta för dem. 

 

3. Ser Ni att plikten skall styras av marknaden? Ni har inget emot revisionen i sig? 

Fosnes menar att en del företag kommer att fortsätta använda sig av revisorer, även bland de 

små företagen. Exakt i vilken utsträckning vet hon inte. Svenskt Näringsliv är emot tvånget på 

revision för det lilla företaget, de vill att det ska vara frivilligt. Svenskt Näringsliv tycker att 

revisionsmarknaden inte ska ha monopol på revision, utan det ska finnas möjligheter att välja 

andra alternativ. De vill se en marknadsstyrd efterfrågan av revisionstjänsten, där företag ska 

efterfråga det som just deras företag behöver, eller det som företagets intressenter kräver. Det 

kanske inte är revision som de är i behov av, utan istället redovisningshjälp. Slutligen vill 

Fosnes säga att det inte är revisionen i sig som Svenskt Näringsliv har något emot, utan själva 

tvånget att alla måste använda den på samma sätt utan valmöjlighet. 

 

4. Tror Du att företagarna kommer att välja bort revisionen? Vilka problem kan uppstå 

hos enmansföretagaren som inte har någon nytta av det? Tror Ni belastning på 

skatteverket kommer att öka om företagen väljer bort revisionen? 

Fosnes tror inte att alla små aktiebolag kommer att välja bort revisionen utan bara de som har 

tillräckligt bra kontroll över sitt företag, samt där det saknas yttre intressenter som kräver mer 

insyn.  

Hon ser därmed inte att det kommer att bli problem hos enmansföretagen. Har de inte 

tillräcklig kunskap för att sköta sin ekonomi idag, köper de redan tjänsten, och kommer då 

även att fortsätta göra det. Har de kunskapen och kontrollen och tidigare skött sin ekonomi, 
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kommer de då i framtiden även att fortsätt att göra det. Skillnaden blir att de slipper köpa 

granskningen av det som de själva gjort eller någon annan gjort för deras räkning. De slipper 

alltså ett dubbelarbete vid slopandet av plikten.  

 

Vidare tror inte Fosnes att det kommer bli någon ökad belastning på skatteverket. När andra 

länder har slopat revisionsplikten, har inte den ekonomiska brottsligheten skjutit i höjden, 

varför skulle den göra det i Sverige? 

 

5. Hur ser du på om man tar bort revisionsplikten hos företag där ägarna är skilda ifrån 

driften? Hur ska styrelsen och VD:n få sin ansvarsfrihet om ingen revisor granskar 

deras arbete? 

Christina menar att frågan kan ge en uppmaning till att se över vikten av styrelsen och VD:n. 

VD:n i mindre företag ingår ofta i företagets styrelse och alla i styrelsen är företagets ägare. 

Med detta upplägg så är alla ägarna inblandade i företaget och får kontroll över dess ekonomi 

eller ska åtminstone ha det enligt benämningen på styrelse. På detta sätt spelar det ingen roll 

om revisorn granskar och ger ansvarsfrihet till personerna, det är ändå bara ansvarsfrihet över 

deras egna ägodelar. 

Det Fosnes istället vill framhäva vikten av, är att kunna ha andra personer i styrelsen. Hon 

anser att styrelsen kanske inte ska bestå av de personer som driver företag, utan att det är 

viktigt att styrelsen är extern. Hon menar att det är här som sårbarheten finns i det lilla 

företaget. Ägarna får sällan ett bollplank i det lilla företaget på grund av att styrelsen ofta är 

sammansatt som den är, med enbart intern personal. Är det samma personer som driver 

företaget som styr det, granskar de sig själv, och hur tillförlitligt blir det? Men om styrelsen 

blir helt extern och därmed skild från ägarna, kommer det att krävas någon typ av årligt 

godkännande av deras arbete. Det är såklart frågeställningar som det är svårt att säga något 

om nu, kanske ger det upphov till nya typer av tjänster och infallsvinklar.
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6. Vad tror Du kommer att hända med den ekonomiska brottsligheten när 

revisionsplikten tas bort? Ser Ni det som ett hot för Sverige? 

Fosnes menar att regelförenklingar och förändringar inte behöver gå hand i hand med 

ekonomisk brottslighet, utan om det är betänkligheter som framkommer, kan det oftast 

komma ifrån misstag, och inte alltid ha sin grund i brottslighet. Hon tror inte att den 

ekonomiska brottsligheten kommer öka på grund av att revisionspliktens avskaffande. Hon 

tror inte heller att det är något hot för Sverige. Som hon påvisade tidigare enligt 

undersökningar, ökade inte den ekonomiska brottsligheten i andra länder vid slopandet, så 

varför skulle svenska företagare vara mer benägna att begå brott än resten av Europas 

företagare? 

 

7. Vid borttagandet av revisionsplikten, är Ni för regler? 

Fosnes menar att självklart ska det finnas regler. Exempel på regler är till exempel som i 

Danmark där aktiebolag tvingas till revisionsplikt i ett antal år om ett företag får en 

anmärkning. Anmärkningen ska gälla betänkligheter som finns i redovisningen som borde ha 

upptäckts under en revision. Fosnes vill här framhäva att Svenskt Näringsliv inte är emot 

regler som är gynnsamma för hederliga företagare. 

 

8. Hur tror Ni att förväntningsgapet kommer att påverkas av att revisionsplikten tas 

bort? 

Fosnes ser det som att förväntningsgapet mellan en klient och en revisor uppstår av att 

klienten inte förstår vilken typ av tjänst som den egentligen köper av revisorn. Hon tror att när 

plikten försvinner måste klienterna bli mer tydliga att beskriva sina behov, och de kommer då 

också att få det som de efterfrågar. Vidare är det inte enbart klienterna som behöver bli 

tydligare utan revisorerna behöver även de bli tydligare i vad de kan erbjuda. Fosnes tror 

alltså att förväntningsgapet kommer att minska i och med slopandet. Företagarna och 

revisorerna kommer att hamna på samma nivå, och förstå varandra bättre.  



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 54



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 55

5. Empiri – Sekundärdata  
I följande empiridel redogör vi för den insamlade sekundärdatan. Delen består av litteraturstudier i form av 

genomgång av befintliga uppsatser och rapporter. 

 

5.1 Revisionsplikten ur ett internationellt perspektiv 
 

I följande del av empirin gör vi en internationell beskrivning av vad som skett vid 

avskaffandet av revisionen. Tanken är att det ska hjälpa läsaren till att få förståelse för hur 

utvecklingen kan ske i Sverige. 

5.1.1 Effekter av revisionspliktens avskaffande i England 

 

England tog redan 1993 bort revisionsplikten för mindre aktiebolag. De har därefter justerat 

gränserna för undantag tre gånger och varje gång har det varit höjning. England använder idag 

det maximalt tillåtna värdet inom EU för undantag av revision. Undantaget i England grundar 

sig på om inte nyttan av en tvingande regel kan visa sig vara större än de kostnader regeln för 

med sig, ska den avskaffas. 

 

Precis som i Sverige är intressenternas inställning till revisionsplikten i England delad. Här är 

det framförallt banker och skattemyndigheten som för talan för att revisionsplikten ska finnas. 

De engelska revisorerna och revisorsorganisationerna har olika åsikter om vad de anser om 

revisionsplikten. Precis som vi i Sverige nu ser på vilka effekter och då mestadels negativa 

som kan uppstå vid ett slopande av revisionen så fördes det även liknande diskussioner i 

England. Det som mest framhävdes i England var bland annat frågor som, fel i bokföringen, 

skattebortfall, bedrägerier, brott och negativ påverkan på revisionsbranschen. Vad som 

framkommer vid studerandet av engelskt referensmaterial finns inget känt material som 

styrker att dessa frågor skulle stämma.
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Englands regering har därmed och helt i linje med det vi beskrev ovan tagit ett tydligt 

ställningstagande i frågan att revisionens nytta inte uppväger kostnaderna.73 

 

Vad som dock går att finna i empiriskt material är att förtjänsten i revisionsbranschen inte 

minskat efter borttagandet av revisionsplikten. Här har det istället blivit att tappade 

revisionsuppdrag har ersatts av andra uppdrag. Det visar sig dock att stora byråer klarar sig 

bättre än de mindre.74 Men det finns inget som säger att det ska bli samma utveckling i 

Sverige vid en eventuell slopning av revisionsplikten. 

Det är naturligtvis så att olika länder påverkas annorlunda, exempelvis på grund av olika 

lagstiftning samt tradition. England har alltid haft en anglosaxisk tradition vilken påverkat 

redovisningslagstiftningen i en liten utsträckning. I Sverige har vi alltid haft en kontinental 

tradition vilket påverkar redovisningen mycket och då mest de skattemässiga reglerna.75 Att 

de båda länderna haft olika traditioner genom tiderna, kan påverka vad som sker vid 

exempelvis slopandet av revisionsplikten, men vi anser ändå att det talar för att Sverige kan få 

en liknande utveckling som den i England vid ett avskaffande. 

 

5.1.2 Effekter av revisionspliktens avskaffande i Danmark 

 

Danmark hade precis som Sverige har, revisionsplikt för samtliga aktiebolag. I Danmark 

avskaffades dock plikten mars 2006. Valet att avskaffa plikten kom från att regeringen har 

haft en målsättning med att minska det Danska näringslivets administrativa kostnader med 25 

procent. För att klara av att uppnå målet har Danmark valt att göra avskaffandet i två etapper. 

Den första etappen som genomfördes 2006 gör gällande att alla danska aktiebolag vilka 

hamnar under två av följande tre gränsvärden slipper revisionsplikten. Gränsvärdena är 

nettoomsättning på högst 3 miljoner danska kronor, en balansomslutning på högst 1,5 

                                                
73  Thorell & Norberg, 2005 
74  Ibid 
75  Smith, 2000 
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miljoner DKK och högst 12 anställda, dessa definitioner ligger nära dem som används för 

svenska mikroföretag.76 

 

Den slutliga effekten gällande revisionspliktens avskaffande i Danmark och då i huvudsak sett 

från revisionsbyråerna sida är av naturliga skäl svår att uppskatta. Konsekvenserna avgörs av 

hur många bolag som kommer att ha en oförändrad relation till sin respektive revisor eller 

som kommer att köpa en motsvarande tjänst frivilligt. 

Enligt undersökningar som gjordes i Danmark innan slopandet förväntades det att cirka 90 

procent av alla bolagen även i fortsättningen skulle ta hjälp av revisorn med bokföringen samt 

med uppställandet av årsredovisningen och deklarationen. Andra tror att det kommer 

efterfrågas en alternativ form av kontroll, och förmodligen då i någon form av översiktlig 

granskning. Företagen kan även komma bli tvungna att ta hänsyn till sina intressenter. Här har 

det exempelvis höjts röster från penninginstituten/bankerna vilka säger att en revisorsrapport 

definitivt kommer påverka företagens räntevillkor och möjligheter till att få kredit hos dem. 

Det framgick även att 40 procent av bolagen frivilligt skulle låta sig revideras även i 

fortsättningen.77 

 

Den första etappen ska under 2008 utvärderas och om den anses motsvara de förväntningar 

som var ställda kommer det innebära att gränsvärdena höjs i och med 2009. 

Danmark förväntas alltså inte påverkas speciellt starkt av revisionspliktens lindrade krav och 

dess direkta påverkan förväntas inte bli stor. Effekten spås dock kunna bli större och alltså 

märkbar när den andra etappen genomförs. Storleken på dessa effekter lär då komma från om 

bolagen kommer välja att behålla rapporteringen rörande deras årsredovisning eller ej. Men 

om det, går inte att säga något idag, eftersom det alltsammans ligger i framtiden.78

                                                
76  Balans nr 11, 2007 
77  Balans nr 5, 2006 
78 Ibid 
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När utvärderingen av den första etappen görs, ska de främst se på effekten av den ekonomiska 

brottsligheten. Inför avskaffandet togs det fram en rapport av Erhvers- og Selskabsstyrelsen 

där de bland annat beräknade kostnaderna för revision, samt såg på revisionens effekt mot 

ekonomisk brottslighet. Rapportens slutsats konstaterade att revisorernas närvaro i bolagen på 

något sätt hade en preventiv effekt mot den ekonomiska brottsligheten. För att motverka en 

misstänkt ökning av ekonomisk brottslighet har de i Danmark försökt motverka det genom att 

den lindrande revisionsplikten har fått två skärpningar. Skärpningarna innebär bland annat att 

bolag eller ägaren av ett enmansbolag som bryter mot bolags-, skatte- eller 

redovisningslagstiftningen kan påtvingas en revisionsplikt i 1-3 år. Den andra och ytterligare 

skärpningen medför att revisorn kan få en utökad handlingsfrihet om det föreligger en 

grundad misstanke om grövre ekonomisk brottslighet hos företagsledningen.79 

 

5.2 Pågående debatt 
 

Som vi tidigare i uppsatsen har nämnt förs det för tillfället en relativt livlig debatt om 

revisionspliktens slopande för mindre aktiebolag. För att få en ökad förståelse har vi försökt 

att ta del av mycket av det som skrivits om ämnet, det har vi gjort för att låta debatten 

avspegla sig i vår undersökning. I denna del av uppsatsen ska vi redogöra för ett antal delar av 

debatten som vi anser är viktiga för vår problemformulering samt för vårt syfte med 

uppsatsen. 

 

Den huvudsakliga orsaken till att debatten drog igång är en rapport som togs fram av Thorell 

och Norberg på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det författarna vill besvara i rapporten är 

frågan om nyttan av revisionsplikten överstiger kostnaden för revisionen. Slutsatsen som 

författarna når fram till är att påtvinga små företag revisionsplikt, inte är försvarbart ur 

ekonomisk synvinkel.80

                                                
79  Balans nr 5, 2006 
80  Thorell & Norberg, 2005 
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Ur rapporten framgår det att det finns intressenter som har nytta av revisionen, men i 

slutändan är det bolaget själv som ska bära kostnaden. 

Thorell och Norberg vill i rapporten belysa att det huvudsakligen finns två problem som 

framstår som viktigast när alla aktiebolag har revisionsplikt. Problemen framkommer när det 

finns krav på att revisorn skall vara oberoende. Det problematiska är att det oftast är 

företagsledningen som utser bolagets revisor, rent formellt sett ska revisorn utses av 

bolagsstämman. Med det vill Thorell och Norberg påvisa att det finns skäl att revisorn önskar 

ha en god relation till företagsledningen för att säkra sin ställning. 

Det måste enligt författarna begränsas genom att reglera revisorns oberoende. Thorell och 

Norberg har även tankar i rapporten som berör alla enmansaktiebolag och vilka problem som 

det framstår i dem rörande oberoendet hos revisorn. De menar att det är omöjligt att uppnå då 

det är samma person som skall granskas som utser revisorn. Om fallet hade varit att 

revisionen varit frivillig men att olika intressentgrupper hade gjort gällande för bolaget att de 

önskar att de har revision, hade det varit upp till bolaget att bestämma om de vill bekosta 

revisionen, och då uppfylla den berörda intressentens krav. Enligt författarna skulle det ge en 

efterfrågad revision vilken skulle bli mer effektiv och inriktad på det aktuella aktiebolaget. 

Författarna tror att det skulle få som betydelse att revisionen skulle ses som mer 

samhällsekonomiskt effektiv än vad den är idag.81 

 

Idag finns i största delen av EU:s länder regler som gör gällande att mindre och medelstora 

aktiebolag har undantag vad gäller revisionsplikt.82 Men även då det redan är beslutat i dessa 

länder att företagen är undantagna från plikten, förs det en debatt som gäller att bolagen 

egentligen frivilligt borde använda sig av revisionen. En stor organisation som här tydligt för 

fram sin talan är Fédération des Experts Comptables Européens (FEE), som är en 

huvudorganisation för revisorer i Europa. FEE:s huvudsakliga uppgift är att publicera förslag 

på riktlinjer som kan hjälpa bolag till att nå bättre tillväxt och säkrare verksamhet. FEE har 

som huvudriktlinje att bolag i länder med slopad revisionsplikt likväl ska utnyttja 

                                                
81  Thorell & Norberg, 2005 
82  Ibid 
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kompetensen som revisorerna besitter för att kunna bli mer lönsamma. De anser inte att det 

finns något att vinna på att avveckla sin kontakt med revisorn, och att fortsatt samarbete 

mestadels leder till ökad finansiell tillväxt.83 

 

Thorell & Norberg använder vid flertalet tillfällen i sin rapport England som ett referensland 

där de slopat revisionsplikten för ett par kategorier av aktiebolag. Som vi nämnt tillämpar 

England en policy som talar för att om inte nyttan av en tvingande regel kan visas vara större 

än de kostnader regeln för med sig, avskaffas regeln.84 En liknande Thorell och Norbergs 

rapport har tagits fram i länder där slopandet redan skett, dels i England där en rapport togs 

fram och publicerades i oktober 2003 på uppdrag av engelska Näringslivsdepartementet.85 

Målet var att undersöka små engelska bolags syn på den numera slopade revisionsplikten. 

Rapportens slutsats blev att nyttan hos revisionen ansågs vara högre än dess kostnad vilket 

gett att cirka hälften av alla bolag valde att behålla revisionen som en kontroll av bolaget samt 

som säkerhet för yttre intressenter. Vidare visade rapporten att de som avstod var små bolag 

som enbart såg revisionen som en extra kostnad för bolaget. 

 

5.3 Revisionsplikten i små aktiebolag 
 

Vi har valt att se på Thorell och Norbergs rapport, det för vi anser att den innehåller de viktiga 

delarna när det gäller slopandet av revisionsplikten. Vi anser att författarna till rapporten, Per 

Thorell och Claes Norberg, har mer kunskap än oss inom ämnet. De använder sig även av en 

större rapport från England, som Jill Collis har skrivit. I rapporten behandlar hon slopandet av 

revisionsplikten i England, konsekvenserna av det och de förändringar som det har medfört. 

Per Thorell är professor och är verksam på Ernst & Young, inom deras Technical 

Department.86 

Claes Norberg är professor i handelsrätt vid Lunds universitet.87 

                                                
83  FEE, 2004 
84  Thorell & Norberg, 2005 
85  Collis, 2003 
86  http://www.ida.liu.se/labs/eis/rac/byraer/ernst.htm, 2008-04-25 14.56 
87  http://www.iei.liu.se/extern/redovisningsakademin/knf2006/forelasare, 2008-04-25 14.58 
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Vi som skriver uppsatsen är medvetna om att Thorell och Norbergs rapport är framtagen på 

önskemål från Svenskt Näringsliv. Vi anser ändå att rapporten är så pass innehållsrik och 

opartisk att vi kan använda oss av den för vår studie. Vi har gått igenom innehållet och kritiskt 

granskat den för att skapa den bästa bilden för våra slutsatser. 

 

5.3.1 Referat 

 

Rapporten som helhet 

Thorell och Norberg har konstaterat att alla svenska intressenter verkar vara överens om en 

allmän revisionsplikt är bra. De tycker däremot det är förvånande att Sverige hållit fast vid 

regleringen om full revisionsplikt, när omvärlden valt att avstå från den, eller göra undantag. 

Argumenten för ha kvar plikten i Sverige är för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten 

och för att den är till nytta för ägaren av bolagen. 

I mikroföretag där ägare och bolagsledning är samma person, är det tydligt att 

revisionsplikten inte ger den nyttan som den är menad att göra. Där får ägarna ett årsbokslut 

reviderat, som de själv har gjort. 

Ett annat argument som använts för att bevara revisionsplikten är att banken kräver det, 

tillexempel vid kreditgivning. Thorell och Norbergs undersökningar visar dock att banker, 

likaså leverantörer använder sig av uppgifter från kreditupplysningsföretag, rörande 

exempelvis betalningsanmärkningar. Naturligtvis har revisionen en betydelse för intressenter, 

men det är oklart hur stor betydelsen är. 

När valet står mellan en frivillig och en tvingande revision, ser Thorell och Norberg samhället 

som den vinnande intressenten vid bevarande av revisionsplikten. En förklaring är att bolagen 

och ägarna drabbas av kostnaderna. Thorell och Norberg menar att det är svårt att se 

fördelarna med revisionsplikt, och vad som fångas upp med den tvingande plikten, som inte 

skulle framkomma vid en frivillig revisionsplikt. Vill företagare undanhålla skatt, eller begå 
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ekonomiska brott, tror de inte att de låter sig hindras av revisionsplikten. Vid uppsåtliga 

ekonomiska brott finns det andra företagsformer att använda, vilka inte har revisionsplikt. 

 

Fördelarna av en frivillig revision i mikroföretag, är enligt Thorell och Norberg uppenbara. 

Kostnaderna blir lägre om företagen får välja revision när en sådan är motiverad, till exempel 

om banken ställer krav för att bevilja kredit. Thorell och Norberg bedömer om 

revisionsplikten blir frivillig kommer det leda till ”att mer ändamålsenliga 

redovisningstjänster kommer att utvecklas i fri konkurrens på marknaden”.88 

Nackdelarna för ett slopande av revisionsplikt faller i första hand på samhället. Men här pekar 

Thorell och Norberg på att kostnaden för företagen gällande revision är hög, då måste det 

visas att nyttan för samhället är minst lika stor. Idag finns det inget som tyder på det. Därför 

är risken stor att föreställningen om revisionspliktens fördelar för skattekontroll och 

brottsbekämpning är grundlös. Något som stärker denna misstanke är att en stor del av 

omvärlden anser att revisionsplikt inte behövs i mikroföretag. 

 

Om då revisionsplikten slopas i mikroföretag, behövs då andra kontroller och tjänster som 

ersätter revisionen? I England, när undantaget från revisionsplikt infördes, skapades ett krav 

på översiktlig revisorsgranskning. Granskningen avskaffades efter några år, då den inte 

behövdes. Tyskland använder sig av ett system där rådgivare legitimeras och fyller funktionen 

av kvalificerade konsulter till företagen, utan att vara revisorer. Thorell och Norberg tror att 

avskaffandet av revisionsplikten kan leda till liknande tjänster i Sverige om det visar sig finns 

ett behov. Redan idag har Sverige ett system för legitimering av redovisningskonsulter.  

 

Thorell och Norberg tycker att det bör finnas särregler för Small-Medium-Enterprices (SME), 

eftersom förhållanden i företagen väsentligt avviker från större företag. Utvecklingen 

utomlands har visat att fler använder sig av speciella särregler för revision när det gäller de 

bolagen. 
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Mikroföretagen är en grupp företag vilka kräver särbehandling i form av enklare regler. 

Företagen behöver ekonomisk hjälp, men inte revision, om inte företaget själv anser att det 

krävs. Ser man på den brittiska regleringsfilosofin blir slutsatsen att revisionens fördelar inte 

är tillräckligt starka gentemot dess kostnader. Revisionsplikten bör därmed, enligt Thorell och 

Norberg, avskaffas. Det bör ske stegvis, ett första steg att börja med blir mikroföretagen. 

 

Undersökningens frågeställning och genomförande 

Den centrala frågeställningen i Thorell och Norbergs studie är om nyttan av revisionsplikten 

överstiger kostnaden. Avgränsningar görs när frågan besvaras, till exempel att fler än bolagets 

ägare och bolaget har nytta av revisionen. Det är dock bolaget och bolagets ägare som står för 

kostnaden. 

 

Thorell och Norberg har i studien försökt finna undersökningar, och utifrån de bedöma 

revisionspliktens positiva och negativa effekter. De har använt sig av både svenska och 

utländska studier och det har då dykt upp många frågor. 

I studien definieras småföretag som aktiebolag som har en omsättning som understiger 3 

miljoner kronor. Företagen kallas för mikroföretag. 

 

När rapporten gjordes 2005, fanns det cirka 250 000 aktiebolag i Sverige. Ett visst antal av de 

företagen har inga anställda, eller är vilande. Enligt Thorell och Norberg rör det sig om 20-25 

% av alla aktiebolag. Av de aktiva företagen är 140 000-150 000 mikroföretag. Siffrorna visar 

därmed att 80-85% av alla aktiebolag är mikroföretag 

Beräkningarna som gjorts ovan har stöd från de beräkningar som finns i promemorian från 

Justitiedepartementet. Ska de nya gränsvärdena tillämpas, är endast 2,7 % av alla aktiebolag 

större företag.  

 

Revisionsplikt inom EU och Norden 

                                                                                                                                                   
88  Thorell & Norberg, 2005, s. 6 
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I artikel 24 EG:s fjärde bolagsdirektiv föreskrivs obligatorisk revision av företagens 

årsbokslut och även granskning av förvaltningsberättelsen. Direktivet är menat att användas 

på företag där delägaransvaret är begränsat, exempelvis aktiebolag. 

Enligt samma artikel har medlemsländerna rätt att undanta småföretag från revisionsplikt. De 

regler som gäller för att klassas som ett litet företag är: högst 50 anställda, 7,3 miljoner euro i 

omsättning, 3,65 miljoner euro i balansomslutning. Det har hävdats att undantaget infördes 

för att underlätta för till exempel Tyskland och flera länder runt Medelhavet. Lättnaden kom 

av att länderna vid tillfället saknade kvalificerade revisorer vilka kunde genomföra 

revisionerna. Vilka skälen än var, kan det konstateras att undantagen inte har ändrats, utan 

gränsvärdena har höjts. 

 

Tyskland har aldrig haft full revisionsplikt, men revisorerna har precis som i Sverige 

skyldighet att rapportera brott. Till skillnad mot andra länder ser Sverige det som ett argument 

för att bevara revisionsplikten. 

 

Inskaffandet av revisionsplikt 

Revisionsplikt för alla aktiebolag infördes i Sverige år 1983. Ändringen av lagen berodde på 

ett förslag från Brottsförebyggande rådet. 

Frågan om bevarandet av revisionsplikt har därefter berörts ett antal gånger, men inte utretts 

av statliga utredningar. Senaste gången, innan 2005, som revisionsplikten diskuterades i 

Aktiebolagskommittén, föreslogs inga ändringar i regelverket. De konstaterade, utan egen 

analys, att ägarna och de allmänna behoven visade att en kontroll av bolagen var nödvändig. 

De hänvisade till 1983 års förarbeten till lagstiftningen, och förde även samma argument som 

då: ”att revisionsplikten var av stor betydelse för bekämpning av ekonomisk brottslighet och 

kunde vara till stor nytta för ägarna för att uppmärksamma ekonomiska problem”.89 

                                                
89  Thorell & Norberg, 2005, s. 17 
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En promemoria från Justitiedepartementet år 2003 har indirekt aktualiserat den svenska 

revisionspliktens vara eller inte vara. Promemorian behandlar byråjäv, vilket betyder att den 

som är verksam i samma företag som den som biträder bolaget med bokföringen, inte kan 

vara revisor. Dessa kombiuppdrag är idag mycket vanliga. Promemorian har fått kritik från 

revisionsbranschen, och lett till en diskussion om revisionsplikten i små bolag. 

 

Skäl för och emot frivillig revision 

År 2003 gjorde Jill Collis en undersökning i England om revisionsplikt. Undersökningen är 

gjord på uppdrag av det engelska handelsdepartementet. Studien behandlar företagsledningars 

syn på undantag från revisionsplikt och nyttan av revision. Thorell och Norberg har använts 

sig av undersökningen när de ska komma fram till konsekvenserna av ett slopande av 

revisionsplikten för mindre bolag i Sverige. Thorell och Norberg har även gått igenom 

regeringens, intressenternas och revisorernas inställning till revisionsplikt. 

 

”Huvudfrågorna i Collis’s undersökning var: 

• i vilken utsträckning undantaget från revisionsplikt utnyttjades av företagen, 

• vilka kostnadsbesparingar som uppnås, och 

• vilka faktorer som skulle kunna ha en väsentlig påverkan på företagsledningens val att 

frivilligt välja revision, om tröskelvärdena i England skulle höjas till EU:s maximala 

värden för undantag.”90 

                                                
90  Thorell & Norberg, 2005, s. 26 
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I undersökningen angav företagen följande fördelar med revision: 

• ”kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 % instämde) 

• förbättra trovärdigheten på redovisningen (61 % instämde) 

• trovärdighet gentemot banker (58 % instämde) 

• bidrar till att skydda mot bedrägerier (50 % instämde) 

• förbättrar kvaliteten på information (43 % instämde)”91 

 

Collis kommer fram till att de huvudsakliga skälen för att låta bolaget revideras, trots att det 

var undantaget från revisionsplikt, var en önskan från företagsledningen och att det följer 

företagets policy. De intressenter som i huvudsak var intresserad av de reviderade 

årsredovisningarna, samt krävde dessa, var aktieägare och banker. 

Att utnyttja undantaget hade ett huvudsakligt skäl, nämligen att företagen inte erhöll några 

fördelar, eller några kostnadsbesparingar. 

 

Slutsatser av undersökningen 

Collis kom fram till följande slutsatser av undersökningen. 

”En företagsledning föredrar att låta företaget bli reviderat om det utmärks av följande 

kännetecken: 

• Det har en större omsättning 

• Företagsledningen anser att revision ökar kvaliteten på den finansiella informationen, 

har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet och att revisionen ger en kontroll av 

redovisning och ekonomistyrning och, 

• Det är inte helt familjeägt och, 

• Det har aktieägare som inte har tillgång till internredovisning och, 

• Företagsledningen lämnar normalt en kopia av årsredovisningen till banker eller andra 

finansiärer”92 

 

                                                
91  Thorell & Norberg, 2005, s. 27 
92  Thorell & Norberg, 2005, s. 28 
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Regeringens utvärdering 

Inför den senaste höjningen i England berördes riskerna som följer vid undantag från 

revisionsplikt, till exempel fel i bokföringen, penningtvätt och skattebortfall. Regeringens 

slutsats var att nyttan av revisionsplikten inte var tillräckligt stor i förhållande till de 

kostnadsbesparingar som höjda gränsvärden beräknades medföra.  

 

Före den senaste höjningen av gränsvärdena, som gjordes 2003, var ungefär 822 000 

aktiebolag berörda av den slopade revisionsplikten. År 2001/2002 utnyttjade ungefär 69 % 

undantaget.  

 

Regeringen visar ingen beräkning över besparingar som de berörda företagen kan göra. Från 

regeringens utgångspunkter, skulle den maximala besparingen hos företagen vilka utnyttjar 

undantaget vara 1,4 miljarder pund per år. Besparingen borde dock uppvägas mot ökade 

konsultkostnader med mera. 

 

Höjningen som gjordes 2004 uppskattades leda till ytterligare cirka 69 000 aktiebolag 

undantogs. Om 69 % av de bolag som omfattas av undantaget utnyttjar det, skulle det medför 

en besparing på cirka 94 miljoner pund per år.93 

 

Regeringen räknar med minskat behov av revisorer vilket leder till minskade 

hanteringskostnader. Det skulle innebära att i England, där det finns cirka 11 000 

revisionsföretag, blir den årliga besparingen cirka 2 000 pund per företag. Maximalt skulle det 

ge en kostnadsbesparing på 22 miljoner pund per år (administrations- och 

utbildningskostnader). 

 

Analys och överväganden 

Efterfrågan av revision uppkom när det moderna aktiebolaget utvecklades. Företagsformen 

erbjöd entreprenörer att vända sig till utomstående investerare för att skaffa riskkapital. 
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Investerarna var inte verksamma i företaget och därför uppkom snart ett behov av en från 

ledningen fristående kontroll/granskning av hur bolagsledningen förvaltade kapitalet som 

investerarna satsat. Revisionens främsta syfte är att ta fram information vilken ska öka 

trovärdigheten i ledningens rapportering. 

 

Många skulle klara av att revidera ett företags räkenskaper och förvaltning. Men för att uppnå 

hög kvalitet och tillförlitlighet, ställs det krav på revisorn och dennes kompetens.  

Nedan följer krav och förväntningar som Thorell och Norberg tagit fram gällande revision 

och revisorn. 

 

Intressenterna förväntar sig vissa saker av en revision, normalt är det: 

• att den genomförs av en kompetent person (yrkesmässig revisor) 

• att personen i fråga är oberoende 

• att revisionen säkerställer att räkenskaperna är i ordning och årsredovisningen 

rättvisande 

 

Eftersom revisorn är rapporteringsskyldig till samhället så finns det även förväntan om att 

revisorns ska: 

• underlätta skattekontrollen 

• hjälpa till med att bekämpa brottslighet av olika slag. 

 

En revision har ett bestämt innehåll, den ska utföras på ett visst sätt och av en person som 

besitter en viss kompetens. I vardagen har revisorer och revision en mer allmän innebörd. 

”Revisorn är en allmänt klok person med brett ekonomiskt kunnande och bred erfarenhet. 

Denne reviderar och ger råd i ekonomiska frågor utan att kunden närmare funderar på 

gränserna mellan revisionen och rådgivningen.”94 

                                                                                                                                                   
93  Ibid, s.31 
94  Thorell & Norberg, 2005, s. 33 
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Beskrivningen är inte helt korrekt, det är nämligen skillnad på revision och rådgivning. 

Begreppen revision och revisor urholkas, det blir särskilt betänkligt om man har en allmän 

revisionsplikt. 

Det är inte bara hos allmänheten som begreppen har en oklar innebörd. Lagstiftningen 

använder fortfarande begreppen revisor och revision så att de innefattar personer och 

granskningar som inte görs yrkesmässigt under tillsyn. Thorell och Norberg anser att detta är 

olyckligt. De anser att revisorer borde bara den som är kvalificerad revisor, det vill säga 

auktoriserad eller godkänd revisor, få kallas och som står under tillsyn. Revision borde bara 

en sådan granskning få kallas som följer en etablerad revisionsstandard. 

 

Revisionen, ska den vara frivillig eller obligatorisk? En marknadsekonomisk utgångspunkt för 

frågan är om intressenterna klarar av att reglera det själv. Om behovet av revision finns ställer 

en intressent kravet på det, och bolaget kan bestämma själv om det är ett pris de vill betala för 

att behålla intressenten. Teorin blir samhällsekonomiskt effektiv. Thorell och Norberg anser 

att en revision som är efterfrågestyrd blir mer effektiv och ändamålsenlig.  

Synsättet kritiseras ofta, därför att det inte fångar upp de intressenter som inte har möjlighet 

att tillvarata sina intressen genom avtal med bolaget. Det kan till exempel finnas praktiska 

eller ekonomiska hinder. 

 

Det kan alltså framhållas samhällsekonomiska argument för att genom lagstiftning 

tillhandahålla ett ”standardkontrakt” om revisionsplikt för aktiebolag. Det som talar mot en 

sådan lösning är att det genom lagstiftning kan vara svårt att uppnå det som önskas, och att 

det kan medföra merkostnader. Att många andra länder har behandlat kravet om revisionsplikt 

i SME annorlunda än Sverige, visar att det finns anledning till eftertanke. 

 

Ägare 

I företag där ägarna är skilda från företagsledningen behöver de underlag för att utvärdera 

ledningens arbete. Revisionen syftar till att öka tilltron på informationen i årsredovisningen. 

Ägarna kan även ha nytta av en förvaltningsrevision. Inom ramen för förvaltningsrevision 
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sker kontroller av hur företaget efterlever aktiebolagsrättsliga regler.  

Ägarnas konkreta nytta av revision varierar. Ägaren är den primäre intressenten i ett bolag, 

men det är bara när ett företag har fler än en ägare som revision kan motiveras för ägaren. 

Små bolag har oftast ensam ägare, och då är revision inte lika viktigt för dem. En ensam ägare 

har full insyn i företaget och efterfrågar därmed ingen extern granskning av räkenskaperna 

och årsredovisningarna för att öka trovärdigheten. Det är egentligen bara ägare som inte har 

tillgång till intern information som har nytta av revision. Alltså tillför en revision bara ett 

mervärde för ägarna i ett SME, endast när ägare inte ingår i företagsledningen eller styrelsen. 

Samma sak gäller för förvaltningsrevisionen. 

 

Flera aktieägare i ett SME behöver inte betyda att det måste finnas revisionsplikt i alla 

aktiebolag. Frågan kan lösas genom speciella bestämmer för minoritetsägare, dessa finns till 

exempel i England och Frankrike. Minoritetsägarna kan då påkalla revision i bolag som är 

undantagna från revisionsplikt. 

 

Bolagsledningen 

Thorell och Norberg skiljer inte på företagsledning och styrelse i sin rapport. De vill däremot 

understryka att om det ingår oberoende ledamöter i styrelsen i ett SME, finns det mervärde i 

revisionen genom att det hjälper styrelsen att uppfylla sin kontrollerande funktion gentemot 

ledningen. 

 

I den brittiska undersökningen av Collis framgår det att ledningen vanligtvis ser positivt på 

revision. Det på grund av dess kontroll vilket gör räkenskaper och bokföring trovärdig, samt 

dess bidrag till att undvika bedrägerier. 

Collis undersökning visar även att revision tillför mervärde för ledningen och företaget, 

internt och externt. Nyttans storlek minska med företagets storlek. Thorell och Norberg anser 

att den slutsatsen också är giltig för svensk del. 

 



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 71

Att revisionen gör nytta internt kan möjligtvis ses som kostnadseffektivt, då den interna 

revisionen blir en bieffekt av den externa revisionen, men det är inget argument för att 

revisionen ska vara en plikt. De företag som vill ha kontroll på de interna transaktionerna kan 

köpa tjänsten av en fristående konsult på marknaden. 

 

Andra positiva effekter av revision är att bolagsledningen kan få, via revisorn, erfarenhet från 

andra bolag som revisorn reviderar, och att bolaget kan köpa andra tjänster från revisorn. Ofta 

är det ekonomiska fördelaktigt för företaget att revisorn levererar tilläggstjänster i stället för 

att dessa köpas från andra byråer eller konsulter. Nyttan motiverar inte revisionsplikten, 

menar Thorell och Norberg. 

Bolagsledningen kan ha nytta av revision i flera olika delar av dess arbete. Dock motiverar 

inte någon nytta revisionsplikten. Erfarenheter från England visar att nyttan även finns vid 

frivillig revision, och att bolagen själv ska göra valet; om nyttan överstiger kostnaden. 

 

Thorell och Norberg konstaterar i sin rapport att i andra EU-länder motiverar inte 

brottsbekämpning till full revisionsplikt i SME. I förarbetena till aktiebolagslagen visas att 

Frankrike och Nederländerna har anmälningsskyldighet för brott, men SME är undantagna 

från revisionsplikt. Härmed anser Thorell och Norberg att ingen koppling finns mellan 

omfattningen av revisionsplikten och skyldigheten att anmäla brott. För att då motivera 

revisionsplikt i SME i internationellt perspektiv, måste det i så fall antas att företagare i 

Sverige är slarvigare och mer brottsbenägna än företagare i andra länder. Den slutsatsen har 

inga som helst empiriska bevis. 

 

Sammanfattningsvis ansågs det 1975 att revisionsplikten skulle orsaka onödiga kostnader för 

företagen, 1983 var de överens om att det sedan en tid tillbaka behövdes allmän 

revisionsplikt, men det saknades revisorer. 1995 stod de kvar vid samma bedömning som år 

1983; revisionsplikten var till nytta för bekämpning av brottslighet och för ägarna, inte någon 

gång har kostnaderna för revisionsplikt utretts. 

Att revisionsplikten ska bekämpa ekonomisk brottslighet är mycket svårbevisat, menar 
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Thorell och Norberg. Troligast är att revisionsplikten har begränsat värde. Det som ska 

bedömas istället är den nytta som framkommer av en tvingad revision, till skillnad om 

revisionen görs frivilligt. Nyttan för ägarna går att sammanfatta med, är revisionen användbar 

för ägaren, kommer bolaget frivilligt revideras.
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6. Analys 

I kapitlet följer en analys av det empiriska materialet. Analysen struktureras utifrån revisionens innehåll samt 

konsekvenserna kostnad, tid, kunskap och tillförlitlighet. Analysen ska förklara hur de olika konsekvenserna 

påverkar revisionen enligt vad vi fått fram under undersökningen. 

 

Följande bild användes som grund när vi bygger upp vår analys. Den övre raden är 

konsekvenser som vi ser påverkar revisionen. 

 

 

 

 

 

6.1 Revisionens innehåll 
 

Revisionens huvudsakliga syfte är att granska och bedöma samt uttala sig om ett företags 

redovisning samt förvaltning. Uppgiften görs av en revisor och sker i efterhand när en 

fastställd period har förflutit. Hela granskningen ska slutligen sammanställas i en 

revisionsberättelse som är själva målet med revisionen samt beskriver hur revisorn ser på hur 

förvaltningen skötts under gångna året. 

 

Vår respondent Svenskt Näringsliv ser inte innehållet i revisionen som något oväsentligt utan 

snarare som något viktigt för många bolag. Svenskt Näringsliv ser bland annat att mycket av 

det som ingår i revisionen kan behövas i separata tjänster vid ett slopande, som exempelvis en 

tjänst som rör förvaltningsrevisionen. Men det är lösningen med att alla måste köpa tjänsten 

rakt av, utan någon eftertanke som framhävs som negativt av Svenskt Näringsliv.

Kostnad Tid Tillförlitlighet Kunskap 

Revision 
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Enligt etiska regler som finns hos revisorskåren ska en revisor alltid utföra sitt yrke med 

integritet samt vara oberoende, det är något som Svenskt Näringsliv ser nyttan av, även efter 

slopandet. 

Vilka förväntningar som finns på revisorn är enligt Svenskt Näringsliv ett relativt stort 

problem. De anser att det råder förvirring i vad som ska förväntas av en revision och att i 

många fall vet inte företagen alls vilken sorts tjänst de köpt. Här blir det så kallade 

förväntningsgapet stort, och visar på stora skillnader i revisorernas och företagens uppfattning 

om revisionen. 

 

Svenskt Näringsliv anser att även om plikten ska bort, kommer det även i fortsättningen 

finnas behov av att utföra ekonomiska uppdrag hos de små bolagen. Det är viktigt att de 

utförs av oberoende personer som ser till alla intressenters fördel. 

 

6.2 Kostnader 
 

Om ett bolag låter bli att genomföra en revision uppstår inte någon revisionskostnad. Det blir 

alltså en direkt besparing genom valet att inte utföra någon revision. Istället kan det 

framkomma kostnader för exempelvis rådgivning som kommer krävas på grund av att 

bolagen inte har den kunskap som krävs för att utföra all ekonomisk redovisning som krävs av 

dem. Svenskt Näringsliv ser att det troligen kommer bli ökade kostnader hos bolagen när det 

gäller deras användande av redovisningsrådgivare framöver, mot vad de har idag. 

 

Svenskt Näringsliv ser att en del intressenter troligen i framtiden kommer att avkräva vissa 

mindre bolag att de fortsätter använda sig av revision, det för att öka trovärdigheten hos dem. 

Att istället intressenter avkräver revision innebär att revisionen skulle krävas om kvaliteten på 

företagets rapporter och bokslut inte är tillfredsställande eller om det behövs för att bedöma 

företagets ställning.
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Härmed ser Svenskt Näringsliv att de kommer från problemet med att kvaliteten skulle 

försämras om ingen utomstående med kunskap inom området har granskat redovisningen. 

 

Ökade kostnader kan förekomma när vi ser att det enbart vissa år kommer krav på revision, 

och då måste kontroller göras på både ingående och utgående utgifter för perioden som 

revideras. 

Svenskt Näringslivs huvudsakliga tanke rörande revisionen är inte att de är mot regler utan 

snarare att de vill förenkla och ta bort tvång. De ser exempelvis lösningar där bolagen genom 

att de använder sig av revisionsliknande tjänster för att säkerställa redovisningens kvalitet, 

kan slippa granskningar av skatteverket, ungefär som det finns i Danmark. 

 

Svenskt Näringslivs uppfattning är att de flesta fel i redovisningen sker på grund av okunskap, 

och att det på något sätt måste få in den kunskap i bolaget som revisorn tidigare stod för. 

 

Problem som möjligen kan uppstå efter ett avskaffande av revisionsplikten kan vara att det 

blir svårt för små bolag att finna en revisor som är villig att åta sig deras revisionsuppdrag. 

Revisorerna kan känna osäkerhet inför att åta sig ett uppdrag när de inte vet om de kommer få 

behålla företaget som klient eller inte i framtiden. Idag väljer många små bolag revisionsbyrå 

efter pris, de vill ha så låga kostnader för revisionen som möjligt. Om företagens valmöjlighet 

minskar, kan de istället tvingas anlita en byrå med högre pris. Det kan leda till att 

revisionsbyrån som de slutligen anlitar, kan ta ut ett högre pris. Det på grund av att deras 

konkurrenssituation förbättras genom att andra byråer inte tar sig an uppdraget.  

När problemet med att revisionsbyråerna väljer att inte åta sig uppdrag uppstår, kan det bli 

tidskrävande för företagen att hitta en revisor som är villig att utföra revisionen. Det är en 

fråga som vi anser kan vara intressant, att i framtiden forska vidare på.
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6.3 Tid 

 

Vid slopandet av revisionsplikten är det självklart att företagen kan spara tid genom att inte 

behöva möta revisorn för samarbete och utbyte av information.  

Vi ser istället att det blir mer tidskrävande för företagen när de väl behöver en revision av 

någon anledning. Tidsaspekten kommer av att en revision kräver mycket i uppstartandet. Om 

då inte revisionsarbetet sker regelbundet, krävs det nya uppstartanden varje gång en revision 

önskas. 

 

Vi ser även en tidsmässig fördel i att när en revisor har samarbetat med sin klient en längre 

tid, får de en god relation vilket leder till att revisorn har en god inblick i företagets arbete. På 

grund av den goda inblicken, behöver inte kontakten mellan företagare och revisor ske lika 

tätt som annars skulle behövas. Svenskt Näringsliv anser att relationen mellan företagare och 

revisor inte är något som byggs upp vid enbart enstaka revisioner. 

 

Som en alternativ lösning till revisionsplikten ser Svenskt Näringsliv att den som upprättar 

årsredovisningen har en specifik utbildning inom området som gör personen ifråga godkänd 

till arbetet. Men en sådan lösning skulle innebära att företagarna måste lägga ner tid och 

pengar på att gå en utbildning. 

 

Vid ett slopande ser Svenskt Näringsliv att företagaren möjligtvis mister den viktiga 

informationskälla som revisorn är. Det blir istället krav på att företagaren själv måste ta tid till 

att skaffa fram all kunskap som han mister vid bortval av revisorn. 

Annat som enligt oss kan bli tidskrävande är om mängden skatterevisioner ökar på grund av 

ett slopande. För vid en skatterevision har företagaren skyldighet att bistå med information 

och material som efterfrågas, samt vid kallelse till möten måste företagaren infinna sig. 
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En lösning som vi och Svenskt Näringsliv delar när det gäller tid som en konsekvens, är att en 

översiktlig granskning skulle användas istället för den omfattande revisionen som idag är ett 

krav. Den översiktliga granskningen skulle enligt oss ske efter att företagaren själv valt den 

och görs då i samarbete med en konsult. 

 

Vi ser att denna slags tjänst skulle vara mindre tidskrävande och på grund av det, bli avsevärt 

billigare. 

 

6.4 Kunskap 
 

Svenskt Näringsliv ser det som en risk att företagen kommer förlora en del kunskap vid en 

eventuell avskaffning av revisionsplikten. Ett flertal små bolag har inte kunskapen och 

kompetensen som krävs vid upprättande av en årsredovisning eller för att klara av en 

bedömning av företagets ekonomiska ställning. 

Andra delar som bolagen även saknar är att de inte automatiskt får upplysningar om 

exempelvis nya redovisningsregler. 

 

Vi ser även här en lösning i att bolagen själv får efterfråga den kunskap som de behöver vid 

en slopad revisionsplikt. Vi ser att en marknadslösning kommer växa fram där 

kunskapen/tjänsterna kommer köpas för de priser som företagen anser de är värda. 

 

6.5 Tillförlitlighet 
 

Tillförlitligheten är den del av revisionen där det blir svårast att uppfylla krav i framtiden vid 

ett slopande av revisionsplikten. Svenskt Näringsliv tror att olika intressenters förtroende för 

företagens årsredovisningar kan minska om den inte är reviderad. Vi anser att många 

intressenter ser revisionen som en viktig kvalitetsstämpel. Om ett slopande medför att 

företagen helt väljer bort revision skulle det betyda att många intressenter inte får 
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upplysningar om hur företaget skött sig, det sker idag genom att revisorn skriver en 

revisionsberättelse som avviker från standardutformningen. 

 

Svenskt Näringsliv ser en lösning i en marknadsefterfrågad revision. Att därmed låta 

företagen köpa de tjänster de behöver, och på så sätt bygga upp en revision anpassad för 

företaget, ser vi som en god lösning där revisorn i efterhand kan uttala sig om bolagets 

förutsättningar. Härmed förloras ingen tillförlitlighet. 
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7. Avslutande diskussion 
I följande kapitel sammanfattar vi våra åsikter och tankar. Vi tar hänsyn till den fakta vi har använt och väver 

samman dessa med våra egna reflektioner. Slutligen lämnar vi förslag på vidare studier. 

 

Hur värdesätter småföretagen enligt Svenskt Näringsliv en  revision? 

 

Vilka mått ska användas när en revision värdesätts? Ska vi se det från en monetär synvinkel, 

eller ska vi väga in andra aspekter såsom nytta och trovärdighet?  

Värdesättningen av revisionen som tjänst är väldigt olik beroende på vilken intressentgrupp vi 

tittar på, vi har i denna uppsats tittat på intressenten små företagare, gruppen har vi låtit 

representeras av Svenskt Näringsliv. 

 

Vi anser att revisionen skulle uppfattas vara till mer nytta om det fanns en marknadsmässig 

syn på revision istället för som idag en lagstadgad plikt. Vi vill se på revisionens värde utifrån 

vad den tillför företaget, istället för den direkta kostnaden som företaget måste betala för 

tjänsten. Vi anser även att revisionen medför att företaget känns mer trovärdigt än icke 

reviderade bolag. 

Vi bygger våra åsikter på fakta som framkommit under vår intervju av Svenskt Näringslivs 

representant men även på vad som framgått från tidigare undersökningar som använt som 

grund i vår empiri. 

 

Vår synvinkel är att plikten ska bort, inte revisionen. Revisionen är något som företagarna ska 

se som en tillgång och värdesätta efter deras behov och inte som en belastning som de tvingas 

att köpa, utan att förstå värdet av tjänsten. 

Vi anser vidare att om plikten skulle försvinna kommer marknaden troligtvis efterfråga 

tjänster som efterhand skulle uppfattas som något som de behöver köpa. Vi anser det på grund 

av att ägare och andra intressenter även i framtiden kommer att behöva en viss kontroll av 

räkenskaperna. 
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Vi ser inte att ett slopande av revisionsplikten ska medföra borttagen kontroll, det är en utopi 

som troligtvis ej skulle fungera i praktiken. Helt slopad kontroll skulle enligt oss enbart 

fungera i små bolag där ägaren och staten är de enda intressenterna. 

Vi ser att bolag i framtiden kommer att köpa paketlösningar med tjänster anpassade för det 

egna bolaget och därmed uppnår intressenterna ett högre värde än vad dagens påtvingade 

revision ger.  

 

För vilka företag bör slopandet av revisionsplikten gälla? 

 

Vår tanke är, behövs det verkligen en bestämd gräns? Kan det istället vara så att andra 

aspekter kan ha större betydelse än en fastslagen gränsdragning? Eftersom vi ser en nytta i 

revisionen för företag som har fler än en ägare, är det främst de företagen som vi tror kommer 

att använda sig av revision även efter ett slopande. Vi ser det mer lämpligt att företagen ska få 

välja själv, oberoende av storleken på företagen, om de vill använda sig av revision eller inte.  

 

Vi anser att en marknadsstyrd efterfråga gällande revision, kommer att gynna intressenterna 

och indirekt att styra och stärka marknaden.  

Vi anser även i fortsättningen kommer det att ställas krav på mindre bolag när det gäller 

revision, men det kommer vara krav från intressent grupper som kan tillföra något till det 

berörda bolaget. Härmed finns det möjlighet för bolaget att ta ställning till om det är värt att 

lägga pengar på revision för att behålla intressenten eller ej. Vi tycker att en marknadsstyrd 

lösning där det efterfrågade tjänsterna tas fram i symbios mellan de inblandade intressenterna 

är det mest effektiva. 

 

Vi vill se att revisionsplikten i sig ska bort för alla företag, men samtidigt kommer ändå 

behovet av revidering att finnas kvar. Vi ser inte på något sätt att det finns ett samband mellan 

plikt och behov av revision. Bara för att vi anser att plikten är föråldrad och byråkratisk ser vi 

fortfarande en nytta av en oberoende granskning av räkenskaperna.  
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Oavsett var gränsen sätts enligt lagförslaget rörande revisionsplikten, ser vi inte att det 

nämnvärt kommer att påverka den rådande situationen. Vi ser att revisionen är så pass viktig 

för en stor del bolag, att de självmant kommer välja att använda tjänsten revision, eller någon 

liknande tjänst. Med liknande tjänst menar vi tjänster som utomstående intressenter önskar att 

bolaget utför, men som nödvändigtvis inte måste vara revision. 

För bolag där tjänsten inte kommer till sin fulla nytta, oftast mindre bolag med omfattande 

ekonomisk kunskap och inga eller få utomstående intressenter, finns nu möjligheten att välja 

bort revisionen och själv välja om de pengarna ska användas för andra ekonomiska tjänster 

eller för ökad lönsamhet. Som andra tjänster menar vi exempelvis rådgivning rörande 

företagets tillväxt eller uppställning av årsbokslut. Det vi här beskrivit är helt beroende av hur 

revisionsbyråerna tar sig an sin nya uppgift som marknadsförare av sina tjänster. Ett slopande 

innebär för dem ett tappat monopol, men vi tror att det bara kommer leda till positiva 

framgångar i form av nya tjänster hos revisionsbyråerna. 

 

Eftersom det nu måste finnas en gräns när det gäller revisionsplikt, var ska då gränsen gå? 

England har på tio år höjt sina gränsvärden tre gånger, Danmark ska nu efter två års 

erfarenhet av slopande höja sitt gränsvärde. Var är då den optimala gränsen för Sverige?  

 

Vi anser att gränsen ska läggas så högt som möjligt, det bör göras för att få den mest optimala 

marknadslösningen. Vid den högsta gränsen där Sverige i så fall använder EU:s maximala 

gränsvärde innefattas cirka 97 procent av alla aktiebolag i landet. Härmed kommer många 

företag innefattas av undantaget och marknaden blir så stor som möjligt. Det ger större 

spelrum, både för revisionsbyråerna och bolagen, så att de kan finna nya tjänster, och 

framförallt finna rätt tjänster.  

Vi anser att det är onödigt att använda pengar och tid på en successiv ändring av gränserna, 

därmed anser vi att det bästa alternativet är att införa det högsta gränsvärdet från början. Det 

är en frågeställning som vi vill lämna till vidare forskning.  
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Vad sker egentligen vid ett slopande av revisionsplikten? 

 

Vi som författare ser det som en komplex fråga med flera perspektiv. Vad som kommer att 

ske när undantaget införs är en framtidsfråga, och därför omöjlig för oss att besvara idag utan 

enbart en fråga som vi kan sia om. 

 

Vi tror att slopandet av revisionsplikten kommer leda till att marknaden kommer sköta sig 

själv, sätta priser och finna en god balans mellan efterfrågan och utbud. 

För att mer utvidga vad vi tror kommer att hända belyser vi några punkter som vi ser kan 

stärka företagandet och utvecklingen vid ett genomfört slopande av revisionsplikten. 

 

Om vi börjar med att se på det lilla företaget, där den ensamma ägaren enbart ser de minskade 

kostnaderna och därmed väljer bort revisionen, tror vi det är ett val gjort för stunden. För även 

om det finns en direkt förtjänst av att inte använda en revisor, tror vi ändå att efterhand många 

kommer att inse den nytta de haft av den köpta tjänsten som revisorn erbjöd. Härmed 

framkommer nyttan för de små bolagen när de själv inser de missade fördelarna och därför 

välja att köpa de tjänster de har behov av. Vi tror att det kan gynna många bolag och 

intressenter, och då leda till ökad tillväxt. 

Vårt tankesätt med att små bolag förstår vad de egentligen köper kommer medföra att det så 

kallade förväntningsgapet som finns mellan revisorn och klienten kommer att suddas ut. På 

grund av deras nu aktiva val förstår de, och inser vad de egentligen köper. Klienten får 

tjänsten som de betalar för, och revisorn utför de köpta tjänsterna.  

Vi ser minskningen av förväntningsgapet som den största vinsten med den marknadsstyrda 

revisionen. Bolagen kommer istället att spendera pengar på tillväxtfrämjande tjänster och 

därmed bli mer ekonomiskt effektiva. 

 

För de resterande berörda bolagen som har fler än en ägare eller med intressenter som kräver 

insyn i företagets ekonomi, finns det alltid behov och nytta av revision. Därför ser vi inte att 

ett eventuellt slopande av plikten kommer leda till någon speciell påverkan hos dessa bolag. 
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Här kommer enda påverkan bli att marknaden sköter prissättningen av tjänsterna istället för 

som idag att revisorsbranschen i sin helhet har monopol. Det kommer enligt oss leda till lägre 

priser, men ändå bättre tjänster som är inriktade på vad kunden önskar. 

Även här kommer förväntningsgapet minskas, även om effekten inte är lika tydligt som hos 

mindre bolag. De större bolagen har generellt mer förståelse för vilka tjänster som de behöver, 

och köper därmed dem, med eller utan lag om revision.  

 

Vidare forskning 

 

Vi har under uppsatsens gång funnit ett antal intressanta frågeställningar. Många av dem anser 

vi kan användas som grund till framtida studier. Frågorna går inte att besvara förrän 

undantaget har införts. Nu går det enbart att göra mer eller mindre kvalificerade prognoser. 

Frågorna som vi vill lämna till vidare forskning är de som följer. 

Hur har avskaffandet utvecklats i Sverige? Har de svenska små bolagen blivit mer 

konkurrenskraftiga internationellt? Har revisionen ersatts av någon annan tjänst, och hur 

många företag har valt bort revision? Kan det uppstå problem med att revisorer inte åtar sig 

uppdrag, när de inte är årligen återkommande? 



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 84



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 85

Litteraturförteckning 
 

Litteratur 

Collis, J (2003) Directors’ Views on Exemption from the Statuary Audit – A Research Report 

for the DTI (Department of Trade and Industry) 

 

FAR (2005) Revision – En praktisk beskrivning, FAR Förlag, Stockholm 

 

Jacobsen, D.I (2002) Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomiska och 

samhällsvetenskapliga ämnen, Lund, Studentlitteratur 

 

Johansson, C; Johansson, R; Marton, J & Pautsch, G (2004), Extern redovisning, Bonnier 

Utbildning AB, Stockholm 

 

Smith, D (2000) Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund 

 

Thorell P & Norberg C (2005) Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, 

Stockholm 

 

Muntliga källor 

Svenskt Näringsliv, kontorschef, Christina Fosnes 2008-04-24 

 

Tidskrifter 

FAR (2004) Balans nr 2, FAR, Stockholm 

 

FAR (2005) Balans nr 3, FAR, Stockholm 

 

FAR (2006) Balans nr 5, FAR, Stockholm 



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 86

 

FAR (2007) Balans nr 10, FAR, Stockholm 

 

FAR (2007) Balans nr 11, FAR, Stockholm 

 

FAR (2008) Balans nr 2, FAR, Stockholm 

 

FAR (2008) Balans nr 4, FAR, Stockholm 

 

Internetkällor 

http://www.ida.liu.se/labs/eis/rac/byraer/ernst.htm, 2008-04-25 

 

http://www.iei.liu.se/extern/redovisningsakademin/knf2006/forelasare, 2008-04-25 

 

http://www.ne.se, 2008-04-20 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/10025/a/102124, 2008-04-17 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/, 2008-04-20 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9758.ece, 2008-04-20 

 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/article9759.ece, 2008-04-20 

 

Lagar 

Bokföringslagen (1999:1078) 

 

Direktiv 2006:96 Revisorer  och revision i genomförande av EG-direktiven m.m. 

 



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 87

 

Justitiedepartementet promemoria (2003) Några frågor om revision, Justitiedepartementet 

 

Kommissionens rekommendationer 96/280/EG 

 

Revisionslagen (1999:1079) 

 

Årsredovisningslagen (1995:1554) 

 

Uppsatser 

European Federation of Accounting (FEE) (2004) Avoiding Business Failure, A Guide for 

SME’s FEE 

 

Jafar, J & Plesner, T (2007) Val av revisionsföretag – En studie om faktorer som påverkar 

mindre aktiebolags val av revisionsföretag, Umeå Universitet/ Handelshögskolan vid Umeå 

Universitet 

 

Svensson, B (2003), Redovisningsinformation för kreditbeslut, Uppsala Universitetet, 

Department of Business Studies 

 

Uvell, M & Selberg, A (2005) Mikroföretag om revisionsplikten, Demoskop 

 

Öhman, P (2006) Perspektiv på revision: tankemönster, förväntningsgap och dilemman, 

Universitetstryckeriet Mid Sweden, Sundsvall 



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 88



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 89



 

Revision, småföretagare och förväntningsgapet, vad sker vid ett slopande av 

revisionsplikten? 

 

 90

 

  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 


