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Sammanfattning 

I Sverige är revisionsplikten lagstadgad för alla aktiebolag, oavsett storlek på företaget. 
Svenskt Näringsliv har föreslagit att revisionsplikten bör slopas i små och medelstora 
aktiebolag för att minska både kostnader och administrativt arbete för de mindre bolagen. 
Men hur ställer sig revisorerna till detta?  
 
Enligt EU:s regelverk finns det en möjlighet att undanta företag, som uppfyller vissa kriterier, 
från revision. Något som många medlemsländer har valt att utnyttja, dock inte Sverige. Ett 
vanligt argument mot revisionsplikten är att ledning och ägare i de mindre bolagen ofta är 
samma person och att syftet med revisionen därför faller. Ett par praktiska problem som ett 
tillämpande av EU:s undantagsregler medför är att det i Sverige råder en nära koppling mellan 
företagens redovisning och beskattning, vilket är en anledning till behovet av revision. En 
annan aspekt är att det i Sverige finns ett mycket stort antal små och medelstora företag. Ett 
fullständigt tillämpande av EU:s undantagsregler skulle därför i praktiken innebära en nästan 
helt slopad revisionsplikt i Sverige. 
 
Syftet med uppsatsen är att se vilka konsekvenser en slopad revisionsplikt får på företagens 
redovisning samt ta reda på om hypotesen om att revisorer vill ha en oförändrar revisionsplikt håller.  
 
Uppsatsen bygger på en deduktiv metod vilket innebär att utgångspunkten är befintlig teori i 
ämnet. Många debattartiklar har använts för att skapa en överblick över spelplanen och dess 
aktörer i frågan. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och Svenskt Näringslivs 
redovisningsexpert Carl-Gustaf Burén har intervjuats. Ovanstående två personer representerar 
olika sidor i debatten kring revisionsplikten. Därtill ingår svaren från intervjuer med två 
revisorer samt 23 svar som är resultatet av en enkätundersökning som riktats till godkända 
och auktoriserade revisorer. Svaren från intervjuer och enkätundersökning har bidragit till att 
följande slutsatser har dragits: 
 
Slopad revisionsplikt innebär inte per automatik minskade kostnader för företagen. Revision, 
som utförs kontinuerligt, utgör ett samspel mellan företag och revisor. Bryts denna kontinuitet 
innebär det en högre risk för revisorn och revisionen blir mer tidskrävande, vilket innebär att 
revisorn kommer att kompensera detta med högre arvoden. En lättnad av redovisningsreglerna 
för de små bolagen innebär i förlängningen att även revisionen blir förenklad. Om 
revisionsplikten slopas för vissa bolag får det till följd att två olika typer av årsredovisningar 
kommer att finnas på marknaden - en som innehåller revisionsberättelse och en utan. 
 
Revisorerna har under lång tid anpassat sina arbetsroller och ingår idag som en del av statens 
kontrollapparat vilket inte var syftet från början med revision. Hypotesen om att revisorerna 
vill ha kvar en oförändrad revisionsplikt stämmer till stor del. 

 



 

Förord 

Vi vill framföra ett tack till de personer som bidragit med konstruktiva synpunkter och 
goda råd i vårt arbete. Vidare vill vi ge ett varmt tack till våra respondenter som gjort 
sig besväret att svara på våra frågor och alla revisorer som tagit sig tid att fylla i vår 
enkät. Utan deras bidrag hade denna uppsats inte varit möjlig. 
 
 
 
Stockholm januari 2006 
 
 
 
 
Karin Holmén  Anna Wretholm
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- Inledning - 

1. Inledning 

Detta kapitel ger en kort bakgrund till revisionsplikten i Sverige och hur den påverkas 
av EU:s regelverk. Därefter följer några argument som används i debatten samt en 
problemdiskussion och syftet med uppsatsen.  

1.2 Bakgrund 

Revisionsplikt innebär att ett företag har skyldighet att låta sig granskas av en extern 
och oberoende person som är godkänd eller auktoriserad revisor. Revisionsplikten 
tillkom ursprungligen för att tillgodose ägarnas behov av kontroll över 
företagsledningen. I Sverige finns det belägg för att revisionen började tillämpas i 
samband med handelskompaniernas bildande under 1700-talet.1 Idag är revisionens 
syfte även att säkerställa riktigheten av, och förtroendet för, den reviderade ekonomiska 
informationen och fyller på så sätt även en funktion för näringsliv och samhälle. 2  
 
I EU pågår en harmoniseringsprocess av redovisningsreglerna. Syftet är att bolagen i de 
olika medlemsländerna skall redovisa på ett så likartat sätt som möjligt för att öka 
transparensen mellan bolag inom EU-länderna. Bidragande orsaker till de ökade kraven 
grundas bland annat på skandaler som orsakats av stora företag som Enron och 
WorldCom. Skandaler som har lett till bristande förtroende för både revisorer, 
revisionsprocessen och den finansiella information som företagen publicerar. De nya 
reglerna är i grunden utformade för de stora multinationella bolagen.  
 
EG-rättens fjärde bolagsrättsliga direktiv, artikel 51, föreskriver obligatorisk revision av 
företagens årsbokslut och granskning av förvaltningsberättelsen. Inom ramen för det 
gemensamma EU-regelverket har utrymme lämnats för medlemsländerna att själva 
besluta om revisionsplikten skall gälla även de små bolagen.3 EG-rättens definition på 
små bolag är företag som har: 

- en balansomslutning på max 3,65 miljoner euro (ca 33 miljoner SEK)  
- en omsättning på 7,3 miljoner euro (ca 66 miljoner SEK)  
- högst 50 anställda4  

Undantag från revisionsplikten gäller företag som uppfyller minst två av dessa tre 
gränsvärden.  
 
                                                 
1 Nationalencyklopedin, band 15, ”revision”  
2 http://www.revisorsnamnden.se/infoomrn.htm
3 Wolk, Dodd och Tearney s. 669 
4 Balans nr 3, 2005 “Sällan revision av små företag i EU-länderna”  (Beräknat på att 1 euro=9kr) 
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Ett land som tillämpat detta undantag är England. De har sedan 1993 haft en uttalad 
regleringsfilosofi som syftar till kostnadsminskningar i små och medelstora bolag för att 
öka deras konkurrenskraft. Denna filosofi bygger på ett cost-benefit resonemang som 
innebär att regler som kostar mer än den nytta de tjänar skall förenklas eller helt slopas.5 
Ett annat exempel är Danmark där regeringen nyligen presenterat ett lagförslag som 
innebär slopad revisionsplikt för de bolag som uppfyller minst två av följande tre 
kriterier: en balansomslutning på tre miljoner kronor, en nettoomsättning på sex 
miljoner kronor och/eller i genomsnitt 25 anställda. Det vill säga lägre gränsvärden än 
vad EG-rätten föreskriver. Detta är en del av den danska regeringens målsättning att 
minska företagens administrativa bördor med 25 % fram till år 2010.6  
 
I Sverige har Regeringen lagt en proposition om en ny Aktiebolagslag (ABL) som 
föreslås träda i kraft 1 januari, 2006.7 Förslaget till ny ABL har som ett syfte att 
förenkla för de små och medelstora företagen. Men också att den ska utformas så att den 
förhindrar brottslighet och andra missförhållanden i näringslivet. 1983 infördes 
revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige.8 Denna plikt är lagstadgad och gäller oavsett 
storlek på aktiebolaget. Anledningen till att  beslutet om revisionsplikt dröjde ända till 
1983 var att antalet auktoriserade revisorer dessförinnan var för litet.9  
 
Svenskt Näringsliv har begärt en utredning för att kartlägga för- och nackdelar med en 
lagstadgad revision. I och med detta har debatten kring revisionsplikten aktualiserats i 
Sverige och det råder delade meningar om huruvida revisionsplikten skall behållas, 
förändras eller helt slopas för de små bolagen. Denna utredning är gjord av Claes 
Norberg, professor vid Lunds universitet och professor Per Thorell från Ernst & 
Young.10 För att få en inblick i debatten har ett axplock av de vanligaste argumenten 
sammanställts (se även bilaga 1).  

                                                 
5 Balans nr 3, 2005, Går det att försvara revisionsplikten? s. 21 
6 Balans nr 10, 2005, Nytt lagförslag i Danmark om slopad revisionsplikt, s 8. 
7 Proposition 2004/05:85 
8 Balans nr 3, 2005, Går det att försvara revisionsplikten? s 19-21. 
9 Balans nr 4, 2005, Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet, s. 22 
10 Utredning om revisionsplikten i små aktiebolag, mars 2005, Thorell och Norberg  
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Förespråkare för att ha kvar revisions-
plikten hävdar bland annat följande: 

 Den goda kvaliteten på 
redovisningen idag beror till stor 
del på revisionen. 

 Komplext regelverk som kräver 
kunskap. 

 Revisorerna tillför företags-
ekonomisk kompetens till 
företagen. 

 Revisionen ger bättre genom- 
lysning av företagen. 

 Säkerställer den interna och externa 
redovisningen. 

 Förebygger brott. 
 Kontrollmekanism. 
 Tillför näringslivet en struktur 
 Ger rättvisare konkurrens och höjd 

redovisningsstandard. 
 

Förespråkare för att ta bort revisions-
plikten hävdar bland annat följande: 

• Tung börda för de små företagen, 
både ekonomiskt och 
administrativt. Det går ej att bevisa 
att nyttan överstiger kostnaden. 

• Syftet med revision uppfylls inte 
då ägare och företagsledning ofta 
är samma person i små bolag. 

• Hämmar fortsatt utveckling av 
svenska företag. 

• Bättre att avskaffa revisionsplikten 
än att förbjuda revisorn att hjälpa 
till med bokföringen. 

• Förändra lagen så att det finns 
möjlighet för mindre företag att 
avge en årsredovisning befriad 
från sådan information som endast 
är till nytta i stora företags 
årsredovisningar. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Det övergripande syftet med harmoniseringen av redovisningsregler inom EU är att 
skapa en effektivare kapitalmarknad. En så kallad ”all-europeisk” kapitalmarknad som 
på lika villkor kan konkurrera med den amerikanska.11 Tanken är att enhetligare 
redovisningsregler inom EU skall leda till ökad jämförbarhet mellan företag i olika 
länder. Men vad händer i praktiken, på ett nationellt plan, när beslut om nya regler fattas 
på en internationell nivå? För Sverige har medlemskapet i EU inneburit ett mer 
omfattande regelverk kring redovisning och revision än tidigare. De stora bolagen utgör 
normen men i Sverige tillämpas reglerna på aktiebolag av alla storlekar.12 Om detta är 
korrekt eller rättvist debatterades flitigt i våras. I Sverige vill vissa intressegrupper att 
revisionsplikten skall behållas och fortsätta att gälla på samma sätt som idag, medan 
andra vill att Sverige skall anpassa sig till EU:s lagar och tillåta undantag från 
revisionsplikten för de minsta bolagen. Situationen kan illustreras på följande sätt: 
 

                                                 
11 Balans nr 12, 2002, s. 19  
12 Svanström s. 33 
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Svenska 
lagar 
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Figur 1: EU och Sverige har till viss del olika regler. 
(Källa: egen ) 
 
De som vill ha kvar revisionsplikten är ofta de som beslutar, utför och sätter normerna 
för revisionen medan bland annat Svenskt Näringsliv, som företräder företagen (de som 
får betala för revisionen), är för en slopad revisionsplikt. Svenskt Näringsliv menar att 
det främst är samhället som har nytta av revision i de små bolagen och att det därför 
också är samhället som borde betala kostnaden.  
 
Frågan är dock om det är praktiskt möjligt att slopa revisionsplikten i Sverige för de 
minsta bolagen. Ett problem vid tillämpande av EG-rättens undantagsregler är att 
Sverige har en nära koppling mellan företagens redovisning och beskattning. Det finns 
med andra ord en stark önskan från Skattemyndigheten att revisionsplikten behålls för 
att garantera att företagens bokföring (det vill säga företagets beskattningsunderlag) 
sammanställts på ett korrekt sätt. Både Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten för ett 
samarbete mellan sig och revisorerna. De anser att revisorns närvaro på företagen har en 
preventiv effekt när det gäller ekonomisk brottslighet.13 Även FAR, som företräder 
revisorerna är för en bibehållen revisionsplikt. Visionen över hur EG-rättens regler skall 
tillämpas och eventuellt införlivas i Sverige ser alltså ut på olika sätt. 
 
1.   2. 

Svenska  
lagar 

EU:s 
lagar 

E 
U 

Svenska 
lagar  

 
 
 
Figur 2: Behålla det svenska regelsystemet Figur 3: En ökad harmonisering av reglerna.  
(Källa: egen )   (Källa: egen ) 
 
Några argument som förespråkarna i debatten framhåller är att ledning och ägare ofta är 
samma person i mindre bolag.14 Något som i praktiken innebär att ett av revisionens 
syften, vilket är att granska förvaltningen och ge ägarna kontroll över företagsledningen, 
inte har någon innebörd. De anser även att slopad revisionsplikt underlättar för de små 
företagen, både administrativt och ekonomiskt, och att fler aktiebolag kommer att 
startas. Frågan är dock om slopad revisionsplikt är den rätta vägen att gå för att 
underlätta för små bolag. Aktiebolaget som associationsform har en stark ställning i 
                                                 
13 Balans nr 3, 2005 s. 24, ”Alla ense om revisionens fördelar….” 
14 http://www.konsult.lrf.se/vara_tjanster/fore/nyhbrev/2005/0508.htm#Revisionsplikt 
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svenskt näringsliv. Det ger vissa friheter i form av begränsat ekonomiskt ansvar för 
ägaren, vilket till exempel enskild firma inte ger. Å andra sidan ställs det vissa krav som 
företaget måste leva upp till, bland annat krävs det idag att företagets räkenskaper 
årligen granskas av en revisor. Om revisionsplikten försvinner för de mindre 
aktiebolagen leder detta till att företag med samma associationsform, omfattas av olika 
regler. En konsekvens av detta kan bli att det goda renommé som aktiebolaget har idag, 
urholkas. En slopad revisionsplikt innebär även förändringar för revisionsbranschen och 
revisorerna som yrkeskår.  
 
Något som gör frågan angelägen i Sverige är det mycket stora antalet små och 
medelstora företag som finns i landet. Enligt Justitiedepartementets definition av mindre 
företag skulle hela 97 % av alla aktiebolag i Sverige omfattas av en eventuell förenkling 
av revisionsreglerna.15 Vilket är detsamma som att endast 7 000 av Sveriges cirka 250 000 
aktiebolag uppfyller EU:s definition på stora bolag.16 Det här innebär i praktiken att ett 
tillämpande av EG-rättens undantagsregler leder till en nästan helt slopad revisionsplikt 
i Sverige. På ett samhällsekonomiskt plan är frågan vad detta kommer att innebära i 
form av skattefusk och ekonomisk brottslighet. På ett företagsekonomiskt plan är frågan 
vilka konsekvenser det kommer att medföra för redovisningens kvalitet och vilka följder 
det får på begrepp som rättvisande bild och god redovisningssed.  

1.4 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att se vilka möjliga konsekvenser en slopad revisionsplikt får 
på företagens redovisning samt ta reda på om hypotesen enligt nedan håller. 

1.5 Avgränsningar  

Frågan om revision kan studeras ur flera perspektiv, till exempel internrevision, 
kommunal- och statlig revision. Den kan studeras ur företagens, intressenternas och 
revisorernas perspektiv men även hur till exempel revisionen utförs i koncerner. Denna 
uppsats kommer dock i första hand att studeras ur revisorers och revisionsbolagens 
perspektiv och kommer enbart att omfatta konsekvenser för små privata aktiebolag.  

1.6 Hypotes  

Revisorerna har sedan många år, genom lagstiftning och andra föreskrifter, blivit en del 
av statens kontrollapparat. En roll som de har accepterat och lierat sig med. Teorier om 
förändringar beskriver hur förespråkare av förändringar är de som har något att vinna på 
                                                 
15 Balans nr 3, 2005 s. 19, “Går det att försvara revisionsplikten?” 
16 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag. s. 4 
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att en ändring sker medan motståndare ofta ser sig som förlorare. Idag är det lagen som 
styr efterfrågan av revisionstjänster och inte marknadskrafterna, något som gynnar 
revisorerna. Revisorerna försvarar nu sin position som de anser både vara lönsam och 
riktig. Vår hypotes är därför: ”revisorer vill ha kvar en oförändrad revisionsplikt”.  
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2. Metod  

Här redogörs val av vetenskaplig metod samt tillvägagångssätt för att uppnå syftet med 
uppsatsen. Dessutom följer en utvärdering av bland annat metodens validitet respektive 
reliabilitet. 

2.1 Vetenskapssyn 

Grunden till denna uppsats består av våra tidigare kunskaper från ekonomlinjen. Det är 
utifrån dessa kunskaper samt våra egna erfarenheter och vår förförståelse som 
problemet kommer att tolkas. Utgångspunkten är med andra ord våra teoretiska 
kunskaper inom redovisning, organisation och ledarskap men även våra tidigare 
arbetslivserfarenheter. Kunskaperna inom redovisningsområdet är framförallt på 
akademisk/teoretisk nivå då båda författarna saknar praktisk erfarenhet från detta 
område, viket påverkar både vårt arbete och de frågor som vi finner intressanta. Det 
kommer med stor sannolikhet även att ha inverkan på de slutsatser vi kommer fram till.  
 
I vår vetenskapssyn påverkas vi av vår världsbild som innehåller en förhandsuppfattning 
av området vi vill studera. Det är även den som styr vad som uppfattas som intressanta 
problem och står bakom de lösningar vi inriktar oss på.17 Syftet med uppsatsen var från 
början att undersöka vad som ligger bakom debatten om revisionspliktens varande eller 
inte varande. Vi upptäckte snart att mycket redan skrivits om ämnet varför vi har arbetat 
hårt med att finna en egen och förhoppningsvis ny vinkling. Undersökningen syftar dels 
till att studera hur väl vår hypotes stämmer med verkligheten, att revisorerna är de som 
vill ha kvar plikten, men också för att ta reda på vilka konsekvenser en slopad 
revisionsplikt får på företagens redovisning. 

2.2 Metodval och tillvägagångssätt 

Uppsatsen utgår från ett deduktivt tillvägagångssätt, där redan existerande teorier och 
modeller används för att utifrån dessa beskriva problemet. Metoden syftar till att 
beskriva och skapa en övergripande förståelse för de argument som använts för- och 
emot lagstadgad revision och dess bakomliggande faktorer. För att sen utreda vilka 
konsekvenser en slopad revisionsplikt får på företagens redovisning. 
 
Inledningen av uppsatsarbetet kan beskrivas som explorativa studier för att erhålla 
grundläggande kunskaper om problemets karaktär och innebörd samt kunskap om vad 

                                                 
17 Wallén s. 21 
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som redan har undersökts och inte.18 För insamlande av information studerades artiklar, 
publicerade under framförallt det senaste året, i tidningen Balans. Detta för att skapa en 
helhetsbild av vad både kritiker och förespråkare har för argument gällande 
revisionsplikten. Debatten har även pågått i tidningar som Dagens Industri och Dagens 
Nyheter. Dessutom har universitetsbibliotekets webbsök använts för att finna relevanta 
vetenskapliga artiklar och litteratur. När det gäller vetenskapliga artiklar har det varit 
svårt att finna väsentliga sådana då detta i huvudsak är ett svenskt problem relaterat till 
svenska förhållanden, till exempel den nära kopplingen mellan företagens redovisning 
och beskattning. 
 
Primär och sekundärdata 
I insamlandet av material har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. 
Sekundärdata består främst av litteratur inom redovisnings- och management området, 
de debattartiklar som vi har funnit i tidningen Balans samt tidigare uppsatser i ämnet. 
Fördelen med detta material är att det har varit relativt enkelt att få tillgång till det, 
medan nackdelen är att vi inte har kunnat kontrollera källorna. Vi är medvetna om att 
debattartiklar ofta är subjektiva i sin framställning och har därför varit extra vaksamma i 
vårt förhållningssätt när vi tagit del av dessa. Eftersom en stor del av materialet består 
av teoretiska källor, är det därför också viktigt att försöka ha ett kritiskt förhållningssätt 
då det annars kan finnas risk att författarnas eventuella subjektiva uppfattningar kan 
påverka oss i våra tolkningar av litteraturen. Detta är i denna undersökning om än ännu 
viktigare då det till stor del handlar om att försöka belysa vad som ligger bakom de 
olika fraktionernas argument. Primärdata består av intervjuer och enkäter. Skillnaden 
mellan dessa båda metoder består i hur vi samlar in svaren från undersöknings-
enheterna. Vid enkäter svarar respondenterna genom att på egen hand fylla i 
frågeformuläret, medan det finns en direktkontakt mellan intervjuare och respondent vid 
de intervjuer som har genomförts.19

 
Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Det finns två olika metodiska angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ metod. Båda 
undersökningsmetodernas främsta uppgift är att öka förståelsen för undersöknings-
problemet.20 Uppsatsen har inslag av båda metoderna. Den kvalitativa delen baseras på 
intervjuer med olika aktörer som medverkar i debatten kring revisionsplikten. Detta för 
att skapa en djupare förståelse för de argument som framkommit i debatten.21 Fördelen 
med intervjuer är att det finns en möjlighet för forskaren att vara lyhörd för 
respondentens verklighetsuppfattning. Det hjälper också intervjuaren att inte på förhand 

                                                 
18 Wallén s. 46 
19 Holme & Solvang s. 173 
20 Ibid s. 76 
21 Andersen s. 72 

 - 8 - 



 -Metod- 

 

låsa sig vid ett fastlagt schema vid inhämtandet av informationen.22 Det är lätt att 
förändra en fråga eller att ställa frågan på nytt om det råder osäkerhet om vad 
respondenten har sagt eller vad svaret egentligen har för innebörd. Syftet med metoden 
är att skapa ökad förståelse.  
 
Den kvantitativa undersökningen består av enkäter för att skapa en bredd och finna ett 
statistiskt sammanhang.23 Här är det en större distans till källan, därför krävs det än mer 
genomtänkta och taktiska frågor. Detta för att det kan vara svårt att komma tillbaka 
senare för att ställa en fråga som eventuellt glömde att ställas. Distansen gör också att 
förhållandet till källan eller respondenten blir mer selektiv.24 Vid den kvantitativa 
metodiken används en envägskommunikation, där undersökningen helt sker på 
forskarens villkor.25 Kvantitativa metoder passar bra för att kunna generalisera och dra 
slutsatser om en större grupp än den som ingår i undersökningen. Metoden har även hög 
grad av formalisering och strukturering. Materialet bearbetas med hjälp av 
statistikprogrammet Minitab. Då det inte finns en distinkt och tydlig gränsdragning 
mellan kvalitativa och kvantitativa metoder,26 utan båda metoderna ofta innehåller 
inslag från den andra, utgår vi från att dessa två metoder väl kommer att komplettera 
varandra i denna undersökning.  

2.3 Intervjuer 

Med hjälp av intervjuerna erhålls en mer djupgående kunskap om ämnet och 
respondenternas olika argument. Intervjuerna hjälper oss att läsa av attityder och känslor 
kring ämnet och bidrar till att förstå olika sociala processer.27 Ambitionen är att skapa 
en bild över respondenternas argument för att sedan koppla dessa argument till teorier 
kring redovisning men också ledarskap och förändringar. Tanken är att respondenterna 
själva får berätta och beskriva sina argument och där vi som intervjuar utövar den 
minsta styrningen.28 Denna typ av metod ger oss möjlighet att förändra frågorna utifrån 
den förståelse som uppkommer under den pågående intervjun, men också möjlighet att 
förändra frågorna till nästa respondent med förhoppningsvis än mer relevanta 
frågeställningar. Eftersom syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet 

                                                 
22 Halvorsen s. 81  
23 Andersen s. 72 
24 Halvorsen s. 81 
25 Andersen s. 70 
26 Holme & Solvang s. 76 
27 Ibid s. 77-78 
28 Ibid s. 99 
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och skapa en grund för en djupare förståelse av det fenomen som studeras är vår 
förhoppning att detta syfte uppnås.29

 
Enligt Bengt Gustavsson i boken ”Kunskapande metoder” bör frågor i en intervju vara 
formulerade på ett öppet sätt för att inte respondenten skall påverkas av intervjuarnas 
egna förväntningar. Dessutom bör de vara enkelt och klart formulerade och inte 
innehålla negationer då detta kan leda till osäkerhet hos respondenten. Ett annat viktigt 
inslag är att försöka skapa en relation med respondenten som bygger på tillit för att få en 
så meningsfull intervju som möjligt.30 Syftet med intervjuerna är att få ta del av 
respondenternas argument för och emot revisionsplikten. Dessutom är tanken att med 
hjälp av personliga intervjuer försöka avslöja bakomliggande faktorer till deras 
ställningstagande.  
 
En nackdel med intervjuer är att det kan vara svårt att undvika subjektiva antaganden. 
Andra nackdelar, eller snarare risker med intervjuer är att vi som intervjuar omedvetet 
påverkar respondenten eller tolkar svaren på ett sätt som vi förväntar oss att 
respondenten skall svara. Det föreligger även en risk för viss intervjuareffekt, det vill 
säga att respondenter svarar på ett sätt som han/hon tror att vi som intervjuar förväntar 
oss.31 För att undvika dessa fallgropar har vi låtit respondenterna svara så fritt som 
möjligt och försökt att inte lägga oss i svaren, detta för att inte avbryta dennes argument. 
Å andra sidan är en av fördelarna med intervjuer att det ges en möjlighet att ställa 
motfrågor för att få ytterligare förklaringar till svar som vi inte riktigt förstår eller för att 
bekräfta att respondentens svar har uppfattats på ett korrekt sätt.  
 
Undersökningens validitet är ett mått på om mätinstrumentet (i det här fallet våra 
intervjuer) har mätt vad som är avsett att mätas.32 Utformningen av frågorna är av sådan 
art att de kunnat ställas på ett objektivt sätt. De innehåller inte heller några negationer 
vilket skulle ha kunnat påverka respondenternas svar. Respondenterna har inte heller 
visat några svårigheter i att förstå innebörden av frågorna som ställts. För att öka 
validiteten har vi båda antecknat under intervjuerna för att få med så mycket 
information som möjligt men också för att i efterhand kontrollera att vi har uppfattat 
respondentens svar på samma sätt och inte tolkat svaren. 
 
Reliabiliteten i undersökningen är ett mått som skall visa att mätinstrumentet 
(intervjuerna) har gett tillförlitliga och stabila utslag. Med detta menas att andra forskare 

                                                 
29 Holme & Solvang s. 101 
30 Gustavsson s. 244 
31 Körner & Wahlgren s. 24 
32 Wiedersheim-Paul, Eriksson s. 28 
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bör komma till samma resultat om samma angreppssätt används.33  Ser vi till den grupp 
av respondenter som ingått i undersökningen och dessa personers kompetens, finns en 
övertygelse om att samma svar skulle kunna erhållas om samma frågor ställdes en gång 
till. Dock måste svaren ändå ses som relativt subjektiva då det ofta är respondentens 
egna åsikter och bedömningar som framkommer i svaren. Det är också viktigt att ha i 
åtanke att frågorna gäller en förändring som inte har genomförts, utan än så länge bara 
har debatterats.  

2.3.1 Urval av intervjurespondenter 

Vid urval av respondenter har både förespråkare och motståndare i frågan valts ut. Den 
första respondent som kontaktades var Kenneth Olsson som är auktoriserad revisor på 
revisionsbyrån BDO. I en artikel i Balans nr 10 från 2005, framgår det att han har 
medverkat vid ett seminarium där en av professorerna som skrev rapporten 
”Revisionsplikten i små aktiebolag” också deltagit. Vi kontaktade honom för att se om 
han kunde hjälpa oss att besvara de frågor som vi hittills samlat på oss. Då han är 
verksam i Malmö har alla frågor besvarats via telefon. Detta skedde i ett tidigt stadium i 
uppsatsarbetet, under den så kallade informationssökandefasen, och det primära syftet 
med detta samtal var att boka en intervju. Han är dock så intresserad av ämnet att han 
genast avsatte en dryg halvtimme till att besvara våra dåvarande frågor. Eftersom denna 
intervju inte var helt planerad presenteras inte frågorna och svaren i empirin. Denna 
intervju har dock hjälpt oss att få ökad validitet i den redan insamlade informationen 
 
Svenskt Näringsliv, som är en intresseorganisation för företagen i Sverige, valdes som 
respondent på grund av att det är den organisation som aktualiserade debatten i våras. 
Det var på deras initiativ som utredningen ”Revisionsplikten i små aktiebolag” 
genomfördes. Syftet var att försöka få svar på de frågor som uppkommit i och med att 
Svenskt Näringsliv figurerat med sina argument i många artiklar. Dessutom är det ett 
sätt att kontrollera om de sekundärdata, som inhämtats gällande argumenten för ett 
slopande av revisionsplikten i små bolag, stämmer.  
 
Att FAR, som är en intresseorganisation för auktoriserade och godkända revisorer, 
valdes som respondent är för att väga upp och belysa problemet från ett annat perspektiv 
än det som framkommer via Svenskt Näringsliv. Vi försökte först få delta i ett 
seminarium dit medlemmarna i FAR är inbjudna för att bland annat diskutera aktuella 
ämnen inom branschen. Dock fick vi inte medverka på detta möte, men efter upprepad 
korrespondens lyckades vi boka in en intervju med deras generalsekreterare, Dan 
Brännström. FAR och Svenskt Näringsliv valdes ut för att ge bredd och djup åt 
undersökningen. Bredd på grund av att de representerar olika åsikter och intressen i 
frågan och djup på grund av att de arbetar praktiskt med frågan eller företräder en 
intressegrupp, men också ökad validitet till delar av den redan insamlade informationen.  
                                                 
33 Wiedersheim-Paul, Eriksson s. 29 
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Den 19 oktober i år knöts kontakt med Lindebergs Grant Thornton då de hade en 
företagspresentation på Stockholms Universitet. Denna revisionsbyrå är intressant för 
vår undersökning på grund av att deras målgrupp är små och medelstora företag, varav 
de flesta är ägarledda. Företag som med största sannolikhet kommer att beröras om 
reglerna kring revisionsplikten förändras i Sverige. 
 
LM Ekmark AB är en revisionsbyrå med en revisor (ägaren) och en anställd. Magnus 
Ekmark är godkänd revisor och har arbetat som revisor sedan 1991. Majoriteten av hans 
klienter är ägarledda bolag. 
 
De respondenter som är revisorer är utvalda, dels för att de själva har samtyckt till att 
medverka i denna undersökning, men också för att de främst arbetar med ägarledda 
företag. Vi tror därför att dessa respondenters arbete kommer att påverkas om 
lagstiftningen kring revisionsplikten förändras.  

2.4 Enkäter 

Den kvantitativa delen utgörs av enkäter där målgruppen är revisorer. Urvalsmetoden 
som har använts kan beskrivas som ett systematiskt urval. Syftet med enkät-
undersökningen är att ta reda på om hypotesen håller samt att kunna dra slutsatser om 
urvalsgruppen revisorer. Metoden är dessutom billig, går att använda på ett stort urval 
och enkäterna kan standardiseras. I enkäten är frågorna korta och koncisa för att på så 
sätt undvika missuppfattningar.34 För att enkäten inte skall upplevas som allt för 
tidskrävande är den utformad för att omfatta endast en sida. Förhoppningen är att detta 
skall bidra till att svarsfrekvensen blir god. Eftersom enkäten syftar till att både få fram 
åsikter kring frågan om lagstadgad revision men även attityder till förändringar har 
begreppet förändring och attityd operationaliserats.  
 
Fördelen med enkäter är, som vi nämnde tidigare, att det både är ett tidsbesparande och 
kostnadseffektivt sätt att få information i en fråga. Tillvägagångssättet möjliggör också 
anonymitet vilket kan påverka respondenten att svara ärligare men också bidra till en 
ökad svarsfrekvens. En påminnelse har även skickats ut, drygt en vecka efter ursprungs-
utskicket, till alla som inte hade svarat. Detta för att få förhöjd svarsfrekvens.  
 
Nackdelarna är nästan desamma som fördelarna med intervjuer. Det finns inte utrymme 
för att tolka respondenternas kroppsspråk, röstläge inte heller går det att avläsa 
respondentens känslor kring ämnet lika tydligt. Dessutom är det svårt att veta om de 

                                                 
34 Körner & Wahlgren s. 23 
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erhållna svaren verkligen är svar på det som frågan syftat till och om respondenten har 
tolkat eller förstått frågan på det sätt som är meningen.  

2.4.1 Urval för enkäter 

FAR:s medlemsregister över revisionsbyråer ligger som grund vid urvalet av 
respondenter. Där valdes var tionde byrå ut för att sen, utifrån dessa, välja var tionde 
revisor. Anledningen till att registret har använts som urvalsram till enkät-
undersökningen är att dessa respondenter borde vara så pass insatta i frågan att de kan 
ge svar som grundas på praktisk erfarenhet och inte bara åsikter. Med denna 
urvalsmetod blev det 60 revisorer som fick detta enkätutskick. Metoden innebär också 
att både stora och små revisionsfirmor finns representerade i urvalet. 
 
När det gäller validiteten för enkäterna gjordes först en pilotstudie. Detta för att 
säkerställa att inga frågor eller påståenden i enkäten var svåra att tolka. Vi använde oss 
av studenter som också läser på ekonomlinjen och som har gjort två egna enkät-
undersökningar tidigare. De gav oss bra feedback och utifrån den utfördes vissa 
förändringar och tillägg i enkäten. Utformningen av frågorna är av sådan art att de 
kunnat ställas på ett objektivt sätt, men också till viss del formulerade som påståenden. 
Vissa av frågorna återkommer på olika ställen i enkäten men med olika formuleringar. 
Detta i ett försök att säkerställa att respondenterna verkligen har svarat vad de tycker. 
Svarsfrekvensen är lägre än vad vi hade önskat. Trots påminnelser är det endast 23 
respondenter som har svarat, vilket motsvarar en svarsfrekvens på knappt 40 %. Den 
låga svarsfrekvensen samt storleken på urvalet gör att det inte går att dra några 
statistiskt generella slutsatser om revisorerna. Men svaren hjälper oss att se om det finns 
några urskiljbara tendenser. Dessutom har det i efterhand visat sig att fråga fyra blivit 
felbehandlad i den enkät som gick med i det första utskicket, vilket gjorde att det inte 
gick att fylla i svaret på den frågan. Ett så kallat mätfel.35 Frågan avsåg hur många 
kunder respektive respondents byrå har. Trots att vissa respondenter valt att skicka ett 
separat mail med svar på denna fråga har vi valt att bortse från fråga fyra. Denna fråga 
påverkar inte analysen i vår undersökning i någon större omfattning. Syftet med frågan 
var att se om det eventuellt finns någon skillnad i inställning till lagstadgad revision 
beroende på om revisorn arbetar på en liten eller stor revisionsbyrå. 

                                                 
35 Dahmström s. 263 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel ges en beskrivning av utformningen av revisionsplikten samt revisionens 
syfte. Dessutom beskrivs delar av Årsredovisningslagen och Aktiebolagslagen som 
skulle kunna påverkas av ett slopande av revisionsplikten. Slutet av kapitlet behandlar 
teorier om motstånd till förändringar och behovet av motivation. 

3.1 Användning av tidigare vetenskap 

Trots att många uppsatser skrivits i ämnet revision har det inte varit helt enkelt att hitta 
relevant forskning att koppla till vårt ämnesval. Flera vetenskapliga artiklar berör 
ämnet, men utifrån andra länders perspektiv. I den engelska tidskriften Financial 
Management framgår att trycket ökar på Auditing Practicing Board (APB). De har fått i 
uppdrag att se över de etiska standarderna för revision samt hur misslyckanden har 
påverkat allmänhetens förtroende. Kritikerna hävdar dock att de missat poängen då de 
inkluderat ägarledda bolag trots att skandalerna har skett i stora publika bolag. De anser 
även att APB:s nya standarder kommer att skapa problem vid revision av små bolag.36  
 
I Chartered Accountants Journal från februari 2005 skriver Craig Fisher att fler 
revisionsstandarder leder till mer dokumentation för revisorn. Något som får till följd att 
arbetet tar längre tid och leder till högre kostnader för kunden. Men problemet är inte 
kostnaden i sig, eller att revisionsstandarden förändras, utan snarare att det saknas en 
verklig förståelse för den kunskap som revisorn tillför företaget. Många företagare som 
köper en revisionstjänst har egentligen inte så stor kunskap om vad de köper och inser 
därför inte nyttan som revisorn gör.37 Han menar att det bör finnas alternativ till en 
fullständig revision för vissa bolag, men påpekar också att en revision av ett mindre 
bolag ofta kan innebära högre risk, än revision av ett större bolag.  
 
En forskningsrapport som berör svenska förhållanden är ”Revisorn som rådgivare” som 
publicerades år 2004. Syftet med studien var att ”utveckla kunskap om hur 
ledningspersoner i SME-bolag bedömer utbytet med revisorn i den rådgivande 
funktionen” där ”SME” står för små och medelstora företag. Fokus har legat på 
rådgivning och har ett företagsperspektiv. Några av de slutsatser som rapporten 
mynnade ut i är bland annat att det görs insatser för att förbättra villkoren för SME-
bolag men att det samtidigt kvarstår en samhällsstruktur och ett regelsystem där 
storföretagen utgör normen.38 En långsiktig och nära relation mellan revisor och företag 

                                                 
36 Financial Management, december/January 2004/05 
37 Chartered Accountants Journal, februari 2005 
38 Svanström s. 33 
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är positivt och innebär att revisorn snabbt erhåller värdefull information vilket gör att 
”problem” snabbt upptäcks och åtgärder kan sättas in i tid. Revisorn är en stor källa till 
kompetens i SME-bolag. Förtroende mellan parterna kan vara bra och eftersträvansvärt 
men nackdelen är att det kan motverka kritiskt ifrågasättande om det finns ett beroende 
mellan parterna.39 Revisorn har dubbla roller: en rådgivande- och en kontrollerande roll 
vilka kan vara svåra att förena40

3.2 Harmonisering 

I takt med ökad internationalisering och att antalet företag med dotterbolag och filialer i 
andra länder har ökat, har kravet på enhetligare redovisningsregler tilltagit. Inom 
redovisningsområdet finns det två traditioner. Dessa presenteras nedan.41

 
 Anglosaxiska modellen Kontinentala modellen 
Redovisningsyrket stark tradition svag tradition 
Statens inflytande på 
redovisningsregler 

begränsad roll stort inflytande 

Finansiering finansierat med aktie- 
kapital 

finansierat via 
krediter/upplånat kapital 

“Syfte” användarperspektiv få in skatter, skydda 
investerarna 

Tabell 1, översikt över de anglosaxiska och kontinentala modellerna  
(Källa: Accounting Theory) 
 
Redovisningen i Sverige har influerats av framförallt tysk och amerikansk redovisning 
och numera även av EU.42 Englands redovisning baseras på den anglosaxiska 
redovisningen. England har en lång redovisningstradition men före 1970 fanns det ingen 
organisation som ansvarade för gemensamma redovisningsstandarder.43 Den 
anglosaxiska redovisningen anses vara mer informativ och öppen och har en mindre 
försiktig redovisning på grund av avsaknad av (eller få) fonder och reserver.44 I Sverige 
finns det idag en civilrättslig gräns för högsta tillåtna redovisningsvärde, detta för att 
skydda borgenärerna från att företagens tillgångar övervärderas. Skatterättsligt finns det 
en motsvarande gräns för lägsta värde, detta för att företag inte skall undervärdera sina 
tillgångar och därmed undanhålla skatt till staten.45  
                                                 
39 Svanström s. 47 
40 Ibid s. 54-55 
41 Wolk, Dodd och Tearney s. 658 
42 Artsberg s. 133 
43 Wolk, Dodd och Tearney s. 659 
44 Artsberg s. 90 
45 Smith s. 77 
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För att beskriva vad som påverkar utformningen av revisionsplikten i Sverige har vi 
gjort en egen modell. Detta för att på ett så lättöverskådligt sätt som möjligt ge en 
översikt över de instanser och organisationer som påverkar normerna, eller agerar som 
lobbygrupper för hur revisionsplikten skall utvecklas eller förändras i Sverige.  
 

 
Figur 4  Modell över vår syn på harmoniseringen. 
(Källa: egen) 
 
De regler och normer som ställs upp för revisorer präglas i hög utsträckning av 
utvecklingen i USA. Detta till följd av att amerikansk lagstiftning på redovisnings- och 
revisionsområdet har en stark normerande effekt världen över.46 Överst i modellen 
återfinns EU som bland annat arbetar för en harmonisering av redovisnings- och 
revisionsregler inom EU. EG-rättens fjärde bolagsrättsdirektiv från augusti 1978 
behandlar utformningen av, och innehållet i, årsbokslut och årsrapporter.47 Tidigare var 
den lagstadgade revisionen i EU inte harmoniserad vilket var anledningen till att 
kommissionen 1996 gjorde en övergripande analys av behovet av ytterligare åtgärder 
beträffande lagstadgad revision inom EU.48 Målet var att använda International 
Standards on Auditing (ISA) för all lagstadgad revision inom EU. Det är även den som 
ligger till grund för den nya revisionsstandarden (RS) i Sverige.49  
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46 Artsberg s. 136 
47 Kinserdal 
48 Europeiska unionens officiella tidning 2/10/2003 
49 http://www.far.se/pdf/Generalsekr%20har%20ordet%202004.pdf 
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Enligt EG-rätten är revisionsplikten idag obligatorisk för alla medlemsländer, däremot 
har länderna själva möjlighet att undanta små och medelstora bolag från denna plikt om 
de uppfyller vissa krav. I Sverige har regeringen valt att inte tillämpa de undantagsregler 
som EG-rätten tillåter, något som väckt stor debatt. Både inom näringslivet, bland 
normbildare inom redovisningsområdet och mellan de politiska partierna finns olika 
åsikter representerade. Inom alla grupper finns det de som vill behålla och till viss del 
förändra revisionsplikten (”för”) och de som vill att revisionsplikten skall förändras 
eller helt slopas för de minsta bolagen (”emot”). Längst ner återfinns företagen, de som 
betalar för att revisionen utförs. Mellan dessa olika intressen finns revisorerna som utför 
revisionen och ser till att redovisningsreglerna och gällande lagar efterlevs.  
 
I och med att Sverige gick med i EU har vi förbundit oss att anpassa vår lagstiftning 
efter de direktiv som ges ut av EG-kommissionen. Fjärde bolagsdirektivet har till 
uppgift att harmonisera reglerna för årsbokslut och förvaltningsberättelse. Det har som 
övergripande krav att årsbokslutet skall ge en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning. Det innefattar en obligatorisk uppställning av balans- och resultaträkning samt 
enhetliga regler för värdering och tilläggsinformation.50  

3.3 Svenska lagar och principer 

Bestämmelser om redovisning finns främst i Årsredovisningslagen (ÅRL). Den gäller 
för alla fysiska och juridiska personer som enligt bokföringslagen är skyldiga att avsluta den 
löpande bokföringen med någon form av bokslut.51 För revision finns bestämmelserna i 
Revisionslagen (RevL), Stiftelselagen, Lagen om ekonomiska föreningar och Aktiebolags-
lagen (ABL). RevL 5 § och ABL 10 kap. 3 § stadgar att revisorns uppgift är att granska 
bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsen och VD:s förvaltning. 

3.3.1 Associationsformen aktiebolag 

Huvudregeln i aktiebolag är att delägarna inte är personligt ansvariga för bolagets 
skulder. När ett aktiebolag bildas investerar aktieägarna kapital i bolaget. Efter det kan 
de inte tvingas att skjuta till ytterligare belopp, oavsett hur dåligt företaget går. 
Fordringsägarna kan inte heller vända sig till aktieägarna för att få betalt om bolaget inte 
kan betala sina skulder. Allt enligt ABL:s portalparagraf, 1 kap. 1§ 1 st som gäller för 
2005. En väsentlig del av reglerna i ABL finns för att säkerställa att en bolags-
förmögenhet skapas (aktiekapitalet) och att den inte försvinner under bolagets 
verksamhet. Meningen är att fordringsägarna skall skyddas, men reglerna finns också 
till för aktieägarnas skull.52  

                                                 
50 www.juridicum.su.se 
51 Artsberg s. 128 
52 Rohde s. 20 
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Det finns dock undantagsfall när det gäller ansvarsfrihet för aktieägare. Trots att 
aktieägarna fullgjort sina förpliktelser kan de bli ansvariga för bolagets skuld gentemot 
fordringsägare men även för obetalda skatter. Exempel på sådana ansvarsgenombrott 
har förekommit i ett par av Högsta domstolens avdömda mål. Det har då rört sig om 
bolag som inte bedrivit någon självständig verksamhet i eget intresse, och som inte 
erhållit tillräckligt kapital av sina aktieägare för att en självständig verksamhet kunnat 
bedrivas.53  

3.3.2 Årsredovisningen 

ÅRL anger principer för hur årsredovisningen skall utformas. I den framgår att 
”årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god 
redovisningssed.”54 Den skall som helhet ge en rättvisande bild av bolagets ställning 
och resultat.55 Kravet på överskådlighet innebär att materialet skall var lätt att komma 
åt, presenterat på ett systematiskt sätt samt att formen för presentationen ger möjlighet 
till överblick.  

3.3.3 God redovisningssed och Rättvisande bild 

Med god redovisningssed menas att företagen skall följa rådande rekommendationer, 
lagar och praxis. Balansräkning och resultaträkning inklusive noter och 
tilläggsupplysningar skall ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och 
resultat.56 God redovisningssed definieras enligt lagstiftaren som rådande praxis och 
rekommendationer från normgivande organ. Dock har det lämnats öppet för att i det 
enskilda fallet kunna göra avsteg från rekommendationer, allmänna råd och vedertagen 
praxis för att uppnå en rättvisande bild.57 Rättvisande bild uppkom i och med 
Storbritanniens medlemskap i EG då ”true and fair view” blev en övergripande princip i 
EG:s redovisningsdirektiv (numera EU). I den svenska ÅRL har begreppet översatts till 
rättvisande bild.58 Det har skrivits och utretts mycket om vad rättvisande bild egentligen 
innebär, men parterna har inte lyckats komma fram till någon definition eller enats om 
vad begreppet står för.59 Enligt den kontinentala tolkningen innebär det att 
redovisningen skall upprättas i enlighet med lagar och rekommendationer. Enligt den 
anglosaxiska tolkningen innebär rättvisande bild att man får, och skall, avvika från både 
lagar och rekommendationer om det är nödvändigt för att spegla verkligheten av 

                                                 
53 Rohde s. 228 
54 ÅRL 2 kap 2 § 
55 Leonardz & Blomquist s. 47 
56 Ibid s. 48 
57 Artsberg s. 52 
58 Smith s. 76 
59 Artsberg s. 155 
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företagets finansiella ställning på ett rättvisande sätt.60 Detta benämns ofta som 
”overridingregeln”. I Sverige har man valt att inte införa denna regel, utan menar att en 
redovisningsskyldig som har följt lagens regler inte skall behöva känna sig osäker om 
huruvida man har redovisat rätt eller inte.61

3.3.4 Revision 

Syftet med revision är att granska företagets räkenskaper och ledningens förvaltning av 
företaget. ”Revisorn skall i den omfattning god revisionssed bjuder, granska bolagets 
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning”.62 Revisionsberättelsen är alltså ett slags bevis på att företagsledningen har 
följt lagar, praxis och god redovisningssed när årsredovisningen har upprättats.63

 
Styrelse och VD svarar för standardisering och kvalitet av all finansiell information. 
Tillförlitligheten i redovisningen beror till stor del på den interna kontrollen som finns i 
företaget. Därför ska revisorn även granska den interna kontrollen för att utifrån den 
kunna bedöma tillförlitligheten i redovisningen. Minst en av revisorerna som utses av 
bolagsstämman skall vara godkänd eller auktoriserad.64 Revisorns roll är bland annat att 
ge ökat förtroende för den lämnade informationen 
 
Det så kallade förväntningsgapet vilket innebär att förtroendet för, och förväntningarna 
på, revisionen är större än innebörden av revisionen diskuteras. Det är alltså inte säkert 
att läsaren av en årsredovisning får reda på eventuella missförhållanden i ett företag 
genom årsredovisningen och revisionsberättelsen. Revisorerna brukar hävda att 
revision, precis som redovisning, inte är någon exakt vetenskap.65  
 
Templet på bilden nedan består av tre grundpelare vilka är: kompetens, tystnadsplikt 
och oberoende. Dessa är förutsättningar för att det yttersta syftet med revisionen, att 
skapa förtroende, skall uppnås. 

                                                 
60 Smith s. 76 
61 Artsberg s. 157 
62 ABL 10 kap 7 § första st 
63 Gröjer s. 112 
64 Thomasson m fl. s. 340 
65 Artsberg s. 116 
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Figur 5 Templet som visar intressenternas grundkrav på revision 
(Källa: från föreläsning av Öhrlings i ämnet Revision den 23/2 2003) 
 
Kompetensen hos revisorn är grundläggande varför det finns krav på fortbildning, 
vilken är en naturlig del av revisorns arbete. Tystnadsplikten hamnar i fokus eftersom 
viss information om företaget, som revisorns får ta del av, kan skada bolaget. Revisorn 
kan endast förmedla information som har erhållits i samband med revision om 
upplysningsplikt enligt lagen råder.66 Oberoendet är en av de pelare i templet ovan som 
kan komma att få stark påverkan på revisorns roll vid ett borttagande av 
revisionsplikten. Idag görs försök att säkerställa revisorns oberoende genom att 
lagstadga att revisorn ska avstå från ett uppdrag, eller en kombination av uppdrag, om 
det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet.67 Exempel på sådana omständigheter är: egenintressehot, självgranskningshot, 
partsställningshot, vänskaps-/förtroendehot och skrämselhot. Analysmodellen, som tillkommit 
på grund av behovet av en oberoende revisorskår i samhället, innebär att revisorn inför varje 
uppdrag undersöker olika hot mot oberoendet och de motåtgärder som kan vidtas.68 När 
detta är gjort avgör revisorn om uppdraget kan utföras eller bör avböjas. Analysen måste 
dokumenteras.69

3.4 Teorier 

De tidigare avsnitten i detta kapitel har handlat om harmonisering och det legala och 
praktiska ramverk som revisorn arbetar efter. Nedan följer några teorier kring företagets 
intressenter, maktförhållandet inom företaget samt teorier om motstånd till förändringar. 
                                                 
66 Artsberg s. 115 
67 http://www.far.se/faq.asp?id=28 
68 Artsberg s. 114 
69 FAR Vad är revision? s. 53 
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3.4.1 Intressentmodellen 

Företaget är beroende av sin omvärld som består av bland annat samhälle, marknad, 
finansiärer och medarbetare. Dessa kan i sin tur delas upp ytterligare på det sätt som 
intressentmodellen visar.  
 

Figur 6 Intressentmodellen 
(Källa: Den nya ekonomistyrningen) 
 
Ett av redovisningens huvudsyften är att förse externa mottagare med information om 
verksamheten, framförallt den ekonomiska ställningen. Ett annat syfte är att 
redovisningen skall förse interna mottagare, företagsledning och andra ansvariga inom 
företaget, med information för beslutsfattande, kontroll och budgetering.70 Företaget 
och intressenterna har ett ömsesidigt beroende av varandra. Till exempel så investerar 
ägarna kapital i företaget och i gengäld förväntar de sig någon typ av utdelning eller 
avkastning på detta kapital. Stat och kommun, bidrar med infrastruktur, utbildning och 
service och vill som motprestation få in skatter, avgifter och arbetstillfällen.71 I 
intressentmodellen är företagets mål att tillgodose intressenternas krav. Det händer att 
intressenternas krav står i konflikt med varandra vilket får till följd att ledningen ofta 
måste kompromissa för att få en balans mellan dessa krav. 72

3.4.2 Agentteorin 

Revisionen har tillkommit för att öka trovärdigheten för den finansiella informationen 
som företagen ger ut. Agentteorin som uppstod på 1970-talet utgår från att alla aktörer 
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70 Thomasson m fl. s. 22 
71 Ax, Johansson och Kullvén s. 42 
72 Ibid s. 43 
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är rationella och nyttomaximerande. Den fokuserar på relationer mellan olika aktörer 
inom redovisningsområdet73 så även inom revision. Agentteorin innebär kort att en part 
vill ha något utfört (principal) medan en annan part skall utföra arbetet (agent). 
Överenskommelsen mellan dessa parter fastställs sedan i ett kontrakt.  
 

 
Figur 7  Agentteorin 
(Källa: Messier) 
 
Enligt denna teori har agenten informationsövertag över principalen. Det innebär att 
revisorns roll är att se till att den finansiella informationen är korrekt så att principalen 
kan känna förtroende för den producerade informationen.74 Förtroendet för 
informationen är alltså av intresse för både företagets externa intressenter men också 
internt inom företaget. En förändring av reglerna kan skapa osäkerhet och motstånd, 
vilket debatten i frågan om revisionsplikten redan har visat. Många arbeten och 
arbetsplatser har under senare år genomgått betydande förändringar och det finns 
ingenting som pekar på att denna förändringens tid kommer att stanna upp, snarare 
tvärtom. Det kommer att vara mer regel än undantag att arbeta med eller i förändringar 
framöver.75  

3.5 Motstånd till förändringar 

För att utvecklas som person eller som företag krävs förändringar, vilka både skapar och 
kräver konflikter. Förändring framkallar en nödvändig dragkamp mellan viljor för att 
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73 Artsberg s. 84 
74 Messier s. 6 
75 Svedberg s. 371 
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slutligen utse vinnare och förlorare.76 Men förändringar kan, trots att de behövs för att 
driva utvecklingen framåt, ofta framkalla oro inför framtiden. Det motstånd som 
individen upplever styrs i regel av helt andra faktorer än de som frammanat 
förändringen.77 Det motstånd människor ofta känner kan bero på många olika saker, till 
exempel:  

- rädsla på grund av att deras jobb är hotade 
- att deras makt och ställning är hotad 
- sämre förmåner 
- lägre status 
- låg delaktighet och möjlighet att påverka 
- bristande förtroende (för vad och vem?)78 

 
Förändringar börjar sällan i företaget självt utan tar ofta sin början i omvärlden som 
ständigt förändras.79 I denna uppsats är det ganska tydligt att förändringen inte startar 
hos företagen själva eller hos revisorerna, utan förändringen som krävs beror på att 
reglerna och direktiven från EU förändrats. Reaktioner i samband med förändringar 
hänger samman med hur människan själv får vara delaktig, påverka och ta egna 
initiativ. Tvång skapar alltid motstånd.80 För att omvända motståndare eller tvivlare i en 
fråga krävs alltså delaktighet. Det handlar om vilken möjlighet individen har att påverka 
och att de som berörs av förändringen får löpande information. Det handlar även om 
kommunikation och hur styrningen och regleringen presenteras, och sen implementeras. 
Om individen känner sig delaktig och får information ökar motivationen och känslan av 
trygghet, vilket kan dämpa oron inför förändringen som ändå måste genomföras.81  

3.5.1 Styrning och reglering 

När det gäller reglering finns det tre ytterligheter. En är att det inte finns någon 
reglering alls, då drivs utvecklingen framåt enbart av marknadskrafterna. En annan är att 
regleringen är helt statligt kontrollerad. Den tredje är när privata intressen får styra, utan 
inblandning av staten.82 Flera studier om redovisning har tagit fasta på kulturella 
skillnader och dimensioner. Dessa säger förmodligen mer om hur regleringen av 
redovisningen sker, än om innehållet i redovisningsreglerna.83 Styrning kan bland annat 
studeras ur perspektiven: centralisering och decentralisering. I frågan kring revisions-
plikten har EG valt en medelväg genom att säga att varje land får välja sin egen lösning 
                                                 
76 Bolman och Deal s. 369 
77 Rubenowitz s. 105 
78 Carlsson och Nilsson s. 149 
79 Nilsson s. 13 
80 Carlsson och Nilsson s. 138 
81 Bengtsson s. 29-35 
82 Artsberg s. 126 
83 Ibid s. 91 
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om vissa villkor är uppfyllda. I detta fall tror inte EG:s ledare att de behöver ge direktiv 
om vad som skall gälla i varje specifik fråga utan har gett varje land ett övergripande 
ramverk inom vilket de själva får bestämma reglerna. Idag är revisionsplikten 
lagstadgad och alltså obligatorisk för alla svenska aktiebolag, oavsett storlek. Revisorn 
är utsedd av, och arbetar på, ägarnas (bolagsstämmans) uppdrag. Om den detaljerade lag 
om revision som idag finns i Sverige förändras eller slopas kommer detta leda till att det 
är ägarna (bolagsstämman) i mindre företag och organisationer som själva avgör om de 
vill ha hjälp av en auktoriserad revisor. Detta för att kontrollera sina befattningshavare, 
medarbetare och deras arbete även i fortsättningen eller om de vill använda andra 
former.84

 
I tider av förändring är det som chef alltid svårare att leda ett företag eller en grupp 
individer jämfört med när allt går sin gilla gång. Machiavelli, som var en italiensk 
statsman, historiker och filosof och levde 1469-1527, lär ha sagt:  
 

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt att 
leda, ingenting så osäkert i framgång, som att söka införa en ny 
tingens ordning. Den som förändrar får nämligen till motståndare 
alla de som lyckats väl i de gamla spåren och endast ljumma 
försvarare i dem som kan tänkas fungera i de nya.”85   

 
Det handlar om att skapa delaktighet när förändringar skall genomföras och människor 
behöver motivation för att ta till sig förändringar. 

3.5.2 Behovet av motivation 

Det finns olika teorier kring vad som styr människors motivation. Två av dessa är 
Maslows behovshierarki och Mc Clellands behovsteori. 
 
Mc Clellands teori grundar sig på de mänskliga behoven i arbetslivet. Dessa tre 
definierar han som: prestations-, kontakt- och maktbehov. Prestationsbehovet 
kännetecknas av att en person har ett starkt utvecklat behov av att prestera. Om det finns 
ett problem att lösa vill personen gärna få ett personligt ansvar för detta. Kontaktbehovet 
karakteriseras av att personen har ett stort behov av umgänge med andra människor. 
Medan maktbehovet präglas av att personen gärna vill få igenom sina idéer och 
synpunkter för att på så vis uppfylla sin önskan om att kunna vara med och påverka 
utvecklingen.86

 
 
                                                 
84 Artsberg s. 91 
85 Svedberg s. 371 
86 Kaufmann s. 53 
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Maslow behovshierarki (även kallad trappa) består av fem huvudkategorier: fysiologiska 
behov, trygghetsbehov, sociala behov, uppskattning/självkänsla och självförverkligande. 
Dessa är sinsemellan hierarkiskt rangordnade där det lägsta behovet måste vara 
tillfredsställt innan nästa behov kan aktiveras.  

Figur 8. Maslows behovstrappa  
(Källa: egenutvecklad utifrån Kaufmann) 
 
Bristmotiven vilka omfattar de tre lägsta nivåerna börjar med fysiologiska behov. Där 
handlar det om överlevnad och att äta sig mätt. I trygghetsbehovet, som aktiveras när 
man kan äta sig mätt, är målet att skydda sig själv och sin familj. De sociala behoven, 
som endast kan aktiveras om steg ett och två är uppfyllda, handlar om att bli erkänd av 
sin omgivning. Följande två nivåer kallas växtmotiven. Det fjärde steget handlar om 
självkänsla och uppskattning. Nu är behoven inte längre fokuserade på att reducera 
bristtillstånd utan handlar mer om individens möjligheter till personligt växande, att 
utveckla de personliga egenskaperna maximalt, få bra självrespekt och andra 
människors uppskattning. Det femte steget handlar om självförverkligande och är 
fokuserat på att frigöra kapacitet för att utveckla de anlag, förmågor och egenskaper 
varje individ besitter. Att försöka förverkliga sina potentialer.87

 
I nästa kapitel presenteras svaren från de fyra intervjuer som genomförts samt en 
sammanställning av utfallet från enkätundersökningen. I analysen kommer dessa svar 
att kopplas till teorierna i detta kapitel. 
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87 Kaufmann s. 53 ff 
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4. Empiri 

I detta kapitel beskrivs den empiri som kommit till stånd genom intervjuer och en 
enkätundersökning. Intervjuerna har genomförts med representanter från Svenskt 
Näringsliv, FAR, Lindebergs Grant Thornton samt LM Ekmark AB. Därefter 
presenteras svaren från enkätundersökningen vilken riktats till revisorer. 

4.1 Intervju med Svenskt Näringsliv 

Den 10 november intervjuade vi redovisningsexpert Carl-Gustav Burén på Svenskt 
Näringsliv. Han är sedan ett och ett halvt år ansvarig för redovisningsfrågor och 
kommer tidigare från bygg- och fastighetsbranschen där han har arbetat med liknande 
arbetsuppgifter. Svenskt Näringsliv är en medlems- och branschorganisation med cirka 
55 000 medlemsföretag.  

4.1.1 Harmonisering 

Svenskt Näringsliv arbetar för att skapa regelförenklingar för små- och medelstora 
bolag och anser även att frågan om revisionsplikt bör tas upp i detta sammanhang. De 
bad professorerna Per Thorell och Claes Norberg att utreda situationen i Sverige, vilket 
resulterade i rapportern ”Revisionsplikten i små företag” som blev klar i mars 2005. Det 
är bland annat denna rapport som har aktualiserat debatten om revisionsplikten och hur 
den skall hanteras i SME-bolagen. Frågan har alltså inte väckts av medlemsföretagen 
utan skett på initiativ av Svenskt Näringsliv centralt. 
 
I flera artiklar, i bland annat Balans, hänvisar Svenskt Näringsliv till denna rapport där 
det framgår att England har slopat revisionsplikten för cirka 10 år sedan. Carl-Gustav 
Burén tar fasta på att England har utnyttjat EG-rättens lättnadsregler och att det fungerar 
hos dem. Däremot är han inte lika säker på att exakt samma modell är tillämpbar i 
Sverige då England bland annat har en annan bolagsstruktur än Sverige. Han hänvisar 
dock till arbetssättet, det vill säga att England aktivt arbetar för att underlätta regelverket 
och göra kostnadsbesparande åtgärder för de minsta bolagen.  
 
Carl-Gustav Burén anser att det inte bör vara något problem att beskattningen i Sverige 
är kopplad till företagens redovisning.  Dels hänvisar han till att det i utlandet finns 
speciella granskningsförfaranden vid deklaration, något som förhindrar att allt för stora 
misstag begås i företagens redovisning. Han påpekar även att Skattemyndigheten i 
Sverige kommer åt både enskilda näringsidkare och aktiebolag på grund av 
ansvarsgenombrottet.   
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Inom en snar framtid skall EG-rättens 8:e direktiv88 implementeras i medlemsländerna 
vilket kommer att kräva ytterligare förändringar i den svenska lagstiftningen. Carl-
Gustav Buréns förhoppning är att rapporten ”Revisionsplikten i små bolag” kommer att 
ingå som underlag när detta förändringsarbete påbörjas. När det gäller konkreta 
förändringar har Svenskt Näringsliv inga speciella krav. De är dock måna om att frågan 
tas upp till debatt. De är inte heller främmande för att ha kvar revisionsplikten, men att 
den då anpassas efter de små företagens behov och inte utifrån de stora multinationella 
företagens förutsättningar.  

4.1.2 Kvalitet 

Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att låta företagen själva bestämma om de är i 
behov av revision eller inte, vilket är en av anledningarna till att de har initierat 
debatten, men framförallt anser de att det bör ges utrymme för ett annat tankesätt. Carl 
Gustav Burén ställer sig även tveksam till den förmyndarroll som revisorn utgör då han 
anser att företagen bör ges större friheter att själva besluta om till exempel revision. En 
fördel som Svenskt Näringsliv lyfter fram är att slopad revisionsplikt minskar 
kostnaderna för företagen med cirka 10 000 kronor per år. Nackdelarna kan till exempel 
vara att det kan ta tid att förändra de förväntningar och antaganden som finns på 
årsredovisningen. Det blir svårt för läsaren av en årsredovisning att veta vilken som är 
reviderad eller inte. Det finns även en risk att de företag som bäst behöver revision 
bestämmer sig för att inte ha den.  
 
Burén anser att det finns mycket kvar att fundera över och ta ställning till när det gäller 
vilka effekter denna förändring skulle ge i företagens årsredovisning.  Ska till exempel 
aktiebolag som ej är revisionspliktiga registreras på samma sätt som traditionella 
aktiebolag? Rent konkret blir det ju mer likt en enskild firma eller ett handelsbolag 
eftersom det fortfarande är samma redovisningsregler som gäller, även om bokslutet 
inte är granskat av en revisor. Slutsatsen är att statusen på företaget och trovärdigheten 
för dess finansiella information förändras och att det därför tydligt bör framgå om 
bolagets räkenskaper är granskade av en revisor eller ej. Ur kredithänseende kan ett 
alternativ till årsredovisningen istället vara att se till löpande betalningsanmärkningar, 
via kreditupplysning, vilka är mer aktuella tidsmässigt än en årsredovisning. 
 
På frågan om principen rättvisande bild kommer att få olika innebörd i en 
årsredovisning som innehåller revisionsberättelse jämfört med en årsredovisning utan 
hänvisar Burén till Ekobrottsmyndighetens så kallade ”restaurang-projekt” där de inte 
fann någon skillnad i redovisningen mellan de företag som haft revision (AB) och de 
utan (HB, enskild firma m fl). Burén menar att det i botten ligger en osäkerhet om 
kvalitetsskillnader och betydelsen av dessa. Att ta bort plikten innebär ju inte att alla 

                                                 
88 Direktivet gäller  godkännande av personer som har ansvar för lagstadgad revision  av räkenskaper 
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kommer att utnyttja den möjligheten och han hänvisar till I England där 30-40 % av de 
berörda företagen har valt att fortsätta med revision. 

4.1.3 Förändring 

Enligt Carl-Gustav Burén är båda revisorsförbunden (FAR och SRS) organisationer 
som vill behålla revisionsplikten. Enligt honom handlar inställningen till bibehållen 
revisionsplikt mycket om kåranda för revisorerna, vilket är en av anledningarna till att 
dessa organisationer är för en bibehållen revisionsplikt.  

4.2 Intervju med FAR 

Den 6 december 2005 intervjuade vi Dan Brännström som är generalsekreterare på 
FAR, en tjänst som han har haft i snart 2 år. Dan Brännström är auktoriserad revisor, 
medlem i FAR:s styrelse sedan år 2000, styrelseordförande i FAR förlag och även 
styrelsemedlem i revisionsbyråbranschens utbildningsföretag IREV. FAR:s medlemmar 
består av cirka 2 600 revisorer, varav 2 100 är auktoriserade och 500 är godkända 
revisorer. 

4.2.1 Harmonisering 

Av FAR:s medlemmar vill cirka 80 % behålla revisionsplikten medan 20 % vill ta bort 
den. FAR driver aktivt frågan internt, för att hålla sig uppdaterade och vara väl 
förberedda inför olika situationer som kan komma att uppstå. Dan Brännström tror inte 
att den engelska modellen (slopad revisionsplikt) går hem hos allmänheten i Sverige. 
Att det har fungerat i England tror han bland annat beror på att de har en annan kultur 
och en annan inställning till fusk. De tar inte lika allvarligt på fusk som vi svenskar gör.  
 
På frågan om det går att frikoppla redovisningen från beskattningen svarar Brännström 
att det i Sverige finns en tradition av kontroll. De flesta svenskar är emot all form av 
fusk men fuskar ändå själva, de kör för fort, anlitar svart städhjälp med mera men blir 
upprörda när andra fuskar. Ett bevis på detta är att när Skatteverket gör revision, får de 
nästan alltid bra kritik från allmänheten. En hög kvalitet på redovisningen behövs, även 
om beskattningen och redovisningen frikopplas. Beskattningen måste ändå bygga på 
redovisningen, därför kommer det alltid finnas en koppling kvar, oavsett revisionsplikt 
eller ej. Redovisningen fungerar även som beslutsunderlag och det är därför av stor vikt 
att den håller en hög kvalitet.  

4.2.2 Kvalitet 

Dan Brännström ger många exempel på vad en slopad revisionsplikt kan komma att 
innebära. Dels tror han att ett borttagande av revisionen på sikt kommer att höja 
revisorernas status, bland annat på grund av att relationen mellan revisor och klient 
kommer att ske på frivillig basis. Han tror även att priset för revision kommer att öka 
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och ligga mer i linje med den risk som revisorn tar i samband med en revision. Några 
nackdelar är att banker och kreditinstitut kommer att ha svårare att utläsa statusen och 
tillförlitligheten i bolagens räkenskaper. Skattemyndigheterna kommer att få svårare att 
kontrollera skatten då den är kopplad till redovisningen och att den ekonomiska 
brottsligheten kommer att öka. Det finns även en risk att företagens årsredovisningar får 
en betydligt sämre kvalitet, vilket är av betydelse för såväl företagen som dess 
intressenter. Dessutom menar han att principen Rättvisande bild får olika betydelse i en 
årsredovisning med revision i jämförelse med en utan.   

4.2.3 Förändring 

FAR har försökt att dela med sig av sina kunskaper och åsikter till Justitie-
departementet, men därifrån har ingen respons erhållits. Dan Brännström tror att frågan 
om revisionsplikten kommer att tas upp till diskussion först när det 8:e bolagsrättsliga 
direktivet skall implementeras i Sverige. På frågan om FAR har några önskemål om 
konkreta förändringar när det gäller revision i aktiebolag, svarade Dan Brännström att 
det är logiskt att aktiebolag har revision, även om det är enmansbolag. Detta på grund 
av att aktiebolagsformen begränsar ägarens ekonomiska ansvar. Han hänvisar till att det 
finns andra företagsformer för dem som ej vill ha revision i sitt bolag. Handelsbolag och 
enskild firma är två exempel. Däremot är det viktigt att det finns enkla och tydliga 
regler. Han är också tydligt med att revisionen inte skall utföras där den ej behövs.  

4.3 Intervju med Lindebergs Grant Thornton och LM Ekmark AB 

Intervjuer med två revisorer, som representerar en större och en mindre revisionsfirma, 
har utförts. Nedan följer en sammanställningen av de svar som erhållits i samband med 
dessa intervjuer. 
 
Den 17 november träffade vi Carl Niring på Lindebergs Grant Thornton. Carl har 
arbetat som revisor i 11 år varav de sista sex åren på Lindebergs. Han är auktoriserad 
revisor och även partner i företaget. Lindebergs arbetar främst med ägarledda företag 
och har ca 17 000 klienter i Sverige (år 2003). Cirka 30 % av dessa är så kallade 
mikrobolag med en omsättning på max 3 miljoner kronor. Carl Niring ansvarar för 
ungefär 80 klienter. 
 
Den 22 november träffade vi Magnus Ekmark på LM Ekmark AB. Det är en mindre 
revisionsfirma, där Magnus Ekmark är ensam ägare med en anställd. Magnus är 
godkänd revisor och har sedan 1991 arbetat som revisor. Företaget är helt inriktat på 
ägarledda företag. Av företagets cirka 150 klienter är knappt hälften så kallade 
mikrobolag. 
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4.3.1 Harmonisering 

Lindebergs tror att revisionsplikten kommer att försvinna inom 3-4 år. Carl Niring anser 
att om syftet är att underlätta för de små bolagen så är ett slopande av revisionsplikten 
fel väg att gå. Magnus Ekmark anser att aktiebolagsformen (med begränsat personligt 
ansvar som en viktig del) kräver någon form av kontroll från utomstående. Detta för att 
skapa ett förtroende för denna bolagsform, vilken ger vissa fördelar i förhållande till 
övriga associationsformer. Däremot anser han att det borde finnas fler associations-
former i Sverige där skatteregler är det samma som för aktiebolag men med personligt 
ansvar fullt ut. 
 
Varken Carl Niring eller Magnus Ekmark tror på argumentet om att fler företag skulle 
startas om revisionsplikten tas bort. För att detta skall ske krävs andra åtgärder än 
slopad revision. Magnus Ekmark menar att många av dem som startar ett aktiebolag, 
ofta inte har en aning om att det tillkommer något som heter revision. 
 
I Sverige är beskattningen kopplad till företagens redovisning. På frågan om de har 
något förslag på hur man kan lösa den uppgiften svarade Carl Niring att bokföringen 
skall följa god redovisningssed, och ger som exempel att skattelagstiftningen också 
bygger på god redovisningssed, men att det inte är alltid som Skatteverket har samma 
åsikt som revisorerna om vad detta innebär. Oavsett årsredovisning eller ej, så skall alla 
företag även lämna en särskild skattedeklaration. Han påpekar emellertid att Sverige är 
ett land med låg skattebetalningsmoral. Ekmark menar att det idag fungerar ganska bra 
med kopplingen mellan beskattning och redovisning då båda skall följa god 
redovisningssed. 
 
Både Carl Niring och Magnus Ekmark är eniga om att kraven från EU, när det gäller 
revision, inte är rimliga att ställa på de mindre företagen. Carl Niring tycker att man 
skall skära i reglerna och göra det enklare, istället för krångligare, vilket han menar att 
bland annat de nya 3:12 reglerna är89. Magnus Ekmark tycker i och för sig att den nya 
revisorsstandarden uttryckligen bara gäller för väsentliga förhållanden och att 
revu100590 tillåter vissa lättnader vid revision av mindre bolag redan idag. Det stora 
problemet i Sverige anser Ekmark är att många väljer aktiebolag fast de egentligen inte 
är ute efter aktiebolagets grundidé, det vill säga att begränsa det personliga ansvaret. 
Skattefördelar (3:12 reglerna bland annat) samt den klara uppdelningen mellan den 
fysiska- och juridiska personen gör att många väljer aktiebolag före enskild firma och 

                                                 
89 3:12-reglerna är skatteregler för fåmansbolag. De bestämmer hur mycket en ägare till ett fåmansföretag 
kan ta ut som kapitalbeskattad inkomst med en skattesats på 30 % och hur mycket som skall beskattas 
som en löneinkomst med en skattesats på upp till 57 %. 57 kap Inkomstskattelagen (IL) 
90 De särskilda övervägandena vid revision av småföretag (uttalande i revisionsfrågor som behandlas i 
RS) 
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handelsbolag. Han anser att detta problem skulle lösa sig av sig självt ifall det fanns en 
associationsform som liknar aktiebolagsformen, men med personligt ansvar fullt ut. 
Niring föreslår att man ska minska kraven på utförliga noter i årsredovisningen och 
förenkla uppställningsformen. Han tror att hela branschen vill att det ska skäras i 
reglerna för SME-bolag. 
 
Carl Niring tror att det främst är revisionsbranschen som vill behålla revisionsplikten. 
Men inte på grund av att de är rädda för att förlora kunder, tvärtom kommer de flesta 
revisorer troligtvis att få mer att göra, då inte jävet skulle stoppa dem att utföra även 
andra tjänster. Niring anser också att revisionen är jämförelsevis billig i Sverige och att 
en fri konkurrens ger en möjlighet att ta ut marknadsmässiga priser. Han menar att 
branschen egentligen inte är emot en förändring, men påpekar åter att ett slopande av 
revisionsplikten är fel ände att börja i. Ekmark tror att kunderna till en början är för ett 
slopande och att mindre revisionsbyråer kommer drabbas hårt ekonomiskt. De små 
byråerna har den senaste 10-årsperioden minskat sina konsultuppdrag av rädsla att anses 
jäviga vid en eventuell prövning. Vissa kunder kommer troligtvis att komma tillbaka för 
att de inser att de har behov av revisorn ändå. Undantaget är de företag som har en 
bokhållare som sköter den löpande redovisningen. Om kompetensen finns kommer de 
troligtvis inte ha behov av mer än en ekonom. 

4.3.2 Kvalitet 

På frågan om varför revisionskostnaden kommer att öka med 30 %91 svarar Carl Niring 
lite frågande ”jämfört med vad”? Allt beror på vilka siffror man jämför med och vad 
man inkluderar. Revisionen är billig i Sverige jämfört med andra EU-länder. Magnus 
Ekmark menar att om revisionen kostar 10 000 kronor idag så skulle det innebära en 
merkostnad på 3 000 kronor mer per år. Enligt hans mening borde bolaget inte fortsätta 
att drivas om det står och faller med denna merkostnad  
 
Vi frågade även om Dan Brännströms uttalande, ”förväntningarna på revisorn har aldrig 
varit större”, stämmer. Carl Niring menar att yrkesrollen kontinuerligt har förändrats 
under de 11 år som han har arbetat som revisor. Kraven har successivt ökat och revisorn 
skall numera i stort sett kontrollera allt ifrån räkenskaper till misstanke om brott. 
Samtidigt har kraven på noter och övriga upplysningar också ökat, vilka ofta är allt för 
detaljerade och i många fall onödiga för små bolag. Niring ger som exempel att 
årsredovisningen tidigare var till för en hyggligt informerad läsare men nu är till för en 
hyggligt oinformerad läsare. Magnus Ekmark delar inte Dan Brännströms åsikt. Han 
anser att rollen som revisor har blivit tydligare med åren. Tidigare förväntade sig kunder 
att revisorn även skulle inneha rollen som skatteexpert vilket de flesta idag vet att 
revisorn inte är.  
 
                                                 
91 DI 16/3 2005, Slopa revisionsplikten i de mindre företagen 
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Carl Niring anser att några fördelar med en slopad revisionsplikt är att revisorerna kan 
öka sina arvoden och att det kan höja statusen på yrket, Detta på grund av att 
revisorerna blir tillåtna att arbeta mer som konsulter. Magnus Ekmark menar att det inte 
skulle innebära någon förenkling för företagen, endast en besparing på 10 000-20 000 
kr. Men menar att de förslag till förbättringsåtgärder som företagen många gånger får i 
samband med revisionen oftast är väl värd dessa pengar. Nackdelarna är, enligt både 
Niring och Ekmark, att det kommer att bli sämre kvalitet på företagens bokföring över 
lag. Niring menar också att det i sin tur kommer att påverka årsredovisningarna. Men 
påminner om att man även måste ta hänsyn till företagets intressenter, och deras behov 
av korrekt information.  Ekmark tar även upp frågan om att fortbildningen av bokhållare 
och företagare ofta är sämre än för revisorer. 
 
På frågan om principen om rättvisande bild kommer att få olika innebörd i en 
årsredovisning som innehåller en revisionsberättelse jämfört med en årsredovisning utan 
svarar Carl Niring att så kan det aldrig bli. Det kan inte finnas årsredovisningar med 
olika innebörd, då detta är lagstyrt. Magnus Ekmark håller inte med utan menar att detta 
blir följden av att låta vissa företag befrias från revision medan andra måste ha den. 

4.3.3 Förändring 

Carl Niring och Magnus Ekmark är eniga om att de som vill slopa revisionsplikten är, 
Svenskt Näringsliv, redovisningskonsulter och vissa populistiska partier. De är alla 
grupper som alla har något att vinna på att förslaget går igenom.  
 
Carl Niring anser att ett borttagande av revisionsplikten skulle påverka branschen, men 
att redovisningskonsulterna är de som har mest att förlora då de kommer att 
utkonkurreras av revisorskåren. (Lindebergs får inte göra löpande bokföring enligt de 
regler som råder idag). Ekmark tycker att ett borttagande av revisionsplikten inte alls 
rimmar med tidsandan. Renodling av rollerna gör att det blivit tydligare vad som 
förväntas av ägare, ledning, revisor, rådgivare och konsulter. Att ta bort revisionsplikten 
är ett steg tillbaka. 

4.4 Enkätundersökning 

Urvalet av respondenter till enkätundersökningen består av auktoriserade och godkända 
revisorer. Anledningen är att det är en yrkeskår som direkt berörs om reglerna kring 
revisionsplikten förändras, vilket gör det både intressant och relevant att undersöka 
deras åsikt i frågan. Enkäten ligger också till grund för att testa om vår hypotes 
”revisorer vill ha kvar en oförändrad revisionsplikt” håller, samt undersöka om det kan 
urskiljas några tendenser om vad revisorskåren vill.  
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De första frågorna i enkäten ger bakgrundsinformation om respondenten. Därefter följer 
ett antal påståenden där svarsalternativen delats upp i fyra kategorier; ”stämmer helt”, 
”stämmer till stor del”, ”stämmer lite” och ”stämmer inte alls”. Dessutom finns 
alternativet ”vet ej” för dem som inte vill svara eller inte har någon åsikt/kunskap i 
frågan. Syftet med påståendena är att ta reda på respondentens inställning till 
förändringar och möjliga konsekvenser om revisionsplikten slopas. Enkäten avslutas 
med frågor om revisionspliktens vara eller inte vara. Svaren presenteras under 
rubrikerna: Harmonisering, Kvalitet och Förändring.  
 
Av de 23 enkäter som besvarats kom sex svar från kvinnor och sjutton svar från män.  
I genomsnitt har respondenterna arbetat som revisorer i nästan 19 år, med en spridning 
från sex till 31 år.  
 

Diagram 1 Histogram över respondenternas antal år som revisorer 
 
De flesta respondenter arbetar på en revisionsbyrå som har små och medelstora företag 
som målgrupp. Fyra respondenter svarar att de har en blandad målgrupp och fem andra 
uppger att de främst arbetar med mikroföretag. Vi ställde även en fråga om hur stor 
andel av deras kunder som är ägarledda företag. Där är det en spridning mellan svaren, 
på 20 till 100 %. 11 respondenter svarar 90 % varför denna stapel är den högsta i 
nedanstående diagram. 
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Diagram 2 Stapeldiagram över andel av byråernas kunder som är ägarledda företag. 
 

4.4.1 Harmonisering 

Det första påståendet gäller huruvida det är rimligt att reglerna för revision tillämpas 
fullt ut på alla aktiebolag, oavsett storlek. Där varierar svaren, dock är det flest svar på 
”stämmer inte alls” och ”stämmer lite” vilka tillsammans fick 17 svar. 

Diagram 3 Stapeldiagram över rimligheten i att tillämpa samma regler oavsett storleken på aktiebolagen 
 
Några frågor i enkäten berör hur reglerna om revision bör utformas i framtiden. På 
frågan om de tycker att revisionsplikten bör avskaffas för mikroföretag (företag med en 
omsättning på mindre än 3 miljoner kronor) svarar 17 respondenter ”nej”, fyra svarar 
”ja” och två svarar ”vet ej”. På följdfrågan om de tycker att det ska vara samma 
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omfattning på revisionen för mikroföretag som för stora företag är det två som håller 
med, medan resterande 21 inte delar den uppfattningen, utan svarar ”nej”. 

4.4.2 Kvalitet 

Det ingår även påståenden gällande kvaliteten på redovisningen och eventuella 
konsekvenser som ett slopande av revisionsplikten kan komma att innebära. Ett 
påstående avser om revisorerna tror att ett borttagande av revisionsplikten kommer att 
ge sämre kvalitet i företagens redovisning. 17 respondenter anser att det ”stämmer helt” 
eller till ”stor del”. Fem svarar att det ”stämmer lite” och endast en svarar att det ”inte 
stämmer alls”. Vi påstod även att förtroendet för företagens årsredovisningar kommer 
att sjunka om revisionsplikten tas bort vilket 19 respondenter instämmer till.  (Dessa 
svarade att det ”stämmer helt” eller ”till stor del”). Fyra respondenter svarar att det 
”stämmer lite” medan ingen respondent svarar att det ”inte stämmer alls”. På frågan, om 
principen om rättvisande bild kommer att få olika innebörd i årsredovisningar med, 
respektive utan revision, är svaren ”stämmer helt” och ”stämmer till stor” de som får 
flest svar, totalt 16 stycken. Fem respondenter svarar att det ”stämmer lite” medan ingen 
svarar att det ”stämmer inte alls”. Två respondenter svarar ”vet ej”. 
 

iagram 4 Stapeldiagram över påståendet om att principen rättvisande bild får olika innebörd i 

4.4.3 Förändring 

Resterande påståenden behandlar v uppstå för revisorerna om 
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påståendena om att konkurrensen från redovisningskonsulterna kommer att öka. På 
påståendet om att revisorernas arbetsuppgifter kommer att påverkas är det 17 revisorer 
som svarar att det ”stämmer till stor del” eller ”stämmer helt” och fem som svarar att det 
inte ”stämmer alls” eller ”stämmer lite”.  
 
Ett annat påstående är att statusen som revisor kommer att öka om revisionsplikten 

ndras  

ilket mer än hälften av revisorerna inte är så övertygade om. De anger 

slopas, vilket sex respondenter anser ”stämmer helt” eller ”till stor del”. Medan 12 
respondenter svarar att det ”stämmer lite” eller ”inte alls”. Fem respondenter svarar ”vet 
ej”. Vi påstår även att rollen som revisor kommer att förändras. Där svarar 19 
respondenter att det ”stämmer helt” eller ”till stor del” och endast fyra svarar ”stämmer 
lite” eller ”inte alls”. 
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Diagram 5 Stapeldiagram över påståendet att rollen som revisor kommer att förä
 
Ytterligare ett påstående är att revisorns relation till sina klienter kommer att förändras, 
v
svarsalternativen ”stämmer lite” eller ”inte alls”. Resterande 10 respondenter svarar att 
det ”stämde helt” eller ”till stor del”. Även påståendet om att kundkretsen kommer att 
minska visar på viss tveksamhet. Sammanlagt svarar 16 personer att det ”stämmer lite” 
eller ”inte alls” och en som svarar ”vet ej”. Ser vi till påståendet om minskad 
arbetsbelastning är det nästan identiska svar som ovanstående, nämligen 17 svar på 
”stämmer lite” eller ”inte alls”. Även här är det en som svarar ”vet ej”. 
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Diagram 6 Stapeldiagram över påståendet om att revisorn kommer få minskad arbetsbelastning. 
 
För att få information om hur revisorerna tror att ett borttagande av revisionsplikten eventuellt 
kommer att påverka samhällsekonomin ställdes några påståenden om skattefusk och ekonomisk 
brottslighet samt om revisorerna tror att fler aktiebolag kommer att startas om revisionsplikten 
försvinner. På påståendet om att fler aktiebolag kommer att startas på grund av ett borttagande 
av revisionsplikten håller majoriteten inte med. 15 respondenter svarar ”stämmer lite” eller ”inte 
alls” och endast två svarar ”stämmer helt”. Sex valde att svara ”vet ej”. På påståendet om 
revisorerna tror att skattefusket kommer att öka svarar 12 respondenter att det ”stämmer helt” 
eller ”till stor del” medan 10 respondenter svarar ”stämmer lite” och en som svarar ”vet ej”. 
Dock var det ingen som svarade att det ”inte stämmer alls”. När det gäller risken för ökad 
ekonomisk brottslighet är svarsfördelningen enligt följande: 14 respondenter svarar att det 
”stämmer helt” eller ”till stor del” och 8 svarar att det ”stämmer lite” och en som svarar ”vet ej”. 
Inte heller här är det någon som svarar att det ”inte stämmer alls”.  
 

Diagram 7 Stapeldiagram över påståendet om risken för ökad ekonomisk brottslighet 
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5 Analys 

I detta kapitel ställs teori och empiri mot varandra för att nå fram till uppsatsens 
problemställning. Därefter analyseras konsekvenser som kan komma att uppstå vid ett 
slopande av revisionsplikten samt respondenternas argument i förhållande till teorier 
om motstånd till förändringar. För att det skall vara lättare att följa de olika 
respondenternas inställning till revisionsplikten presenteras de med företags- respektive 
organisationsnamn.  

5.1 Harmonisering 

Ett av EU:s övergripande syften är att öka harmoniseringen av lagar och regler mellan 
medlemsländerna. Men hur fungerar det i praktiken? I rapporten som Svenskt 
Näringsliv har beställt framgår det att England sedan 10 år tillbaka aktivt arbetar med att 
slopa revisionsplikten. Eftersom Sverige, i hög grad påverkas av EU-kommissionens 
regelverk såg vi det intressant att undersöka om våra respondenter bedömer att det är 
möjligt för Sverige att göra på samma sätt. Av de fyra respondenter som har intervjuats 
anser ingen att detta är möjligt. Svenskt Näringsliv hänvisar mer till arbetssättet och att 
England även har genomfört andra förändringar medan FAR inte tror att ett slopande av 
revisionsplikten, och den kontroll som revisorn utgör, kommer att accepteras av 
Sveriges medborgare. Lindebergs anser att revisionsplikten behövs, både för stora och 
små aktiebolag, och att den utgör en viktig funktion bland annat för att finna 
varningstecken i bolag som det börjar gå sämre för. Trots att dessa tre respondenter har 
olika åsikter i frågan om revisionsplikten skall behållas eller slopas var alla eniga om att 
det inte går att kopiera den engelska modellen rakt av. Skall lättnader göras måste 
anpassningar till svenska förhållanden ske. Det här visar att det, som i teorin är bra, inte 
alltid är lika enkelt att applicera i praktiken. Ett problem vid implementeringen av EU:s 
regler är att vissa medlemsländer följer den anglosaxiska redovisningsmodellen medan 
andra använder sig av den kontinentala traditionen. Detta är en anledning till att Sverige 
får svårt att kopiera den engelska modellen rakt av eftersom att Sverige har andra 
traditioner och regler kring redovisning än de som gäller i England. Det råder således 
olika förutsättningar för implementeringen av EU:s regler. 
 
I enkätundersökningen ställdes frågan om det är rimligt att EU:s regler kring revision 
tillämpas fullt ut i alla bolag, oavsett storlek. Majoriteten, det vill säga 17 respondenter, 
håller inte med om detta. Endast två av respondenter tycker att det är rimligt. Men det är 
heller inte så att de vill ta bort plikten utan 17 av 23 respondenter har valt att svara att 
revisionsplikten skall behållas i små och medelstora företag. Inte heller Lindebergs och 
Ekmark anser att EU:s krav på revision är rimliga att ställa på de små bolagen. När 
frågan preciserats om att endast gälla mikroföretag ökar enigheten än mer. 21 av 23 

 - 38 - 



 -Analys- 

 

respondenter anser att mikroföretagen inte skall omfattas av samma regelverk som stora 
bolag. Det råder alltså en stor enighet om att det är orimligt att ställa samma krav på ett 
litet företags redovisning och revision som de som ställs på de stora publika bolagen. 
Mot bakgrund av den information som har erhållits från intervjuer och enkäter framgår 
det, att de som praktiskt arbetar med revision tycker, att regelverket är för omfattande 
för de små bolagen och att det bör förenklas men inte att revisionsplikten skall slopas. 
Detta visar att det kanske inte är plikten som borde diskuteras utan redovisningsreglerna 
och utformningen av dessa. Det bör även noteras att Sverige är ett land som redan vid 
inträdet i EU kommit långt i utvecklingen när det gäller kvaliteten på företagens 
redovisning. 
 
Ett praktiskt problem vid en implementering av EU:s regler är att Sverige har en nära 
koppling mellan företagens redovisning och beskattning (ett förhållande som inte gäller 
för de bolag i England som är undantagna från revisionsplikten). Svenskt Näringsliv 
anser att denna koppling inte bör vara något stort problem då Skatteverket enligt dem 
kommer åt både enskilda näringsidkare och aktiebolagens ägare på grund av 
ansvarsgenombrottet (se avsnitt 3.3.1). De refererar även till utlandet där det finns 
speciella granskningsförfaranden vid deklarationen som förhindrar att allt för stora 
misstag begås i företagens redovisning. Svenskt Näringsliv anser att det är viktigt att ta 
hänsyn till hur företagets intressenter ser på frågan.  FAR menar att det i Sverige finns 
en tradition av kontroll och att svenskar i allmänhet är emot fusk, trots att de själva 
anlitar svart städhjälp och kör för fort. Det finns med andra ord kulturella skillnader som 
är starka och djupare förankrade än vi kanske tror eller vill erkänna, något som inte går 
att bortse ifrån när förändringar skall införas. Kontrollen för statens räkning har inte 
alltid funnits, men är idag så väl inarbetad att revisorerna och dess intresseföreningar ser 
den som en naturlig del av sitt arbete. Detta kan vara en bidragande anledning till att de 
ser möjligheten till en återgång till det ursprungliga syftet som ett hot. En annan aspekt 
på frågan om redovisningens koppling till beskattningen är att det i Sverige finns två 
lagar med delvis motstridiga intressen. Den civilrättsliga gränsens vars högsta tillåtna 
redovisningsvärde är till för att skydda borgenärerna från att företagets tillgångar 
övervärderas och det skatterättsliga lägsta värdets gräns vars syfte är att företagen inte 
skall undervärdera sina tillgångar och därmed undanhålla skatt till staten.  
 
Ett av revisionens syften är att granska förvaltningen och ge ägarna kontroll över 
företagsledningen. Ett argument som har använts i debatten är att företagsledare och 
ägare ofta är samma person i små bolag och att revisionsplikten därför inte behövs. 
Detta är ett argument som varken FAR eller Lindebergs håller med om. De är båda 
överens om att revisionen behövs. De påminner om att redovisningen skall följa god 
redovisningssed och att det är viktigt att värna om den goda kvalitet som svensk 
redovisning har idag. En anledning som FAR anger är bland annat att redovisningen 
utgör ett viktigt beslutsunderlag, något som påverkar både företaget och dess 
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intressenter. FAR hänvisar även till att det i Sverige råder en låg skattebetalningsmoral. 
Lindebergs påpekar att varje företag skall lämna in en särskild skattedeklaration och till 
det behövs redovisningen som underlag. Ekmark tror att Skattemyndigheten kommer att 
få mer att göra om företagen ges möjlighet att avstå från revision och att de då kommer 
att finna många oegentligheter i företagens redovisning. Idag medverkar revisorerna till 
att reglerna efterlevs och att kvaliteten i redovisningen håller en hög standard 
(kvalitetssäkring). Det här innebär sammantaget att slopad revisionsplikt kan få en 
negativ påverkan på förtroendet för företagets finansiella information. Revisorerna 
tillför även kompetens i frågor som berör såväl redovisning som skatter och 
finansiering. Frågor som inte alltid intresserar entreprenören, men som är av betydelse 
för företagets fortsatta utveckling och fortlevnad. Enligt intressentmodellen är företaget 
ömsesidigt beroende av sin omgivning, vilket innebär att intressenterna ändå kan 
komma och kräva av företaget att dess räkenskaper skall vara reviderade, oavsett om 
revisionen är lagstadgad eller inte.  
 
Sverige har en lång tradition av revision och en omfattande reglering. Vad händer om 
den kontroll som revisionen utgör tas bort? I enkäten ställdes påståendet att det finns 
risk för att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka om revisionsplikten slopas 
men även att skattefusket kommer att öka. Respondenterna håller med om detta, om än i 
något varierande grad.  Idag upprättar företaget ett kontrakt med revisorerna på grund av 
att revisionen är lagstyrd. Om denna lag upphör finns en risk att företag som inte ser 
nyttan, utan bara kostnaden, med en revisors närvaro beslutar sig för att avbryta 
kontraktet. Kanske är det de företagen som har störst benägenhet att vilja handla oärligt 
som bestämmer sig för att säga upp kontraktet. Men det kan också vara de företag som 
själva besitter stor kunskap om redovisningsregler och andra lagar och som anser sig 
klara den biten själva. Företaget har dessutom två olika intressen när det gäller hur stor 
vinst som skall redovisas. Inför intressenter, till exempel banker och kunder vill 
företaget visa en god utveckling och ett bra resultat medan de till Skatteverket vill 
redovisa en lägre vinst för att minimera beskattningen. I Sverige är revisorn i flera 
ärenden skattefogdens förlängda arm in i företagen, i bland till den grad att man kan 
ifrågasätta hur väl det ursprungliga syftet, att skydda företagets tillgångar och 
kontrollera att styrelse och verkställande ledning följer lagar och andra föreskrifter, idag 
uppnås. Se till exempel Skandia-affären, där verkställande ledning berikat sig på 
aktieägarnas bekostnad 
 
I länder med ett arv av statlig kontroll, till exempel Sverige, har så småningom 
revisionens ursprungliga syfte, byggts ut genom politiska beslut till att mer och mer 
omfatta kontroll av att lagstiftningen efterföljs. Framför allt skattelagstiftningen och för 
noterade bolag även aktiebolagslagens tillgångsredovisning. Revisorn har till exempel 
anmälningsplikt, enligt de centraliserade och detaljerade direktiv som styr revisionen 
vilket bland annat innebär att revisorn måste anmäla bolaget om misstanke om 
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ekonomisk brottslighet föreligger. Det här är till viss del en kulturfråga. I somliga länder 
har revisorn inte alls detta uppdrag utan är helt trogen sin uppdragsgivare. I vår kultur är 
det mer naturligt att inte förändra en sådan situation. Om Sverige har möjlighet att välja 
direktstyrning via centralisering enligt svensk tradition, eller marknadsstyrning via 
decentralisering, på det sätt som England gjort beror således inte bara på om lagen 
ändras utan har även en djup förankring i traditioner som är svårare att förändra än 
lagen om revisionsplikt. 

5.2 Kvalitet 

Idag fungerar revisionsberättelsen i årsredovisningen som en form av kvalitetsstämpel 
för att företagens redovisning är upprättad enligt gällande lagar och praxis. Om 
revisionsplikten slopas finns det risk att det kommer att påverka företagens 
årsredovisningar på flera sätt. Både Svenskt Näringsliv och FAR är eniga och tror att 
det kommer att bli svårare för användarna att veta vilka företag som har en reviderad 
årsredovisning eller inte. Medan Ekmark menar att en slopad revisionsplikt inte innebär 
någon förenkling för företagen. FAR tror även att det finns en risk att det blir svårare för 
banker och kreditinstitut att avläsa företagens finansiella status. I enkäten till revisorerna 
påstods att kvaliteten i företagens redovisning kommer att försämras om revisions-
plikten slopas i mikrobolagen. Endast en respondent motsätter sig detta medan övriga 
22 respondenter håller med. Alla respondenter är även, i varierande grad, ense om att 
förtroendet för årsredovisningen kommer att sjunka. Ingen respondent har motsatt sig 
påståendet. Enligt templet som beskrivs i teorikapitlet, är förtroendet det yttersta syftet 
med revision. Om revisionen tas bort och läsarna av årsredovisningen har svårigheter att 
urskilja vilka företag som är reviderade eller inte kommer detta naturligtvis i första hand 
att påverka trovärdigheten och förtroendet för företagen. Men det kan ju i förlängningen 
även påverka stora delar av näringslivet. 
 
Begreppet rättvisande bild är relativt nytt i den svenska redovisningen. Det har visat sig 
svårt att definiera vad begreppet innebär då det inte finns klara och tydliga direktiv. För 
företagen kan det vara extra svårt eftersom de inte har så mycket att referera till och jämföra 
med. Här är revisorerna en tillgång eftersom de har erfarenheter från olika företags 
redovisningar. Revisorerna kan därför hjälpa företagen med att få redovisningen att uppvisa 
en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Både FAR och Ekmark anser att 
det finns risk att begreppet rättvisande bild kommer att få olika innebörd om vissa 
årsredovisningar är reviderade och andra inte. Även majoriteten av de respondenter som 
besvarat enkäten instämmer. Svenskt Näringsliv håller inte med och hänvisar till det så 
kallade ”restaurang projektet” där Ekobrottsmyndigheten inte fann någon större skillnad 
mellan företag med eller utan revision. Lindebergs tror inte på scenariot med två olika 
årsredovisningar överhuvudtaget. Enligt dem kan det aldrig finnas årsredovisningar 
baserade på olika grunder. Vid upprättande av redovisningen skall god redovisningssed 
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följas. För företagets intressenter har detta också betydelse för att de ska kunna känna 
tilltro till den ekonomiska informationen. Att den på ett korrekt sätt speglar företagets 
finansiella ställning. I praktiken har det dessutom visat sig att revisorerna och 
Skatteverket inte alltid har samma uppfattning om tolkningen av god redovisningssed. 
Frågan kan också ta sin utgångspunkt i intressentmodellen. Vad vill företagets intressenter 
ha ut av företaget? Enligt denna modell skall det vara ett ömsesidigt utbyte mellan företaget 
och dess intressenter, som över tiden skall vara i jämvikt. En slopad revisionsplikt enligt 
lagen, behöver i praktiken inte innebära att den försvinner eftersom företagets intressenter 
eventuellt inte vill göra affärer med företag som inte har reviderade räkenskaper. Vi ställer 
oss tveksamma till om restaurangbranschen, som Svenskt Näringsliv hänvisar till, kan anses 
vara en representativ grupp för Sveriges alla företagare. 
 
När frågor har ställts om det finns några för- eller nackdelar med slopad revisionsplikt 
har alla intervjurespondenter tagit upp kostnadsaspekten. Enligt Svenskt Näringsliv är 
en av fördelarna att en slopad revisionsplikt innebär en kostnadsbesparing för företagen 
men också att företagen får ökad valfrihet. Både Lindebergs och Ekmark anser att 
revisionen är förhållandevis billig i Sverige idag och håller med FAR om att kostnaden 
kommer att öka för företagen om den lagstadgade revisionsplikten försvinner. En slopad 
revisionsplikt kan innebära att om företaget inte genomgår löpande granskning kommer 
revisorn att stå inför en större risk, en risk som revisionsbyrån med all säkerhet kommer 
att ta betalt för. Det medför att revisionen blir dyrare, istället för som syftet är, att det 
ska vara en kostnadsbesparing för företagen. I svaren från ovan framgår det också att 
organisationerna har olika perspektiv och ser till sina medlemmars intressen, vilket är 
helt naturligt. Försämras kvaliteten i redovisningen får det konsekvenser både internt 
och externt för företaget. Internt försämras viktiga beslutsunderlag och styrmedel. Om 
dessutom förtroendet för företagets finansiella information sjunker kan det påverka 
förhållandet till både kunder, leverantörer, kreditgivare med flera. 

5.3 Förändring 

Efter de stora redovisningsskandalerna i USA har regelverket skärpts och även kraven 
på revisorerna har ökat. Både Lindebergs och Ekmark håller med. De har själva upplevt 
att yrket successivt har förändrats och hänvisar till att revisorn idag, i stort sett, skall 
kontrollera allting samtidigt som även kraven på noter och övriga upplysningar ökat. 
För fem år sedan tillkom bland annat reglerna om oberoende. Det har lett till att 
framförallt mindre byråer har avstått från rena bokföringsuppdrag och specialiserat sig 
på revision. Ekmark hävdar att ett slopande av revisionsplikten slår undan fötterna för 
dessa små revisionsbyråer eftersom det finns risk att deras kunder försvinner, samtidigt 
som det tar tid att ställa om sin verksamhet. Lindebergs ser istället ökade möjligheter att 
utöka sin verksamhet. Här framkommer en tydlig skillnad i inställningen till den 
förändring som en eventuellt slopad revisionsplikt kan innebära. Revisionsbolagens 
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möjligheter att anpassa sig till omvärldens förändringar är både ett praktiskt och ett 
mentalt problem. Praktiskt på grund av att det krävs resurser att omstrukturera 
verksamheten men också mentalt eftersom förändringar ofta möts av motstånd. Ser 
revisorerna några egna fördelar med denna förändring borde de vara mer positivt 
inställda. Lindebergs som är en stor revisionsbyrå ser möjligheterna att hitta en ny 
marknad (mer bokförings- och konsultuppdrag) om revisionsplikten försvinner. Medan 
Ekmark som representerar en mindre byrå känner ett större hot om att förlora sin 
inkomstkälla. Det handlar inte bara om personens inställning till förändring utan även 
om förutsättningar att möta en förändring. Den stora revisionsbyrån har både mer 
personal och bättre ekonomiska resurser för att förbereda sig för en förändring. Medan 
den mindre revisionsbyrån har svårare att både tidsmässigt och ekonomiskt förändra 
inriktningen på sin verksamhet. En annan aspekt är att den mindre byråns kundkrets till 
största del består av företag som kommer att beröras om reglerna för mikrobolag 
förändras, medan den större revisionsbyrån har en mer blandad kundkrets och därför 
inte heller berörs i samma omfattning av förändringen. För att människor skall ta till sig 
förändringar behövs motivation. Ser vi till två av respondenternas personliga åsikter 
framgår det att Carl Niring på Lindebergs har en mer positiv inställning till en eventuell 
förändring jämfört med Magnus Ekmark. Kopplas dessa åsikter till Maslows behovs-
trappa, kan det tolkas som att Niring känner sig mer säker i sin roll och inte upplever att 
hans ”plats på trappan” är hotad, medan en slopad revisionsplikt innebär ett hot mot 
Magnus Ekmarks trygghet, vilket gör att trygghetsbehovet inte uppfylls vilket kan leda 
till ett steg nedåt på ”trappan” 
 
Idag innebär revisionsplikten ett nära samarbete mellan revisorer och de företag som 
skall revideras. Revisorn har kontinuerlig insyn i företagens interna redovisningsprocess 
och har ofta god kännedom om företagets styrkor och svagheter vilket gör att revisorn 
ofta i ett tidigt stadium kan upptäcka varningssignaler. Om revisionsplikten slopas finns 
det en risk att det kommer att påverka förhållandet mellan företaget och revisorn. 
Resultatet från enkäterna visar att de flesta, 19 respondenter, tror att rollen som revisor 
kommer att förändras om revisionsplikten försvinner. Majoriteten av respondenterna 
tror också att efterfrågan på konsulttjänster kommer att öka men inte att deras kundkrets 
eller arbetsbelastning kommer att minska. Däremot råder det delade meningar om 
relationen till klienterna kommer att förändras samt om statusen för revisorerna kommer 
att öka. Här var det även en relativt hög svarsfrekvens på ”vet ej”. FAR och Lindebergs 
tror att revisorernas status kommer att höjas på grund av att revisionen skulle efterfrågas 
på andra grunder än idag då den är lagstadgad. Ser man till teorier om vad som är 
vanliga anledningar till motstånd mot förändringar, är bland annat förändrad status 
vanligt förekommande. Här tror både FAR och Lindebergs att statusen på sikt kommer 
att öka för revisorerna men det är även relativt många från enkäten som svarat att den inte 
kommer att öka. Detta kan bero på att FAR och Lindebergs ser en slopad revisionsplikt som 
en möjlighet att utöka revisorns verksamhet, till exempel genom fler bokföringsuppdrag. En 
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slopad revisionsplikt innebär att revisorns tjänster inte kommer att vara lagstyrda som idag. 
Tjänsterna kommer istället att efterfrågas efter behov och revisorn kommer då att arbeta 
mer som konsult. En annan anledning som kan ligga bakom ett motstånd är att 
arbetsrollen förändras vilket kan kopplas till Mc Clellands teori om de mänskliga 
behoven i arbetslivet.  Magnus Ekmark är den person som kan ses som mest utsatt och 
kan komma att få sitt kontaktbehov och prestationsbehov påverkat av en förändring. 
Medan Carl Nirings resonemang mer tyder på att dessa behov skulle komma att bli än 
mer tillfredsställda av en förändring och är därför mer positivt inställd.  
 
Även om lagen om revision i alla aktiebolag förändras kommer möjligheten till revision 
fortfarande att finnas kvar, men det kommer att ske på andra villkor. Svenskt Näringsliv 
tror inte att alla företag kommer att välja bort revisionen och hänvisar till England, där 
30-40 % av företagen har fortsatt med revision trots att den inte längre är obligatorisk. 
Ekmark tror att många företag till en början är positivt inställda till en slopad 
revisionsplikt, men anser även att det finns en risk att företagen inte inser nyttan med 
revisorns tjänster. En konsekvens kan bli att företaget efterfrågar revisorns tjänster först 
då företaget går sämre eller har hamnat i kris. Risken är då att det blir svårare att i det 
läget få en revisor att anta uppdraget. De som arbetar praktiskt med revision ger 
konkreta åtgärdsförslag medan FAR som ansvarar för delar av normgivningen och är för 
revisionsplikten ger mer övergripande svar. Svenskt Näringsliv som har startat debatten 
har inte några konkreta förslag och har heller inte funderat så mycket på de 
konsekvenser som skulle kunna komma att uppstå. Svensk Näringsliv är intresserade av 
att frågan tas upp till debatt och att valfriheten för företagen ökar. Både FAR och 
Svenskt Näringsliv har varit i kontakt med Regeringen i denna fråga, men har ännu inte 
fått någon respons. FAR avvaktar svar därifrån innan de agerar ytterligare i frågan. De 
svar som enkäterna visar pekar på att de företag som främst behöver förändringar är de 
allra minsta aktiebolagen, de så kallade mikrobolagen.  
 
Som vi nämnde tidigare framgår det att de olika organisationerna arbetar utifrån sina 
medlemmars situation och att det därför inte finns enbart en lösning på frågan om 
revisionspliktens vara eller inte vara. Vi instämmer därför i Spinozas uttalande om att 
”sanningar utesluter inte varandra”  
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6 Avslutning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som uppsatsen resulterat i. Därefter följer en 
avslutande diskussion och kritisk granskning av arbetet som helhet. 

6.1 Slutsats  

Slopad revisionsplikt innebär inte automatiskt minskade kostnader för företagen. Den 
externa kompetens som revisorn tillför de mindre bolagen i form av rådgivning och 
”rätt” hantering av till exempel beskattningsunderlaget kan ge större besparingar för 
företaget än vad revisionen kostar. Den ökade risk som revisorn tar i samband med 
revision ökar om revisionen inte utförs regelbundet, vilket innebär att revisorn kan 
komma att ta mer betalt för att kompensera denna risk. 
 
Revisorerna och FAR har under lång tid anpassat både sin yrkesroll och sin verksamhet 
till utvecklingen, vilken allt mer har lett till att revisorerna idag är en del av den statliga 
kontrollapparaten. Ett exempel är bland annat kravet på auktorisation och risken att 
mista den genom att till exempel inte upptäcka väsentliga fel eller skattebrott i ett 
företags redovisning. Denna kontrollerade del utgör en stor del av revisorns inkomst i 
dagsläget. Staten driver på denna utveckling och idag är det företagen som betalar för 
statens kontrollapparat. 
 
Utgångspunkten måste alltid vara att redovisningen skall stämma även om revisionen 
inte utförs. Det finns dock en risk för omedvetna lagöverträdelser, som kan bero på 
okunskap eller slarv, och som kan komma att pågå under flertalet år om inte någon 
påpekar detta.   
 
Om revisionsplikten slopas för de mindre bolagen, och inga andra förändringar sker, 
kommer detta att innebära att det finns två typer av årsredovisningar på marknaden, en 
reviderad och en oreviderad. Hur användarna skall se vilket företag som är granskat 
eller inte har respondenterna ingen lösning på. 
 
Mindre omfattande redovisningsregler för de mindre aktiebolagen innebär att revisionen 
automatiskt blir enklare. Andra lättnader kan till exempel vara att minska kravet på 
noter och eventuellt slopa förvaltningsrevisionen i de bolag där ägare och företagsledare 
är samma person. Där har revisorerna en viktig roll, både för staten och för företaget. 
 
Hypotesen om att revisorerna vill ha kvar en oförändrad revisionsplikt stämmer till stor 
del då både våra respondenter från intervjuerna samt de som svarat på enkäten visar 
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tydliga signaler på motstånd till att ta bort revisionsplikten även i de så kallade 
mikrobolagen. 

6.2 Diskussion 

Revisionens syfte är att i efterhand granska företagets bokföring och ledningens 
förvaltning av företaget. Revisorn gör detta med hänsyn till onormala avvikelser. 
Granskningen sker främst där risken för fel är som störst samt stora poster som är av 
väsentlig ekonomisk betydelse. Lagarna kring redovisning och revision är utformade 
med de stora multinationella företagen som norm, vilket skapar onödigt omfattande 
regler för de mindre bolagen. Att frågan om revisionsplikten uppstått i Sverige beror på 
att vi inte tillämpat de undantagsregler som EG-rätten tillåter, men i och med EU:s 
direktiv har Sverige fått en möjlighet att se över de befintliga reglerna och till viss del 
välja en annan väg. Det som händer är följande: Den svenska regeringen ser EU:s 
direktiv om lättnad för de mindre aktiebolagen som ett hot mot den nuvarande 
kontrollapparat som byggts upp och som idag fungerar. Därför ses möjligheten att 
behålla hela kontrollfunktionen som ett utmärkt alternativ, oavsett konsekvenser för de 
små företagarna. I länder med ett annat kulturarv, till exempel i den anglosaxiska delen 
av världen, får staten själv bygga upp sin kontrollapparat i den mån den behövs. Där har 
revisorerna inte heller några större problem med att acceptera en slopad revisionsplikt 
för de mindre företagen eftersom ägare och företagsledning i regel är samma människor 
i dessa företag. Syftet att, för ägarnas räkning, kontrollera om ledningen fullföljt sina 
skyldigheter fyller därför inte någon funktion. 
 
En frågeställning som uppkom under en av intervjuerna är att mikrobolagen borde ha en 
annan associationsform än aktiebolag. En tanke som kanske inte är helt ologiskt. Vår 
fundering är ”för vem upprättar de små företagen en årsredovisning”. Om företagsledare 
och ägare är samma personer försvinner en del av det problem som tas upp i 
agentteorin. Det vill säga att det råder en ojämnvikt i information, mellan agenten och 
principalen, eftersom dessa i många företag är en och samma person.  
 
Revisionen görs för ägaren och företagsledningen, men också företagets intressenter har 
nytta av revisionen eftersom det är en kvalitetskontroll att företagets ledning har skött 
sitt arbete och att företagets finansiella informations är granskad. Intressenternas behov 
bör därför också styra om revisionen behövs eller inte. En fråga är dock vilken 
information de efterfrågar. Är det företagens redovisning, eller är det annan information 
som de behöver? Ett alternativ till dagens revision är en mindre omfattande kontroll av 
redovisningen som intygar att den är upprättad enligt gällande lagar. Frågorna är många, 
och det finns flera perspektiv på frågan.  
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Ytterligare en aspekt är att revisionsplikten borde anpassas bättre till de små företagens 
förutsättningar om den skall vara kvar. Om syftet med regelförändringarna är att 
underlätta för företagen, finns det effektivare åtgärder än att slopa revisionsplikten. Till 
exempel minska kravet på noter och förenkla uppställningsformen, alternativt att helt 
slopa kravet på årsredovisning för de mindre bolagen. Dessutom finns det andra 
företagsformer för dem som ej vill ha, eller anser sig behöva, revision även om det i vår 
undersökning har framkommit att det efterfrågas fler associationsformer. Detta på grund 
av att handelsbolag och enskild firma i många fall inte uppnår samma status som ett 
aktiebolag gör i näringslivet. Därför kan det vara idé att ytterligare en associationsform 
utarbetas.  
 
Ett problem som kan uppstå om revisionsplikten helt slopas i de mindre bolagen är att 
många som köper revisionstjänster idag inte har tillräcklig kunskap om vad det är de 
köper och därför ser revisionen mest som en kostnad. Följden med en slopad plikt skulle 
kunna bli att dessa företag ser en möjlighet att spara in denna kostnad och avsäger sig 
revisionen. För revisionsbranschen, men även för företagen, finns det då en risk att 
revisorn inte är villig att anta uppdraget att revidera ett bolag som inte genomgått 
löpande granskning. Alternativt att kostnaden för företaget blir mycket högre än om 
årlig revision gjorts, på grund av att det innebär en större risk och mer arbete för 
revisorn. Har företaget en löpande kontakt med en revisor kan fel i redovisningen 
upptäckas i ett tidigare skede och om företaget hamnar i kris är revisorn redan insatt i 
dess verksamhet vilket gör att revisorn snabbt kan komma med råd. Till skillnad från de 
företag som har valt att inte ha revision.  
 
Ser man till om förtroendet för företaget påverkas av en slopad revisionsplikt. Kan det 
vara så att det kommer att finnas risk för att aktiebolag startas med syftet att tjäna 
snabba pengar samtidigt som ägaren har ett begränsat ekonomiskt ansvar. Detta för att 
försöka rida på vågen av den status associationsformen aktiebolag fortfarande har inom 
svenskt näringsliv. Detta kan i förlängningen göra att det finns en risk att associations-
formen aktiebolag förlorar en del av sitt anseende. Vilket även skulle spädas på ytterligare 
om det i framtiden kommer att finnas reviderade och ickereviderade aktiebolag. 
 
Efter genomförda intervjuer och en enkätundersökning kvarstår fortfarande en 
fundering om att revisorernas vilja att behålla revisionsplikten beror på att revisionen 
har ett rituellt värde som stärker deras status eller om det snarare är en fråga om politik 
och makt?  De flesta revisorer är positiva till revision, även om flertalet kan se fördelar 
med förenklade regler för de minsta bolagen. Grundläggande är ändå att i stort sett 
ingen revisor anser att revisionsplikten skall tas bort, trots många argument om fördelar 
för främst de ägarledda bolagen. Detta visar relativt tydligt hur väl revisorerna har fallit 
in i rollen som statens förlängda kontrollfunktion, trots att detta inte var syftet från 
början. När det gäller motstånd till förändringar brukar de som känner sig som vinnare 
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av förändringen vara förespråkare medan förlorarna är de som gör motstånd. I denna fråga 
är det svårt att se vilka som skulle kunna beskrivas som vinnare respektive förlorare.  

6.3 Kritisk granskning  

Efter flera veckors intensivt arbete ser vi tillbaka på vad som har åstadkommits. Mycket 
av det arbete som har genomförts är vi nöjda med men det finns alltid saker som kunde 
ha gjorts på ett annorlunda och ibland bättre sätt. 
 
Ett stort arbete och många funderingar har lagts vid utformningen av intervjufrågorna 
och frågorna till enkäten. Men med facit i hand och med den ökade kunskap som vi har 
fått under arbetets gång är det några saker som vi med största sannolikhet skulle ha gjort 
annorlunda. Dels borde det ha gjorts ett större urval av respondenter till enkäten för att 
öka antalet svar. Enkäten borde även ha innehållit färre och än mer relevanta och 
konkreta frågor. Enkäten skickades ut i ett tidigt skede av uppsatsarbetet och ivern att få 
tillgång till mycket information överskuggade till viss del behovet av relevant 
information. Å andra sidan är ett dilemma att det inte går att vänta för länge med att 
skicka iväg enkäten eftersom tid måste ges till att skicka påminnelser och att bearbeta 
svaren. I efterhand kan dock konstateras att kunskapen om det ämne som frågorna 
behandlade var inte tillräckligt stort för att sålla ut de mest väsentliga frågorna. Ett annat 
misstag är att påståendena i enkäten behandlar mikrobolag, vilket var helt korrekt i 
början av arbetet, medan uppsatsen nu behandlar revisionsplikten i små- och medelstora 
bolag. 
 
Svarsfrekvensen på enkäten ser vi som relativt låg, vilket till viss del kan bero på att en 
enkät inte ses som tillräckligt intressant eller av vikt. Några svar som vi fick per mail 
vittnar även om att det var flera revisorer som ej hade tid att besvara enkäten men var 
hövliga nog att svara på vårt mail. En annan anledning kan vara att vi inte lyckades göra 
följebrevet tillräckligt intresseväckande, varför vissa helt enkelt raderade våra mail på 
grund av ointresse. Detta är endast spekulationer då ingen uppföljning har gjorts om 
varför så många valde att inte svara på enkäten.  
 
När vi ser över hur de intervjurespondenter som har ingått i undersökningen har svarat 
inser vi att det hade varit intressant att finna ytterligare någon respondent med en mer 
positiv inställning till slopandet av revisionsplikten. Detta för att få en något mera 
jämvikt i empirikapitlet. En sådan respondent är revisorn Hans Sjölund som skrivit en 
artikel i tidningen Balans där han svarar på många av de argument, både för och emot 
revisionsplikten, som berörts i debatten. Hans Sjölund var positivt inställd till en 
intervju, dessvärre är han ständigt på resande fot, vilket gjorde att tiden satte stopp för 
detta möte. Förutom Hans Sjölund hade vi även stora förhoppningar om att vi skulle få 
intervjusvar från revisorn från BDO i Malmö, Kenneth Olsson. Han hade ingivit oss 
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förhoppningar om att han per mail skulle svara på de frågor som skickats till honom. 
Dessvärre har svar aldrig erhållits. Vi har även, så här i efterhand, sett att det skulle ha 
varit intressant att undersöka vilken åsikt någon av de fyra största revisionsbyråerna har 
i denna fråga och hur de ser på sin egen roll i framtiden.  
 
Av de frågor som ställts vid intervjuerna är det vissa svar som inte presenteras i 
uppsatsen på grund av att de inte längre anses vara relevanta för undersökningen. Dessa 
är framförallt frågor som berör vad respondenterna tror att andra organisationer eller 
företag har för åsikter eller inställning i frågan om revisionspliktens bevarande eller 
avskaffande.  
  
Alla svar från enkäten har behandlats i statistikprogrammet Minitab. Det är ett program 
som liknar Excel men som är helt anpassat för behandling av statistiskt material. Våra 
erfarenheter av detta program är begränsade, då vi enbart har använt oss av det under 
grundkursen i statistik. Detta har fått vissa konsekvenser när det gäller utformningen av 
de diagram som redovisas i empirikapitlet. Diagrammen har fått en skala på Y-axeln 
som automatiskt anges efter den högsta svarsfrekvensen på respektive fråga. Skalan är 
alltså inte enhetlig och gör att diagrammen kräver mer uppmärksamhet av läsaren för att 
korrekta slutsatser skall kunna dras av materialet än om skalorna på diagrammen är 
detsamma.  
 
I debatten har moderaterna framfört som argument att fler aktiebolag kommer att startas 
om revisionsplikten försvinner. Detta är ett påstående som de respondenter som vi har 
intervjuat inte håller med om. Utfallet från enkäten visar att det råder delade meningar i 
denna fråga, dessutom är det flera som har svarat att det inte vet men det är bara två som 
instämmer helt. Att utfallet blev så olika mellan respondenter som vi har intervjuat, och 
de som besvarade enkäten, kan bland annat bero på hur frågan har utformats. Vid 
intervjuerna har frågan ingått som en del av ett samtal medan den är ställd som ett 
påstående i enkäten och att det därför kan ha påverkat svaret. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vissa argument i denna debatt har varit att ett slopande av revisionsplikten är ett sätt att 
underlätta den administrativa bördan och minska kostnaderna för de mindre aktiebolagen. 
De som vill att revisionsplikten skall behållas hävdar istället att det finns andra, och 
effektivare, sätt att underlätta för dessa bolag, till exempel minska kraven på noter och 
tilläggsupplysningar i årsredovisningen. Men är det praktiskt möjligt? Vilka andra 
lättnader kan göras för de mindre bolagen idag och vilka lagar och regler kommer då att 
behöva förändras?  
 

 - 49 - 



 -Avslutning- 

 

En synpunkt som kommit fram efter intervjuerna är att det behövs fler 
associationsformer i Sverige. I dagsläget är det bara aktiebolag som kräver startkapital 
och där revisionen är lagstadgad, oavsett storlek på bolaget. I Tyskland finns det många 
fler associationsformer och fler alternativ till aktiebolagsformen. Är det möjligt för 
Sverige att utöka antalet associationsformer och vilka konsekvenser får det för de 
företagsformer som finns idag? Ett annat alternativ kan vara att underlätta reglerna för 
att byta associationsform, vilket skulle kunna innebära att fler börjar sin verksamhet 
som enskild firma och byter till aktiebolag när verksamheten har ”kommit igång”. 
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Bilaga I Argument för och emot revisionsplikt 

Detta är en översikt över några organisationer och politiska partier, vilka framfört sina 
åsikter i frågan om revisionsplikten i Sverige. Först presenteras de partier och 
organisationer som vill behålla revisionsplikten i nuvarande form alternativt göra vissa 
förändringar, därefter de partier som vill att reglerna skall slopas helt eller åtminstone 
förändras jämfört med dagens regler. 
 

Behåll revisionsplikten 
 
FAR  
Dan Brännström, generalsekreterare i FAR vill behålla revisionsplikten men att 
regelsystemet skall anpassas bättre till de små företagens situation och att det skall 
finnas olika regler för stora respektive små bolag. Han anser även att förändringen skall 
utgå från den svenska affärsmiljön och dess förutsättningar (inte den engelska, som i 
rapporten). Han menar att förväntningarna och kraven på revisorn aldrig har varit större 
än de är nu, detta på grund av ökade krav på kvalitet och oberoendet samt effektivare 
kvalitetskontroll och tillsyn.  Revisorns rapportering skapar förtroende för företagets 
förvaltning och redovisning vilket i sin tur bidrar till lättare kapitalanskaffning och 
sänker transaktionskostnaderna i näringslivet. Revisionsplikten har även stor del av den 
fina kvalitet vi ser i de svenska företagens redovisning. Revisorn har också stor 
betydelse för de minsta företagen när det gäller hanteringen av de komplexa regelverken 
som finns i Sverige (redovisning, skatter, likvidationsplikt och obestånd) (Balans nr 4, 
2005) 
 
SRS (Svenska Revisorsamfundet) 
Per-Olof Andersson, ordförande i Svenska Revisorsamfundet, anser att de samlade 
positiva effekterna av revisionen skall vara högre än kostnaderna. Dessa effekter är 
ibland både svåra att observera och omöjliga att kvantifiera. Han anser att revisorer 
tillför företagen en företagsekonomisk kompetens som flera utredningar visat att 
redovisningskonsulter i flera fall inte besitter, till exempel inom skatteområdet. Det 
finns även en risk att företag som bäst behöver revisorns rådgivning väljer bort den av 
kostnadsskäl (Balans nr 4, 2005).  
 
Revisionen ger bättre genomlysning av företagen, vilket i sig gör det svårare att gömma 
oegentligheter och att revisorn har en stor roll vid ekonomiska krissituationer så 
företagarna själva har en tendens att inte upptäcka problemens omfattning i tid. 
Betydelsen av revision är inte bara att ge ägarna insyn i företaget (vilket i så fall skulle 
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stödja ett borttagande av revisionsplikten i enmansbolag) utan också att säkerställa att 
den interna och externa redovisningen är informativ och pålitlig. 
 
SRS är medvetna om att företagen, i och med de nya jävsreglerna, kommer att få ökade 
kostnader och att det även medför risk för minskad kvalitet. Men detta påverkar ej 
behovet av revision. 
 
Ekobrottsmyndigheten/Skatteverket  
Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket vill att revisionsplikten skall fortsätta att gälla 
för alla aktiebolag. Ett av deras främsta skäl är att revisionsplikten hjälper till att 
förebygga brott och har på så sätt ett viktigt preventivt syfte. Revision som utförs av en 
kvalificerad revisor garanterar en bättre redovisning tack vare extern kvalitetssäkring 
(Balans nr 3 2005).  
 
Ernst & Young   
Inga-Lisa Axenborg, auktoriserad revisor från E&Y anser att den slutsats som Thorell 
och Norberg kommer fram till, det vill säga att revisionsplikten skall slopas på grund av 
att det saknas empiriska data som motiverar revisionsplikten, likväl kan användas för 
bibehållen revisionsplikt då det även saknas data för att revisionsplikten skulle kosta 
mer än den smakar.  Hon vill att revisionsplikten skall behållas men att den kan 
förändras och anpassas så att den i större grad inriktas på väsentligheter. Hennes åsikt är 
att revisionen tillför näringslivet en struktur, förbättrar efterlevnad av lagar, ger 
rättvisare konkurrens och höjd redovisningsstandard (Balans nr 4 2005). 
  
 Vänsterpartiet  
Anastasia Svärd Lindblom, politisk sekreterare i Vänsterpartiet anser att revisionen är 
en nödvändig kontrollmekanism i alla aktiebolag, oavsett storlek och bör alltså behållas 
(Balans nr 4 2005). 
 
Socialdemokraterna  
Näringsminister Thomas Östros, säger i Balans nr 4, 2005 att regeringen i nuläget har 
beslutat att inte ändra reglerna för revisionsplikt med att de bevakar frågan i och med 
nya direktiv från EG och den internationella utvecklingen av mer komplexa 
regelsystem. 
 
Auktoriserad revisor 
Hans Sjölund, auktoriserad revisor och utbildare vid IREV bemöter i Balans nr 4, 2005 
tidigare argument i debatten: 
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Han menar att branschen själva kan lösa problemet genom att definiera regelverket för 
revision i bolag som har färre än 50 anställda och att det finns ett alternativ för 10/24 
bolagen - datorstödd revision. 10/24 bolag är de företag som har färre än 10 anställda 
och en omsättning mindre än 24 miljoner kronor (referens). Han är positiv till Thorell 
och Norbergs utredning vilken innebär en lättnad/förändring av revisionsplikten för små 
och medelstora bolag. Däremot är priset för frihet från personligt ansvar är en förmån 
som kostar revision, men det är inte ett skäl till att småföretagen ska ha en onödigt 
komplicerad och därmed dyr revision. Han förespråkar förenklade övergångsregler för 
enmansaktiebolag till enskild firma. 
 

Mittemellan 
 
Miljöpartiet  
Ingegerd Saarinen, riksdagsledamot, säger i Balans nr 4, 2005 att partiet inte har hört 
några synpunkter från företag om revisionsplikten och att frågan därför inte har 
diskuterats. Hon tillägger samtidigt att syftet med revision är att säkerställa riktigheten 
av och förtroendet för den ekonomiska informationen och fyller därför ett viktigt syfte 
för näringsliv och samhälle. 
 

Slopa/förändra revisionsplikten 
 
Svenskt Näringsliv  
Carl-Gustaf Burén, vill att justitiedepartementet prövar frågan om slopad revisionsplikt 
- till att börja med för mikroföretagen (företag med upp till 3 mkr i omsättning). Svenskt 
Näringsliv anser att kostnaden måste överstiga nyttan om det skall vara befogat att 
behålla revisionsplikten även för mikrobolagen, något som inte har kunnat bevisas idag. 
Svenskt Näringsliv har som mål att förenkla reglerna för småföretagen där revisions-
plikten är en del i det förenklingsarbetet. Balans nr 4, 2005. 
 
SRF, Sveriges redovisningskonsulters förbund 
Mikael Carlsson ordförande i SRF säger i Dagens Industri 29/3 2005 att slopad 
revisionsplikt är en förutsättning för att svenska företag ska kunna fortsätta att 
utvecklas. Idag utgår reglerna för revisionsplikten från behoven hos börsnoterade 
företag med ägandet separerat från driften, något som inte gäller för de små ägarledda 
företagen.  
 
Auktoriserad revisor 
Stefan Persson, auktoriserad revisor skriver på debattsidan på dagens Industri 22/12, 
2003 att det är bättre att avskaffa revisionsplikten istället för att förbjuda revisorn att 
hjälpa till med bokföringen. Om bokföringen och årsredovisning är upprättat på ett 
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korrekt sätt är att revisionen bara en bekräftelse på sakernas tillstånd. Han anser även att 
revisionsplikten skall slopas för mikroföretagen (upptill 10 anställda). Revisions-
branschen skulle då kunna ta ett tydligare ansvar när årsbokslutet och årsredovisning 
upprättas. Eventuellt ett särskilt intyg att revisorn har varit behjälplig vid upprättandet. 
 
Kristdemokraterna  
Anneli Silverstolpe, politisk sekreterare i Kristdemokraterna säger att en skärpning av 
de regler för oberoende revision som är på gång gör att mindre företag bör undantas från 
den revisionsplikt som gäller för större företag. (Balans nr 4 2005) 
 
Folkpartiet 
Anna Grönlund Krantz, riksdagsledamot i Folkpartier anser att revisionsplikten är 
överflödig och innebär en tung börda för de små företagen samtidigt som syftet med 
revisionen inte uppfylls på grund av att ägare och anställd ofta är samma person. 
Folkpartier kommer tillsammans med övriga partier i den borgerliga alliansen, fram till 
valet 2006, att arbeta för att revisionsplikten för småföretag ska efterlikna den som finns 
i övriga Europa. 
 
Moderaterna  
Tanja Rasmusson, handläggare på moderaternas riksdagskansli vill luckra upp 
revisionsplikten för små och medelstora aktiebolag samt förenkla regelverket. 
Moderaterna anser att slopad revisionsplikt är en faktor som är en faktor som kan bidra 
till att det bildas nya småföretag (Balans nr 4 2005). 
 
Centerpartiet  
Anders Larsson, politisk sekreterare i Centerpartier vill att revisionsplikten i små och 
medelstora aktiebolag skall tas bort. De vill även att det skall utformas en ny 
Årsredovisningslag som är anpassad till små och medelstora bolag där dessa bolag bör 
tillåtas att avge en årsredovisning befriad från sådan information som endast är till nytta 
i stora företags årsredovisningar (Balans nr 4, 2005). 
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Bilaga II Intervjufrågor 

Frågor till Svenskt Näringsliv, Carl-Gustaf Burén, 10 november 2005  
 

1. Hur länge har du ansvarat för redovisningsfrågorna inom svenskt Näringsliv? 
 

2. Vad är din bakgrund 
 
3. Vilka är Svenskt Näringslivs medlemmar? 
 
4. Har ni ca 55 000 medlemsföretag?  
 
5. Hur många av dessa är s.k. ”mikrobolag”, dvs. med en omsättning på max 3 miljoner 
kronor? 
 
6. Vad är bakgrunden till Svenskt Näringslivs engagemang i frågan? 
 
7. Vad är det som har startat debatten och när började den? 
 
8. Vilka synpunkter har medlemmarna framfört? 
 
9. Finns det fler aktörer som har samma inställning i frågan som svenskt Näringsliv? 
 
10. Arbetar varje organisation var för sig eller driver ni frågan gemensamt? 
 
11. Vilka är fördelarna med en slopad revisionsplikt? 
 
12. Vilka är nackdelarna med en slopad revisionsplikt? 
 
13. I flera artiklar hänvisar Svenskt Näringsliv till rapporten ”revisionsplikt i små bolag” 
och att England slopat revisionsplikten för ca 10 år sedan. Är det möjligt för Sverige att 
”importera” den engelska modellen? 
 
14. I Sverige är beskattningen kopplad till företagens redovisning. Hur löser man den 
frågan, som är av mer samhällsekonomisk karaktär, snarare än företagsekonomisk? 
 
15. Får slopad revisionsplikt några effekter i företagens årsredovisning? 
 
16. Kommer principen om rättvisande bild att få olika innebörd i en årsredovisning som 
innehåller revisionsberättelse jämfört med en årsredovisning utan revisionsberättelse?  
 
17. Vad har skett sedan juni 2005 då Svenskt Näringsliv lämnade över ”begäran om 
översyn av revisionsplikten” till Justitiedepartementet? 

 
18. Vilka konkreta förändringar vill Svenskt Näringsliv skall komma till stånd? 
 
19. Politikernas inställning/roll i frågan? 

 
20. Vilka aktörer anser du är emot slopandet av revisionsplikten? 
 
21. Varför är de, enligt din erfarenhet, emot en förändring? 
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Frågor till FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, 6 december 2005  
 
1 Hur länge har du haft din befattning? 

 
2. Vad gör man som generalsekreterare?  

 
3. Vad är din bakgrund? 

 
4. Stämmer det att ni har 2 400 auktoriserade revisorer och ca 500 godkända revisorer och 

specialister som medlemmar?  
 

5. Vad är det som har startat debatten och när började den? 
 

6. Vad tror du är bakgrunden till Svenskt Näringslivs engagemang i frågan? 
 

7. Vilka synpunkter har era medlemmar framfört?  
 

8. Vet du om det fler aktörer som har samma inställning i frågan som svenskt Näringsliv, i sådan 
fall vilka? 
 

9. Ser du några fördelar med en slopad revisionsplikt? 
 

10. Ser du några nackdelar med en slopad revisionsplikt? 
 

11. I flera artiklar hänvisar Svenskt Näringsliv till rapporten ”revisionsplikt i små bolag” och att 
England slopat revisionsplikten för ca 10 år sedan. Är det möjligt för Sverige att ”importera” 
den engelska modellen? 
 

12. I Sverige är beskattningen kopplad till företagens redovisning. Hur löser man den frågan, som 
är av mer samhällsekonomisk karaktär, snarare än företagsekonomisk? 
 

13. Arbetar FAR fortfarande aktivt i frågan om revisionsplikt? 
 

14. Får slopad revisionsplikt några effekter i företagens årsredovisning? 
 

15. Kommer principen om rättvisande bild att få olika innebörd i en årsredovisning som innehåller 
revisionsberättelse jämfört med en årsredovisning utan revisionsberättelse?  
 

16. Ni har försökt att påverka Justitiedepartementet ibland annat denna fråga, vad har ni fått för 
respons?  
 

17. Finns det några konkreta förändringar som FAR vill skall komma till stånd? 
 

18. Politikernas inställning/roll i frågan? 
 

19. Vilka aktörer anser du är emot slopandet av revisionsplikten? 
 
20. Varför är de, enligt din erfarenhet, emot en förändring?  

 
 

21. I Dagens Industri, 17/3-05 står det att ”banker, affärskontakter mfl ej kräver revision”. 
Stämmer det?  
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Frågor till Lindebergs Grant Thornton och Ekmark AB 
 
1. Hur länge har du arbetat som revisor? 

 
2. Vad är din bakgrund 
 
3. Vilken målgrupp arbetar du med? 
 
4. Hur många kunder/klienter har du? 
 
5. Hur många av dessa är s.k. ”mikrobolag”, dvs. med en omsättning på max 3 miljoner 
kronor? 
 
6. Hur ställer du dig till frågan om revisionsplikt? 
 
7. Har du följt med i debatten? 
 
8. Har du framfört några synpunkter? 
 
9. Anser du att slopad revisionsplikt kan bidra till att fler bolag startas (moderaterna)? 
 
10. Dan Brännström: ”förväntningarna på revisorn har aldrig varit större”, stämmer det? 
 
11. Vilka aktörer anser du är emot slopandet av revisionsplikten? 
 
12. Varför är de, enligt din erfarenhet, emot en förändring? 
 
13. Vilka aktörer anser du är för slopandet av revisionsplikten? 
 
14. Varför är de, enligt din erfarenhet, för denna förändring? 
 
15. Hur skulle ett borttagande av revisionsplikten påverka branschen? 
 
16 Skulle ett borttagande av revisionsplikten påverka revisorns roll? 
 
17. Finns det några fördelar med en slopad revisionsplikt? 
 
18. Finns det några nackdelarna med en slopad revisionsplikt? 
 
19. I flera artiklar hänvisar Svenskt Näringsliv till rapporten ”revisionsplikt i små bolag” och 
att England slopat revisionsplikten för ca 10 år sedan. Är det möjligt för Sverige att 
”importera” den engelska modellen? 
 
20. I Sverige är beskattningen kopplad till företagens redovisning. Hur löser man den frågan, 
som är av mer samhällsekonomisk karaktär, snarare än företagsekonomisk? 
 
21. Får slopad revisionsplikt några effekter i företagens årsredovisning? 
 
22. Kommer principen om rättvisande bild att få olika innebörd i en årsredovisning som 
innehåller revisionsberättelse jämfört med en årsredovisning utan revisionsberättelse?  
 
23. Är kraven från EU rimliga att ställa på SME-företagen när det gäller revisionen? 
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24. Skulle du vilja se några förändringar i revisionen för SME-företagen? 
 
23. Revisionskostnaden brukar uppskattas idag till ca 10 000 kronor per år ”kan komma att öka 
med ca 30 % om inget görs” (DI 16/3-05) Vet du hur och på grund av vad? 
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Bilaga III Enkät 

Enkät om revisorers syn på ett avskaffande av revisionsplikten i mindre bolag 
 

1.  Är du man eller kvinna?  Man  Kvinna  
 
2.  Hur många år har du arbetat som revisor?      
 
3.  Vilken av följande kategorier beskriver bäst er (företagets) kundkrets i Sverige? 
 Mikroföretag  Små och medelstora företag  Börsnoterade företag  Blandat  
 
4.  Hur många kunder/klienter har ert företag i Sverige uppskattningsvis?       
 
5.  Hur stor andel av dessa kunder är så kallade ägarledda företag (uppskattningsvis)? 
 10 %  20 %  30 %  40 %  50%    
 60 %  70 %  80 %  90 %  100%  
 
 
Nedan följer ett antal påståenden, välj det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning (endast ett alternativ 
per påstående) 
 

  Stämmer 
helt 

Stämmer 
till stor 
del 

Stämmer 
lite 

Stämmer 
inte alls 

Vet ej 

6. Reglerna för revision i Sverige bygger på EU:s 
direktiv. Det är rimligt att dessa regler 
tillämpas fullt ut i alla aktiebolag oavsett 
storlek. 
 

     

7. Om revisionsplikten för mikrobolag slopas 
kommer… 

     

 dina konsultuppdrag att öka      
 din roll som revisor att förändras      
 din relation till kunder/klienter att förändras      
 företagens redovisning att få en försämrad 

kvalitet 
     

 risken för ekonomisk brottslighet att öka      
 konkurrensen från redovisningskonsulterna 

att öka 
     

 dina arbetsuppgifter att påverkas      
 fler aktiebolag att startas      
 kundkretsen att minska      
 skattefusket att öka      
 din arbetsbelastning att minska      
 förtroendet för årsredovisningar att sjunka      
 principen om rättvisande bild (på sikt) att få 

olika innebörd i årsredovisningar med 
revisionsberättelse respektive utan 

     

 din status som revisor att öka      
 
8 a. Tycker du att revisionsplikten skall tas bort för företag med en omsättning understigande 3 miljoner kronor? 
 Ja  nej  vet ej  
 
8 b. Om du svarat Ja på fråga 8 a motivera varför.       
 
 
9.  Tycker du att revisionen för mikroföretag skall ha samma omfattning som stora företag? 
 Ja  nej  vet ej  
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