
HÖGSKOLAN I HALMSTAD  
Sektionen för Ekonomi och Teknik 
Valfritt Ekonomiskt Program 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vad skulle en slopad revisionsplikt  
för små och medelstora företag  

innebära i Sverige? 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
FEK 41-60p / Externredovisning 
Datum för slutseminarium:  2007-05-29 
Författare: 
Sara Jansson  801215 
Malin Leveau  830408 
Elina Schüler  830121 
 
Handledare: Titti Eliasson 



Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Debatten går idag het i Sverige om att slopa revisionsplikten i små och medelstora företag. 
Anledning är att den svenska revisionen påverkas till allt större del av den internationella 
utvecklingen där det i dagsläget endast är Sverige och Malta som har kvar revisionsplikten för 
små och medelstora företag. Vår uppsats hade därför som syfte att beskriva, särskilt utifrån 
revisorns synvinkel, tänkbara effekter av en slopad revisionsplikt i små och medelstora 
företag i Sverige. Detta utmynnade i vår problemformulering som löd: Vad skulle en slopad 
revisionsplikt för små och medelstora företag innebära i Sverige? Vårt arbete utgick från en 
deskriptiv ansats då vårt syfte var att beskriva och vi valde att använda en kvalitativ metod för 
att besvara vår frågeställning. Genom att ta del av befintlig teori samt våra respondenters 
uttalande kom vi fram till att ett slopande av revisionsplikten för små och medelstora företag i 
Sverige kommer att innebära övervägande positiva effekter. Till en början tror vi att det 
kommer att krävas en omställning för både intressenter, företag och revisionsbyråer som kan 
upplevas som negativ genom till exempel förlorade garantier och tappade revisionsuppdrag. 
Detta kommer troligtvis att ändras till det positiva när intressenterna funnit nya garantier och 
revisorerna blivit friare i sin rådgivning. Rådgivningsverksamheten kan då utökas och de små 
och medelstora företagen kan i och med detta få det de efterfrågar.  
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1 Inledning 
 
I det här kapitlet introduceras problemområdets bakgrund, vilken leder vidare till vår 
problemdiskussion och problemformulering. Vi redogör även för uppsatsens syfte, 
avgränsningar och definitioner. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Revision är den granskning som görs i efterhand av ett företags eller organisations 
redovisning och förvaltning med syfte att informera om tillförlitligheten i dessa. 
Huvudsakligen finns det två typer av revision. Extern revision är den revision som utförs av 
en utomstående revisor som är utsedd av organisationens huvudmän. Internrevision är den 
revision som utförs av tjänstemännen i organisationen. Den externa revisionen är till skillnad 
från den interna revisionen obligatorisk i alla aktiebolag och ska utföras av minst en 
auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn ska i anslutning till årsredovisningen 
avrapportera en revisionsberättelse där han styrker att redovisningen fastställs samt att 
ansvarsfrihet beviljas för ledningen. Den externa revisionen delas in i en redovisningsrevision 
och en förvaltningsrevision. I redovisningsrevisionen undersöks överensstämmelsen med lag 
och god redovisningssed och i förvaltningsrevisionen undersöks ledningens sätt att förvalta 
organisationen.1 
 
Kravet på revision av svenska aktiebolags räkenskaper och styrelsens förvaltning blev lag 
redan 1895. Förhållandena var dock mycket annorlunda i jämförelse med idag eftersom det då 
inte fanns några kvalificerade revisorer – i dagens mening. Inte förrän 1912 auktoriserade 
Stockholms Handelskammare de första sex manliga revisorerna och den första kvinnan 
auktoriserades två år senare.2 År 1983 infördes lagen om revisionsplikt i samtliga svenska 
aktiebolag mot bakgrund av ett förslag från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). De 
rekommenderade att det på sikt skulle införas ett krav på kvalificerad revisor för alla 
aktiebolag. Tillgången på kvalificerade revisorer ansågs vara det främsta hindret för förslaget 
därför dröjde det några år till lagstiftningen om en allmän revisionsplikt trädde i kraft. Det 
hade då visat sig efter en undersökning av Kommerskollegium att antalet kvalificerade 
revisorer var tillräckligt många. Förslaget från BRÅ hade till syfte att motverka ekonomisk 
brottslighet. Det hade konstaterats att den ekonomiska brottsligheten framför allt var vanlig i 
mindre bolag med ett litet aktiekapital där grunden till bildandet var vilja att komma ifrån 
betalningsansvar och få en skylt utåt. 
 
I Sverige går debatten idag het om att slopa revisionsplikten för SME (små och medelstora 
företag, se definition 1.6). Tidigare har intressenterna varit relativt eniga om att vi ska ha 
revisionsplikt i alla aktiebolag. Anledningen till att frågan nu tas upp på nytt kan härledas till 
att innehållet i den svenska revisionen påverkas till allt större del av den internationella 
utvecklingen samt att många regeringar idag arbetar med olika projekt om regelförenklingar 
för småföretag.3  
 

                                                 
1 www.netpool.se/ifaq/revision.php 2007-04-19 11.30 
2 Precht, Elisabeth. ”Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet”, Balans, 4, (2005) 
3 Thorell, Per., och Norberg, Claes. ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans,  3, (2005) 
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Enligt Artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv är det obligatoriskt med revision av 
företagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. Det är dock öppet för de 
enskilda medlemsländerna att undanta mindre företag från revisionsplikten under 
förutsättning att de inte överstiger två av de tre gränsvärdena: 50 anställda, en omsättning på 
7,3 miljoner euro eller en balansomslutning på 3,65 miljoner euro.4 Inom EU är det endast 
Sverige, Malta och Finland som har kvar revisionsplikten i SME (enligt EU-kommissionens 
definition). I Finland tillämpas dock ett system med lekmannarevisorer i de allra minsta 
bolagen.5 Regeringen har i och med detta givit en utredare i uppdrag att föreslå ändringar som 
krävs för att ta bort revisionsplikten. Utredaren ska överväga om en inskränkning av 
revisionsplikten måste kombineras med andra åtgärder som förebygger att de företag, som 
väljer att inte frivilligt ha revision, inte bryter mot till exempel redovisningsregler.6 Utredaren 
ska redovisa sitt resultat i ett delbetänkande senast den 31 mars 2008.7 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En praktiskt viktig fråga i detta sammanhang är hur ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten i SME påverkar revisionsbranschen.8  Då revisionspliktens vara eller inte 
vara också berör många intressenter, som till exempel Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, 
kreditinstitut samt de berörda företagen, tycker vi att det även är intressant att se hur dessa 
påverkas. Utfallet i England visar bland annat att effekterna i revisionsbranschen inte blev så 
stora som många befarat. Det var cirka 55 procent av revisorerna som, på grund av att 
klienterna utnyttjade undantaget från revisionsplikt, tappade revisionsarbete. Det visade sig 
vara främst de mindre revisionsbyråerna som tappade revisionsuppdrag.9 Det man förlorade i 
revisionsarbete ersattes i betydande utsträckning av andra tjänster.10 Dessa tjänster bestod i 
huvudsak av kvalificerade rådgivnings- och redovisningstjänster men även av 
revisionsuppdrag från andra klienter.11 Frågan är dock om effekterna kommer att bli desamma 
i Sverige där cirka 97 procent, det vill säga cirka 200 000, av alla aktiebolag är så kallade 
mindre företag.12  Det är viktigt att ta i beaktande att det förekommer betydande skillnader 
vad gäller till exempel företagsstruktur, företagskultur samt samhällsstruktur och regelverk 
när det gäller jämförelser mellan de nordiska länderna och övriga medlemsländer i EU. Det är 
många förhållanden som skiljer den nordiska samhällsstrukturen från hur det ser ut i andra 
länder.13 
 
Kommer en slopad revisionsplikt att leda till större spelrum för ökad kriminalitet då det är en 
av anledningarna till att vi i dagsläget har kvar revisionsplikten även i de små företagen? 
Kommer fler företag hamna hos Ekobrottsmyndigheten på grund av oaktsamhet, som i 

                                                 
4 Halling, Pernilla. ”Sällan revision av små företag i EU-länderna”, Balans, 3, (2005) 
5 Halling, Pernilla. ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, förtydligande, Balans, 5, 
(2005) 
6 Pressmeddelande från FAR/SRS, 14 dec. 2006,  
7 Kommittédirektiv 2006:128,  
8 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
9 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
10 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
11 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
12 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
13 Halling, Pernilla.  ”Debatten går het i norden.”, Balans, 3, (2005) 
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dagsläget förhindras genom revisorernas uppmärksamhet på eventuella fel och brister? 
Kanske kan revisorns blotta närvaro minska risken för både medvetna och omedvetna fel?14 
 
En positiv effekt för branschen som man med säkerhet kan förvänta sig är att problemet med 
byråjäv kommer att minska. Byråjäv innebär att det inte är tillåtet att samma byrå hjälper till 
med huvudbokföring och bokslut och sedan reviderar denna. Men om revisionsplikten i SME 
slopas kan revisionsbyråerna med sina redovisningstjänster inte vara jäviga i förhållande till 
revisionsarbetet. I och med en slopad revisionsplikt i SME minskar behovet av dessa 
kombiuppdrag (där den som biträder bolaget med bokföringen är verksam i samma företag 
som den som reviderar15) vilket också kan leda till att företagen kan erbjudas mer ingående 
redovisningshjälp.16   
 
Kommer de företag som undantas från revisionsplikten att utnyttja möjligheten eller kommer 
de fortfarande att lämna reviderade årsredovisningar? Exempelvis har det visat sig att cirka 58 
procent av de engelska undantagna företagen valt att utnyttja möjligheten att avstå revision.17 
Frågan är om inte många intressenter, till exempel kreditinstitut, kommer att kräva någon 
form av reviderad rapport även i framtiden.18  
 
 

1.3 Problemformulering 
 
Frågeställningarna kring problemområdet som vi tog upp i problemdiskussionen vill vi 
besvara med utgångspunkt från följande problemformulering: 
 
Vad skulle en slopad revisionsplikt för små och medelstora företag innebära i Sverige? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsen avser att beskriva, särskilt utifrån revisorns synvinkel, tänkbara effekter av en 
slopad revisionsplikt i små och medelstora företag i Sverige.  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss till att se vad en slopad revisionsplikt i SME i Sverige skulle 
innebära för framförallt revisorerna men även för företagen och dess intressenter. Vi 
avgränsar vårt arbete till att endast undersöka tre auktoriserade revisorers åsikter då vi har 
begränsat med tid och resurser. Vi anser att detta är ett hanterbart antal som ändå kan komma 
att ge oss den information som vi eftersöker. När det gäller andra länders slopande av 
revisionsplikten i SME har vi valt att endast se till Danmark och England. Anledningen till 

                                                 
14 Halling, Pernilla. ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten.”, Balans, 5, (2005) 
15 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
16 Bodin, Peter. ”Efterfrågad eller lagstadgad revision?”, Intervjuad av Wennberg, Inge,  Balans, 2, (2004) 
17 Collis, Jill.  ”Directors Views on Exemption from the Statutory Audit”, (2003) 
18 Ekedahl, Anders., och Markstedt, Karin. ”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”, Balans,  2, (2007)  
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detta är att de har debatterats mycket kring dessa i Sverige samt att Danmark precis har slopat 
revisionsplikten i mindre bolag (enligt Danmarks definition) medan England stegvis slopat 
revisionsplikten för SME (enligt EU-kommissionens definition) under en tioårsperiod vilket 
kan ge ett intressant perspektiv.  
 
 

1.6 Centrala begrepp 
 
EU-kommissionens definition av SME  
Förkortningen SME står för Small Medium Sized Enteties det vill säga små och medelstora 
företag. Enligt fjärde- och sjunde bolagsdirektivet ska två av följande gränsvärden vara 
uppfyllda för små företag: färre än 50 anställda och med en omsättning understigande 7,3 
miljoner euro eller en balansomslutning understigande 3,65 miljoner euro. Företag som 
uppfyller minst två av följande gränsvärden räknas som medelstora företag: färre än 250 
anställda samt en omsättning under 29,2 miljoner euro eller en balansomslutning under 14,6 
miljoner euro. Mikroföretag är de företag med färre än tio anställda. 19 
  
Svensk definition av SME 
De gällande gränsvärden som används i Sverige för små företag skiljer sig från EU-
kommissionens definition av SME. I ÅRL (1995:1554) 1 kapitlet 3§ räknas företag som inte 
överskrider mer än ett av följande villkor som SME: att medelantalet anställda i företaget inte 
uppgår till mer än 50, att inte balansomslutningen uppgår till mer än 25 miljoner kronor eller 
att den redovisade nettoomsättningen inte uppgår till mer än 50 miljoner kronor.20 
Bokförningsnämnden använder i sin reglering en gräns för mikroföretag på 3 miljoner SEK i 
omsättning.21  
 
Dansk definition av mindre bolag 
Till mindre bolag räknas de företag som uppfyller minst två av följande gränsvärden: en 
balansomslutning på högst 1,5 miljoner DKK, en nettoomsättning på högst 3 miljoner DKK 
eller maximalt 12 heltidsanställda. 22 
 
Tabell olika definitioner av småföretag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alla belopp i miljoner SEK 
 
(Thorell, Per., och Norberg, Claes. ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005), 10) 
 
Vi kommer fortsättningsvis att använda oss utav den svenska definitionen av SME om inget 
annat framgår. 

                                                 
19 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
20 Årsredovisningslagen  (1995:1554) 
21 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
22 Aggestam Pontoppidan, Caroline. ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans, 2, (2007) 

  

 
ÅRL 

småföretag 
Fjärde dir. 
småföretag

EU rek. 
mikroföretag

 Anställda  50 50 10 
 Balansomslutning  25 32,8 - 
 Omsättning  50 65,7 - 
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel ger vi en bakgrund till vårt problemområde och kapitlet innehåller litteratur 
som fungerar som analysredskap i ett senare skede.  
 
 

2.1 Revision 
 
För att kunna diskutera ett eventuellt slopande av revisionsplikten måste man först och främst 
ha en förståelse för vad revision innebär och varför man normalt gör en sådan. Ordet revision 
kommer från det latinska ordet revidere som betyder att se tillbaka. FAR har följande 
definition på revision: ”revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om redovisning 
och förvaltning”.23  Redan 1895 uppställdes ett krav på revision av ett aktiebolag i ABL 
(aktiebolagslagen). Vid denna tid var dock revision något annat än idag och det fanns inte 
någon etablerad yrkeskår av revisorer. Det var först i januari 1983 som revisionsplikt 
(kvalificerad revision) infördes i samtliga aktiebolag. Då hade det visat sig att det fanns 
tillräckligt många kvalificerade revisorer, det vill säga revisorer som var auktoriserade eller 
godkända. Ett av motiven att införa lagen var nyttan för ägarna. I aktiebolag svarar inte 
aktieägarna för bolagets skulder, därför är det viktigt att bolagets ekonomiska ställning och 
resultat redovisas för omvärlden på ett korrekt sätt24. Intressenter till bolaget, till exempel 
kreditgivare och leverantörer, måste få pålitlig ekonomisk information från bolaget.  Ett annat 
motiv som låg till grund till att lagen även omfattade små bolag var att när det gällde 
ekonomisk brottslighet var det ofta dessa bolag som var mest utsatta.25 
 
Revisionens kärnområde enligt internationell utgångspunkt är granskning av räkenskaper. I 
Sverige förekommer dock en mer vidsträckt syn på vad som omfattas av revision eftersom 
den även innehåller förvaltningsrevision. Revisionens främsta syfte i Sverige är att granska 
bolagets bokföring, årsredovisning (räkenskapsrevision) och förvaltningsberättelse 
(förvaltningsrevision) och detta ska sedan utmynna i en revisionsberättelse. Granskningen 
skall vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver enligt ABL26. Det är dock 
inte preciserat hur granskningen ska ske för att revisionen ska kunna utvecklas i takt med 
förändringar samt för att kunna ta hänsyn till olika förhållanden i företagen. Det är i praktiken 
FAR som avgör hur granskningen skall genomföras genom revisionsstandarder. 
Förvaltningsrevision på det sätt som föreskrivs i ABL är väldigt omfattande. Detta sätt finns 
bara i Sverige och Finland och är en nationell påbyggnad. Revisorn ska bland annat uttala sig 
om förslag till vinstdisposition, brott mot ABL och bolagsordning samt eventuellt 
skadeståndsgrundande handlingar. Detta omfattar alla aktiebolag oavsett storlek och oavsett 
hur intressentkretsen ser ut.27 
 
Professorerna Per Thorell och Claes Norberg, som har gjort en undersökning för Svenskt 
Näringsliv angående ett eventuellt slopande av revisionsplikten i SME, uppskattar att den 
genomsnittliga revisionskostnaden i ett mikroföretag uppgår till cirka 10 000 kronor per år. 

                                                 
23 Moberg, Krister.  ”Bolagsrevisorn”, (2003) 
24 Moberg, Krister.  ”Bolagsrevisorn”, (2003) 
25 Precht, Elisabeth. ”Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet”, Balans, 4, (2005) 
26 Aktiebolagslagen (2005:551) 
27 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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Grundat på studier från England beräknas den svenska samhällsekonomiska kostnaden för 
revisionsplikten i mikroföretag uppgå till cirka två miljarder per år.28 
 
Bolagsledningen har ofta nytta av revision i flera olika avseende. Dock anser Per Thorell och 
Claes Norberg att ingen av dessa nyttofunktioner kan motiveras av revisionsplikt. I studier 
från England framgår det att nyttan kan tillgodoses lika väl inom ramen för frivillig revision 
och att bolaget själv är bäst på att avgöra om nyttan överstiger kostnaden för revisionen.29 
Tobias Svanström, på Handelshögskolan vid Umeå universitet, genomförde en enkätstudie 
angående företagens inställning till revision och rådgivning. Studien visade bland annat att de 
undersökta företagen uppfattar att revisionen ger en relativt hög nytta för kostnaden och att 
revisionsplikten bör finnas kvar.30 En annan aspekt är enligt Vilhelm Andersson, 
skattedirektör på Skatteverket, att revisionsplikten begränsar tillväxtklimatet och att revision 
endast bör köpas av affärsmässiga skäl. För att det ska finnas något att revidera bör 
småföretagen istället uppmuntras till att växa.31 Enligt Per Thorell och Claes Norberg kan ”… 
ägaren i ett enmansbolag ha nytta av en revision men ingen nytta av en revisionsplikt, det vill 
säga en i lag stadgad skyldighet att övervaka sig själv som företagsledare.”32  
 

”När det är motiverat med revision kommer bolagen själva att välja detta alternativ.” 33 
 
Beatrice Ask, justitieminister, tror att ett slopande av revisionsplikten är efterfrågad bland de 
mindre företagen eftersom den kan ses som betungande. En del tycker att kostnaden är den 
betungande delen medan andra tycker att de inte behöver alla delar i en revision. Beatrice Ask 
är inte alls orolig för ett avskaffande av revisionsplikten för SME och tror inte att det kommer 
att hända så mycket på kort sikt.34 
 
 

2.2 Intressenter 
 
Revision i Sverige utförs huvudsakligen för ägarnas räkning men även för andra intressenter 
som till exempel anställda, borgenärer och samhället till skillnad från övriga länder. Den 
svenska synen bygger alltså på en vidare intressentmodell. Intressenterna förväntar sig 
normalt av en revision att den genomförs av en yrkesmässig revisor som är oberoende och att 
revisionen ”säkerställer” att räkenskaperna är i ordning och att årsredovisningen är 
rättvisande. Det finns också en förväntan om att revisionen ska hjälpa till att bekämpa 
ekonomisk brottslighet och underlätta skattekontrollen.  
 
Banker och andra kreditgivare ser i regel mycket positivt på att räkenskaperna ska vara 
reviderade enligt Per Thorell och Claes Norberg. Den positiva synen tros grundas på 
bekvämlighet, det vill säga att bankerna tycker att det är enklare om alla aktiebolag är 
revisionspliktiga eftersom de då inte behöver göra avtal i varje enskilt fall.35 Redovisningen 

                                                 
28 Thorell, Per., och Norberg, Claes. ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
29 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
30 Svanström, Tobias.  ”Företagen vill behålla revisionsplikten”, Balans, 11, (2006) 
31 Andersson, Vilhelm. ”Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer”, intervjuad av Precht, Elisabeth 
Balans, 5, (2005) 
32 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
33 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005), 39 
34 Ask, Beatrice. ”Fler företagsformer utreds”,  intervjuad av Precht, Elisabeth, Balans, 4, (2007) 
35 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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och årsredovisningen är viktiga pusselbitar i arbetet med att göra en bra och noggrann 
undersökning vid kreditbedömning anser Anders Ekedal, chef för Swedbanks 
företagsmarknad. Det finns därför en risk att bankerna blir försiktigare med att låna ut om 
revisionsplikten slopas i SME. Man kan också tänka sig att bankerna kommer att efterfråga 
reviderade årsredovisningar av företag som ansöker om kredit även om revisionsplikten i 
SME slopas. Uttalandet från tredje mannen, det vill säga revisorn, ses som en trygghet 
speciellt när det gäller små bolag och i reviderade årsredovisningar vet man att allt finns med 
som ska vara med.36  En äldre rapport visar att kreditförlusterna ökar utan den kontroll som 
revision innebär. Detta kan medföra att andra företag kanske inte kan få lån eller får betala 
mer i till exempel räntekostnader.37 Per Thorell och Claes Norberg bedömer att 
revisionsplikten i SME dock har marginell betydelse för kreditgivarna som bekräftas av att 
flertalet länder inte har revisionsplikt i SME (enligt EU-kommissionens definition) samt att 
inte alla företagsformer i Sverige är tvungna att lämna reviderade årsredovisningar. De 
bedömer att det bästa vore om kreditgivarna avtalar med företagen när reviderade 
årsredovisningar behövs i det enskilda fallet.  
 
Ur samhällets synvinkel förväntas det att revisorsgranskningen ska avhålla folk från att begå 
brott som skulle kunna upptäckas av revision. För samhället handlar det således inte bara om 
revisionens innehåll utan även om att revisionen kan leda till andra nyttoeffekter för 
samhället.38 Per Thorell och Claes Norberg framhäver dock att förhoppningarna om revisorn 
som samhällets främsta ordningsman är överdriven. Den som vill begå brott avskräcks 
knappast av revisionsplikt enligt deras mening.39 
 
Från Ekobrottsmyndighetens sida har revisorerna en nyckelroll för att säkerställa att det är 
trovärdig information som kommer från företagen enligt Sigurd Elofsson, ekorevisor. Det 
uppskattas att tusentals misstänkta brott förebyggs med hjälp av revisionsplikten idag. Många 
av de oaktsamma brotten kan förhindras då revisorerna pekar på eventuella fel och brister i 
bokföringen och uppmanar sina klienter att rätta till dessa. Det kan finnas en risk att fler 
företag hamnar hos Ekobrottsmyndigheten på grund av att oaktsamhetsbrott och uppsåtliga 
brott ökar, om revisionsplikten avskaffas för SME menar Sigurd Elofsson.40 Argumentet att 
negativa effekter skulle uppstå på kreditgivning, skattekontroll och brottsbekämpning om ett 
avskaffande av revisionsplikten i SME genomförs ifrågasätter dock Per Thorell och Claes 
Norberg. Bakgrunden till detta är att flertalet länder inte har revisionsplikt idag. De anser att 
skäl för en särreglering i Sverige endast kan motiveras om det kan bevisas att svenska företag 
är mer brottsbenägna och har sämre skattemoral än de övriga länderna. 41 I en debatt hos 
Svenskt Näringsliv fastslog Ekobrottsmyndigheten att det inte är någon skillnad mellan de 
företag i restaurangbranschen som inte har revisionsplikt och de som har det.42 Beatrice Ask 
tror inte att fusket kommer att öka om revisionsplikten i SME slopas. Ekobrottsmyndigheten 
motiverar revisionsplikten med att det finns områden som småföretagare lätt kan göra fel på 
när de egentligen vill göra rätt. Beatrice Ask tycker då att det är bättre att ändra reglerna än att 
ha kvar revisionsplikten i SME.43    
                                                 
36 Ekedahl, Anders., och Markstedt, Karin.  ”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”, Balans, 2, (2007) 
37 Johansson, Martin. ”Alla ense om revisionens fördelar – men måste den vara ett tvång?” författad av Precht, 
Elisabeth, Balans, 3, (2005) 
38 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
39 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
40 Elofsson, Sigurd.  ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, intervjuad av Halling, 
Pernilla, Balans, 5, (2005) 
41 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
42 Gustavsson, Bengt. ”Revision i små företag”, Balans, 4, (2005) 
43 Ask, Beatrice. ”Fler företagsformer utreds”,  intervjuad av Precht, Elisabeth, Balans, 4, (2007) 
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Ekobrottsmyndigheten liksom Skatteverket samarbetar gärna med revisorerna för att förhindra 
brott och ser den förebyggande effekten som särskilt viktig. Den externa kvalitetssäkringen 
som en revision medför, utförd av en revisor, ger enligt Skatteverket en bättre redovisning. 
Dock finns det de som hävdar att obligatorisk revision ger en falsk säkerhet hos 
myndigheterna.44 En av de stora fördelarna med revisionsplikt, enligt Skatteverket, är att om 
de får in en oren revisionsberättelse är det en signal för dem att titta närmare på företaget. 
Problemen har många gånger då redan rättats till i företagen med hjälp av revisionen innan 
Skatteverket hinner kontrollera dem.45 Skattekontrollen grundas idag inte på reviderade 
årsredovisningar utan de utgör endast en del av underlaget. Revisionen anses dock ha positiv 
påverkan på kvaliteten på redovisningen vilket gagnar skattekontrollen då det finns ett stark 
samband mellan redovisning och beskattning.46  
 
 

2.3 Revisorns roll 
 
Enligt ABL 9 kap 3 § ska revisorn granska bolagets årsredovisning och bokföring samt 
styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn har en lagstadgad 
upplysningsplikt till utomstående i vissa fall, enligt ABL 9 kap. 45,46 §§.47 Några uppgifter 
som i och med detta ligger på revisorns bord är att, sedan 1999, bland annat rapportera 
iakttagelser rörande brott till styrelsen och anmäla misstankar om brott till åklagare. Om 
revisorn gör en sådan anmälan skall han avgå från sitt uppdrag. Revisorn ska även, sedan 
1985, bland annat anmärka på om han funnit att bolaget inte fullgjort sin skyldighet rörande 
skatter och avgifter. Detta beror på att man vill se till att beskattningssystemet fungerar på ett 
effektivt sätt. Sedan 2005 finns också en skyldighet att anmäla misstanke om penningtvätt.48 
Penningtvätt räknas nu därför som ett av de brott som omfattas av revisorns skyldighet då det 
kan vålla bolaget eller dess intressenter skada. Andra exempel på sådana brott är bedrägeri, 
förskingring och bokföringsbrott.49 En undersökning som BRÅ har genomfört visar att en del 
revisorer anser att anmälningsplikten endast ger en liten brottsförebyggande effekt. Detta 
motiverar de med att deras klienter har dålig kännedom om lagen vilket minskar dess 
preventiva effekt samt att revisorerna endast anser sig ha seriösa klienter. De menar att de 
oseriösa företagen finner sätt att undgå kontrollen eller söker sig till mindre seriösa revisorer 
och därför undgår lagen.50   
 
Att revisionen är oberoende är viktigt för att skapa ytterligare trovärdighet till de reviderande 
årsredovisningarna.51 Oberoendehot kan uppstå om revisorn ger fristående rådgivning till 
klienten. Detta kan göra att förtroendet för revisionen minskar hos intressenterna. Revisorn 
kan genom fristående rådgivning riskera att bli ekonomiskt beroende av uppdragsgivaren och 

                                                 
44Elofsson, Sigurd., och Andersson, Vilhelm.  ”Alla ense om revisionens fördelar – men måste den vara ett 
tvång?”, författad av Precht, Elisabeth, Balans, 3, (2005) 
45 Andersson, Vilhelm. ”Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer”, intervjuad av Precht, Elisabeth, 
Balans, 5, (2005) 
46 Andersson, Per-Olof. ”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten”, Balans, 4, 
(2005) 
47 Aktiebolagslagen  (2005:551) 
48 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
49 Moberg, Krister. ”Bolagsrevisorn”, (2003), 202-203 
50 Larsson, Bengt. ”Revisorernas anmälningsskyldighet”, (2004), Rapport 2004:4 
51 Andersson, Per-Olof.  ”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten”, Balans, 
4, (2005) 
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detta kan då gå ut över redovisningens trovärdighet. Det kan även bli så att revisorn vid 
revisionen granskar sin egen rådgivning.52 När det gäller enmansbolag aktualiserar 
revisionsplikten oberoendehot då samma person agerar ägare, ledning och styrelse. 
Konsekvensen av detta blir då att denna person som ska granskas både utser revisorn och 
betalar för revisionen.53  
 
Beatrice Ask ser revisorn mer som en medarbetare än som en kontrollant. Hennes bild av 
revisorer är att de alltid utgår från att bidra till förbättringsarbetet och att räkenskaperna blir 
rätt. Revisorn är även en stödfunktion för att inga fel ska uppstå. Vårt samhälle är, enligt 
Beatrice, genomreglerat och företagen, särskilt de mindre, är ofta i behov av proffshjälp från 
exempelvis revisorer.54  
 
 

2.4 Revisionsplikt inom EU 
 
Obligatorisk revision av bolagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen 
föreskrivs i EG:s fjärde bolagsdirektiv, artikel 51. SME (enligt EU-kommissionens definition) 
kan dock enligt detta direktiv undantas från revisionsplikt. Inom EU är det endast Sverige, 
Malta och Finland som idag har kvar revisionsplikten i SME (enligt EU-kommissionens 
definition).55 Finland har dock beslutat om en lagändring som träder i kraft 1 juli 2007 där 
små bolag kommer att undantas revisionsplikten.56   

2.4.1 England 
 
England har under en period om tio år successivt slopat revisionsplikten för små bolag och de 
har nu uppnått maxvärdena enligt EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv (enligt EU-
kommissionens definition).57 Detta omfattar företag som uppfyller minst två av följande 
kriterier: färre än 250 anställda, en omsättning under 29,2 miljoner euro eller en 
balansomslutning under 14,6 miljoner euro. Grunden till avregleringen är en regleringsfilosofi 
som bygger på synsättet ”om inte nyttan av en tvingande regel kan visas överstiga de 
kostnader regeln för med sig så avskaffas regeln”. Regleringen ska kunna styrkas med 
empirisk data angående dess positiva och negativa effekter. Filosofin ingår i ett 
handlingsprogram som syftar till att stärka konkurrenskraften genom att minska 
regleringskostnaderna för SME (enligt EU-kommissionens definition).58 
 
Enligt Jill Collis, som 2003 gjort en undersökning på uppdrag av handelsdepartementet, avstår 
cirka 58 procent av de undantagna bolagen från revision men siffran beräknas stiga med tiden. 
Omkring 90 procent av Englands 1 miljon företag räknas som små bolag (enligt EU-
kommissionens definition) enligt rapporten. Det viktigaste skälet för de engelska bolagen att 
utnyttja undantaget är, enligt Jill Collis, inbesparade revisionsarvoden. Uppskattningsvis 
beräknas kostnaderna för revision i ett SME (enligt EU-kommissionens definition) till 1000 

                                                 
52 Moberg, Krister.  ”Bolagsrevisorn”, (2003) 
53 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten?”, Balans, 3, (2005) 
54 Ask, Beatrice. ”Fler företagsformer utreds”,  intervjuad av Precht, Elisabeth, Balans, 4, (2007)  
55 Halling, Pernilla. ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, förtydligande, Balans, 5, 
(2005) 
56 ”Slopad revisionsplikt för finska småföretag”, Balans, 3, (2007) 
57 Halling, Pernilla.  ”Sällan revision i små företag i EU länderna”, Balans, 3, (2005) 
58 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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pund i revisionsarvode och 1000 pund i hanteringskostnader för företaget.59 Ju högre 
omsättning ett företag har desto lägre blir den marginella kostnaden vilket man delvis kan 
urskilja genom att se till vilka företag som låter sig revideras. Dessa företag kännetecknas 
också av att: 

• Företagsledningen anser att revision har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet 
och ökar kvaliteten på den finansiella informationen.  

• Det är inte helt familjeägt. 
• Internredovisningen inte är tillgänglig för alla aktieägare. 
• Det normalt lämnas en årsredovisning till banker eller andra finansiärer.  

 
Intressenternas inställning till revisionsplikt i England är splittrad. Skatteverket och bankerna 
är typiskt sett för revisionsplikt. Detta kan bero på att reviderad redovisning är en viktig faktor 
för bankerna vid beslut om lån och för Skatteverket som en oberoende kontroll på kvaliteten 
på redovisningsinformationen. Trots de risker som följer av undantag från revisionsplikten i 
SME (enligt EU-kommissionens definition), till exempel fel i bokföringen, penningtvätt, 
påverkan på revisionsbranschen och skattebortfall, kom regeringen fram till att nyttan av 
revisionsplikt för intressenter och samhället inte var tillräckligt stor i förhållande till 
förväntade kostnadsbesparingar. Per Thorell och Claes Norberg framhåller att det har 
diskuterats i både England och Sverige om negativa effekter på grund av undantag av 
revisionsplikten i SME. De har dock inte funnit något emiriskt material som tyder på att de 
negativa effekterna som befarats har infriats i England.60  
 

2.4.2 Danmark 
 
Revisionsplikten avskaffades i mars 2006 för mindre bolag i Danmark. Det är dock ännu för 
tidigt att konstatera några reella effekter och många av småföretagen anser att det är för tidigt 
att avgöra om man sparar pengar på att slopa revisionsplikten för de mindre bolagen (enligt 
Danmarks definition). Den huvudsakliga anledningen till avskaffandet av revisionsplikten i 
mindre bolag i Danmark var att den nuvarande regeringen ville minska de administrativa 
kostnaderna för de danska småbolagen. Danmark har valt att inte utnyttja maxvärdena enligt 
det fjärde bolagsrättsliga direktivet utan det finns utrymme för ytterliggare ”lättnader”. I 
dagsläget har Danmark följande gränsvärden: en balansomslutning på högst 1,5 miljoner 
DKK, en nettoomsättning på högst 3 miljoner DKK och maximalt 12 stycken heltidsanställda. 
Minst två av de givna gränsvärdena måste vara uppfyllda under de två senaste åren för att 
företaget ska klassas som ett mindre bolag.  
 
För att företag i Danmark ska ha rätt att välja bort revisionen måste de besluta om detta på 
ordinarie bolagsstämma och även upplysa om detta i sin reviderade årsredovisning. Dessa ska 
även i fortsättningen upprätta en årsredovisning där de följer samma regler och lagar som 
tidigare men nu är det istället ledningen som är ersättnings- och straffansvarig. I dessa 
årsredovisningar ska företagen bekräfta att företagsledningen har för avsikt att avstå från 
revision och även visa att företaget befinner sig inom de gränsvärden som gäller i Danmark.  
 
Enligt en undersökning från 2006 framkommer det att 70 procent av de berörda företagen 
tänker fortsätta att få sina årsredovisning reviderade. Det förväntas dock att 60 procent av de 
berörda företagen på sikt kommer att välja bort revision.  

                                                 
59 Collis, Jill.  ”Directors Views on Exemption from the Statutory Audit”, (2003) 
60 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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Ett alternativ som kommit upp i samband med debatten är användningen av review istället för 
revision. Det är revisorn som utför och planerar en review men till skillnad från vanlig 
revision är det inte lika höga krav på informationsinsamling samt informationsvärdering vilket 
bidrar till en större risk för fel i räkenskaperna.61  
 
Den lindrade revisionsplikten innehåller två skärpningar. Erhvervs- og selskabsstyrelsen (en 
myndighet inom økonomi- og erhvervsministeriet i vars ansvar ingår bland annat redovisning 
och revision) kan ålägga ett bolag revision i ett till tre år om de bryter mot skatte-, bolags- och 
redovisningslagstiftningen. Handlingsplikten för revisorer utvidgas också om de har en 
grundad misstanke om grövre ekonomisk brottslighet från företagsledningens sida.62   
 
Många har nu förväntningar om att utvecklingen kommer bli densamma i Danmark som i 
England där man successivt uppnått maxvärdena. Hur många som kommer att välja bort 
revisionen och varför de gör det är ännu för tidigt att säga.63 
 
 

2.5 Revisionsplikt i Sverige 
 
Det är nu allt fler länder i Sveriges omgivning som har valt att slopa revisionsplikten för små 
företag.64 Detta är en av anledningarna till att debatten har aktualiserats i Sverige igen. En 
annan anledning är att den svenska regeringen arbetar med att ta fram förenklade 
redovisningsregler för småföretag.65 Just nu pågår en utredning om revisionspliktens slopande 
i SME. Ett delbetänkande ska presenteras senast den 31 mars 2008.66  
 
År 2003 gavs en promemoria från justitiedepartementet ut där den svenska revisionspliktens 
vara eller inte vara i SME aktualiserades. Förslaget lyder: ”Den som är verksam i samma 
företag som den som yrkesmässigt biträder ett aktiebolag vid bokföringen skall inte kunna 
vara revisor i bolaget. Motsvarande byråjäv ska gälla vid revision enligt revisionslagen 
(1999:1079)”.67 Till skillnad från idag kommer det alltså enligt propositionen inte heller vara 
tillåtet att samma byrå hjälper till med huvudbokföring och bokslut och sedan reviderar 
denna. Peter Bodin, VD i Lindebergs Grant Thornton, menar att en sådan förändring medför 
ökade kostnader för företagen i och med att två byråer måste anlitas. Det finns också en risk 
för minskad kvalitet om företagen på grund av detta börjar göra sin bokföring själva då det är 
mycket krävande att hålla sig uppdaterad på alla regelförändringar. Om revisionsplikten tas 
bort för SME återstår det ingen revision att vara jävig mot.68 Professorerna Per Thorell och 
Claes Norberg anser att totalkostnaden för företaget att upprätta och revidera sin 
årsredovisning kommer att öka om regler angående byråjäv införs för SME. Detta då 
dubbelarbete inte kan kompenseras av att priserna, som redan är låga, pressas.69 
 

                                                 
61 Aggestam Pontoppidan, Caroline. ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans, 2, (2007) 
62 Bisgaard, Anders. ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag”, Balans, 5, (2006) 
63 Aggestam Pontoppidan, Caroline.  ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans, 2, (2007) 
64 Bodin, Peter.  ”Efterfrågad eller lagstadgad revision?”, intervju av Wennberg, Inge, Balans, 2, (2004) 
65 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
66 Ask, Beatrice. ”Fler företagsformer utreds”,  intervjuad av Precht, Elisabeth, Balans, 4, (2007) 
67 Justitiedepartementet, ”Några frågor om revision”. Promemoria 2003-06-25 
68Bodin, Peter.  ”Efterfrågad eller lagstadgad revision?” intervju av Wennberg, Inge, Balans, 2, (2004) 
69 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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Det råder delade meningar inom revisionsbranschen angående ett eventuellt avskaffande av 
revisionsplikten i SME. Enligt Stefan Persson, före detta ansvarig för Ernst & Youngs 
nationella revisionsverksamhet (författarnas egen anmärkning), kan en slopad revisionsplikt i 
SME leda till att revisorerna blir mer fria i sin rådgivning än vad de är idag. Företagen får då 
hjälp med det de tycker är viktigt samtidigt som oberoendehotet minskar för revisorerna. 
Stefan Persson tror även att ett slopande kan höja revisionens status då man kan erbjuda 
redovisning för sig och revision som en helt annan kvalificerad tjänst. Det blir lättare att visa 
att revisionen ligger i en egen prisklass och utförs av en annan person på byrån.70 Dan 
Brännström, generalsekreterare FAR SRS, tror att en efterfrågestyrd revision kan få en positiv 
inverkan på arvodet. Han menar att arvodet i Sverige idag är pressat vilket delvis beror på 
revisionsplikten. Om revisionsplikten i SME slopas kommer revisionen att få högre status och 
ett högre värde enligt honom.71 Per Thorell och Claes Norberg anser dock att man inte kan 
förvänta sig att revisorerna själva skall ta initiativet till att avskaffa revisionsplikten i SME. 
Detta kan man även se i andra länder där revisionsplikten i SME nu slopats trots att man från 
revisorshåll var emot avskaffandet. När revisionsplikten är lagstadgad för alla har revisorerna 
en monopolställning vilket även bidrar till en utmärkt plattform även för tilläggsuppdrag. Det 
är svårt att bedöma hur konsekvenserna kommer att bli för revisorerna i Sverige, men 
rapporter från England visar att intjäningen efter slopandet har minskat marginellt för 
branschen. Det som revisionsbyråerna tappade i revisionsuppdrag ersattes av andra uppdrag 
och det var de minsta byråerna som drabbades mest. Per Thorell och Claes Norberg påpekar 
även att man måste uppmärksamma att revisorsbranschen bevakar sina egna intressen och att 
argumenten varierar beroende på vilken fråga det är man diskuterar.72 Dan Brännström 
uppskattar att idag skulle cirka 95 revisorer av 100 svara ja på frågan om revisionsplikten i 
mindre företag ska vara kvar. Han tror dock att siffran skulle förändras om en dialog hade 
förts om hur en marknadsstyrd revision skulle kunna utveckla och förstärka revisorsrollen. 
Samtidigt säger han att det är lagstiftaren som ”äger frågan” och inte revisorerna.73   
 
Det finns en direkt koppling mellan diskussionen angående ett slopande av revisionsplikten i 
SME och det svenska regelförenklingsarbetet. Per Thorell och Claes Norberg håller med 
Riksrevisionens kritik om att regelförenklingarna inriktas för lite till att framställa förslag till 
förändringar i det befintliga regelverket och att ambitionen istället läggs på att underlätta den 
administrativa bördan som befintliga regler leder till. De tycker att man istället borde 
överväga en avreglering av hela området.74 Dan Brännström tror att det med nuvarande regler 
(inom redovisning, likvidationsplikt, skatter och obestånd) är nästintill omöjligt att tänka bort 
behovet av kontinuerlig revision och revisorn.75 
 
 

                                                 
70 Persson, Stefan.  ”Dags att avskaffa revisionsplikten för små företag?”, intervjuad av Wennberg, Inge, Balans, 
2, (2004) 
71 ”Revisionsplikten engagerar!”, Balans, 4, 2007 
72 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
73 Brännström, Dan.  ”Dags att avskaffa revisionsplikten för små företag?”, intervjuad av Wennberg, Inge, 
Balans, 2, (2004)  
74 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
75 Brännström, Dan.  ”Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!”, Balans, 4, (2005) 
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2.6 Sammanfattning av teoretisk referensram  
 
Eftersom aktieägarna inte svarar för bolagets skulder är det viktigt att bolagets ekonomiska 
ställning och resultat redovisas för omvärlden på ett korrekt sätt.76 Revision i Sverige utförs 
därför huvudsakligen för ägarnas räkning men även för andra intressenter som tillexempel 
banker, kreditgivare, anställda och samhället.77 Det är upp till revisorn att granska bolagets 
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning78  
och här är det viktigt med ett oberoendeförhållande. Att revisionen är oberoende är viktigt för 
att skapa ytterligare trovärdighet till de reviderande årsredovisningarna.79  
 
Inom EU är det endast Sverige, Malta och Finland som idag har kvar revisionsplikten i SME 
(enligt EU-kommissionens definition).80 Finland har dock gjort en lagförändring som kommer 
att innebära att revisionsplikten slopas för små bolag den 1 juli 2007.81 Danmark avskaffade 
sin revisionsplikt för de mindre bolagen 200682 och England har under en 10-års period 
successivt slopat revisionsplikten för SME (enligt EU-kommissions definition).83  
 
År 2003 gavs en promemoria från justitiedepartementet ut som innebär ett förslag om utökade 
regler för byråjäv.84 I och med detta aktualiserades revisionspliktens vara eller inte vara i 
SME då det inte återstår någon revision att vara jävig mot om revisionsplikten i SME slopas. 
Det kan dock medföra att bankerna blir försiktigare med att låna ut pengar och att de därför 
även fortsättningsvis kommer att efterfråga reviderade årsredovisningar.85 Även från 
Ekobrottsmyndighetens sida anser Sigurd Elofsson, ekorevisor, att revisorerna har en 
nyckelroll för att säkerställa att det är trovärdig information som kommer från företagen.86 
Positiva effekter som ett slopande av revisionsplikten i SME kan leda till är att revisorerna 
blir mer fria i sin rådgivning än vad de är idag samt att revisionens status höjs.87 Det är dock 
svårt att bedöma hur de ekonomiska konsekvenserna kommer att bli för revisorerna i Sverige 
men rapporter från England har visat att intjäningen har minskat marginellt för branschen.88   

                                                 
76 Moberg, Krister.  ”Bolagsrevisorn”, (2003) 
77 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
78 Aktiebolagslagen (2005:551) 
79 Andersson, Per-Olof.  ”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten”, Balans, 
4, (2005) 
80 Halling, Pernilla.  ”Sällan revision i små företag i EU länderna”, Balans, 3, (2005) 
81 ”Slopad revisionsplikt för finska småföretag”, Balans, 3, (2007) 
82 Aggestam Pontoppidan, Caroline. ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”, Balans, 2, (2007) 
83 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
84 Justitiedepartementet, ”Några frågor om revision”. Promemoria 2003-06-25 
85 Ekedahl, Anders., och Markstedt, Karin.  ”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”, Balans, 2, (2007) 
86 Elofsson, Sigurd.  ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, intervjuad av Halling, 
Pernilla, Balans, 5, (2005) 
87 Persson, Stefan.  ”Dags att avskaffa revisionsplikten för små företag?”, intervjuad av Wennberg, Inge, Balans, 
2, (2004) 
88 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt och de val och prioriteringar som gjorts 
beträffande vår undersökning. Kapitlet avslutas med kritiskt granskande av de metoder och 
källor vi använt oss av. 
 
 

3.1 Induktiv eller deduktiv ansats 
 
I vårt arbete har vi relatera teori och verklighet till varandra. Induktion och deduktion är två 
tillvägagångssätt som produktionen av teori kan utövas på. Vi har använt oss av en deduktiv 
ansats. Arbetssättet kännetecknas då av att man drar slutsatser om enskilda händelser utifrån 
befintliga teorier och allmänna principer.89  
 
 

3.2 Intensiv eller extensiv utformning 
 
Vi har valt en intensiv uppläggning då vi vill gå in på djupet med några få enheter. Både 
intensiv och extensiv utformning har sina fördelar och nackdelar. Intensiv utformning har 
fördelar i att få fram relevant data då informationen inte blir lösryckt från sitt sammanhang, 
går på djupet och omfattar många detaljer. Nackdelen är att det inte går att generalisera på 
samma sätt som vid en extensiv utformning då endast ett fåtal enheter används. 
 
Inom intensiv utformning kan man tänka sig två olika typer: fallstudier och små-N-studier. Vi 
har valt små-N-studier vilket innebär att vi plockar enheterna från olika organisationer för att 
belysa fenomenet från olika utgångspunkter. Till skillnad från fallstudier nedtonas betydelsen 
av en speciell plats eller händelse medan fenomenet får större vikt.  
 
Vi är inte ute efter att få en beskrivning av fenomenets omfattning och utsträckning utan vi 
vill få fram så många nyanser och detaljer som möjligt och då är det bättre att gå på djupet 
som en intensiv utformning innebär. 90 
 
 

3.3 Deskriptiv eller kausal ansats 
 
Vår studie har en deskriptiv ansats, det vill säga ett syfte att beskriva ett antal revisorers 
åsikter kring ett slopande av revisionsplikten i SME i Sverige. Man kan skilja mellan fyra 
olika förhållanden: tvärsnittsstudie, tidsseriestudie, kohortstudie och panelstudie. Vi har 
använt oss av tvärsnittsstudie då vi studerar verkligheten vid en tidpunkt. Skälet är att 
metoden kostar relativt lite och vi slipper vänta under en lång tid på att data ska komma in. 
Med en kausal ansats har man ett förklarande syfte. Då vårt syfte är att beskriva, inte förklara, 
tänkbara effekter av en slopad revisionsplikt för små och medelstora företag i Sverige passar 
den deskriptiva ansatsen vår uppsats bättre än den kausala ansatsen.91  
                                                 
89 Patel, Runa. och Davidson, Bo ”Forskningsmetodikens grunder”, (1994) 
90 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002)  
91 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
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3.4 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Vid val av metod bör problemställningens formulering styra enligt Jacobsen.  
Då vi valt intensiv uppläggning med deskriptiv ansats har det resulterat i en kvalitativ metod.  
En kvalitativ metod är mest lämplig i vårt fall då vi är intresserade av att skapa mer klarhet i 
revisorernas åsikter om slopad revisionsplikt för SME i Sverige. En kvalitativ uppläggning är 
enligt Jacobsen i regel avsedd att få fram hur människor tolkar och förstår en given situation. 
Han anser även att denna metod ofta är lämplig för att skapa större klarhet i ett oklart ämne 
och för att få fram en nyanserad beskrivning av det, i enlighet med vårt syfte. 
 
Fördelarna med den kvalitativa metoden är att uppgiftslämnaren kan ge obegränsade svar och 
att metoden lägger vikt vid detaljer, nyanser samt varje uppgiftslämnares unika svar. Därmed 
hävdar Jacobsen att kvalitativa studier anses få hög intern giltighet, det vill säga att vi mäter 
det vi faktiskt vill mäta. Informationen som vi får in bestäms av de personer som vi väljer att 
intervjua samt av situationen och inte av fasta frågor och givna svarskategorier.    
 
Eftersom vi valt kvalitativ metod som är resurskrävande och tar lång tid får vi nöja oss med få 
respondenter. Detta innebär ett problem med den externa giltigheten, det vill säga om 
resultatet från undersökningen också är giltig i andra sammanhang. Ytterligare ett problem är 
att informationen kan vara svår att tolka då det insamlade materialet ofta är ostrukturerat och 
rikt på information som kanske inte är relevant för just vårt undersökningsområde. Man får 
också räkna med att det finns en risk med att den intervjuade inte svarar uppriktigt då den 
måste ta ställning till att en främmande person ställer intima frågor.92 
 
Om vi hade valt en kvantitativ ansats istället för en kvalitativ hade vi kommit ifrån problemet 
med intervjuareffekten, som innebär att speciella resultat skapas av intervjuarens närvaro. En 
kvantitativ ansats gör också att man kan fråga betydligt fler respondenter och få ett 
representativt urval av personer. Detta hade gjort att vi hade fått en större generaliserbarhet, 
det vill säga att vår undersökning hade fått en högre extern giltighet. Vid en kvalitativ ansats 
kan informationen som man samlar in vara svår att tolka då en intervju utgör väldigt många 
ord. Kvantitativ ansats är lättare att behandla framför allt då man kan ta hjälp av datorer.93 
Trots detta tycker vi att den kvalitativa ansatsen passar syftet med vår uppsats bättre.  
 
 

3.5 Litteratur 
 
Då uppsatsens ämne är relativt nytt och outforskat finns det begränsat med litteratur. Vi har 
använt oss av sökmotorerna HULDA, LIBRIS samt Google. HULDA är en intern databas för 
Högskolan i Halmstad, LIBRIS är ett nationellt biblioteksdatasystem och Google är en 
internationell söktjänst på Internet. Detta har gett ett magert resultat då vi endast hittat ett fåtal 
böcker som ytligt berör ämnet. Vi har däremot funnit relevant information i 
forskningsrapporter och fackpress genom att söka på respektive hemsida på Internet. Där har 
vi använt oss av sökorden; revisionsplikt, SME, fjärde bolagsrättsliga direktivet, revisorns 
roll, Jill Collis och kombiuppdrag.  
 
 

                                                 
92 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
93 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
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3.6 Validitet och Reliabilitet 
 
Validitet innebär giltigheten hos insamlad data, det vill säga huruvida vi mäter det vi vill 
mäta. Reliabilitet är datans tillförlitlighet, det vill säga det hänför sig till resultatets 
konsistens.94 När det gäller den kvalitativa metoden används validiteten och reliabiliteten för 
att kritiskt granska kvaliteten på den data som vi samlat in.  Vi har försökt att nå en hög 
trovärdighet genom att kritiskt granska litteratur, artiklar och övriga källor som vi har tagit del 
av under vår studie. Genom att vår teori och resultatet från intervjuerna, det vill säga empirin, 
till stor del överensstämmer tyder det på en god validitet.95 Då vi har försökt förhålla oss 
neutrala under intervjutillfället samt försökt att få fram respondentens svar utformligt vid 
utskriften har vi ökat reliabilitet.  
 
 

3.7 Intervjumetod 
 
Då vi önskar att erhålla en ökad förståelse för våra respondenters inställning till uppsatsämnet 
belyses det bäst genom individuella intervjuer där respondenten ges möjlighet att öppet svara 
på våra intervjufrågor. Den öppna intervjun är mest lämplig då vi undersöker relativt få 
enheter och då vi är intresserade av vad den enskilda individen tycker.96 Vi är dock medvetna 
om att den öppna, individuella intervjumetoden även medför en del risker. Exempelvis kan 
kontexteffekten påverka resultatet, det vill säga att det speciella resultatet skapas av den plats 
där intervjun hålls. För att minska denna effekt utförde vi våra intervjuer på respektive 
respondents kontor. En annan risk som är viktig att vara medveten om är intervjuareffekten.  
 
Innan intervjutillfällena skickade vi ut intervjuguiden via e-mail för att respondenten skulle ha 
möjlighet att förbereda sig. Vi inledde intervjun med några allmänna frågor för att sedan gå in 
djupare på revision samt revisionspliktens vara eller icke vara i SME. Vi deltog alla tre vid 
intervjutillfället men det var bara en som höll i intervjun medan de andra två förde 
anteckningar under samtalets gång. Vi har tagit i beaktande att tre personer vid en intervju kan 
vara lite mycket och kanske få respondenten att känna sig hämmad, därav gjorde vi valet att 
endast en skulle hålla i intervjun. Intervjun spelandes även in med hjälp av en diktafon för att 
vi skulle få med allt som respondenten sa helt ordagrant och därmed upprätthålla en mer 
naturlig kontakt med respondenten. En annan positiv sak är att vi med hjälp av diktafonen kan 
få med citat som kan ge extra tyngd åt rapporten. Ett problem kan vara att respondenten 
reagerar negativt på att bli inspelad på band därför frågade vi varje respondent innan intervjun 
om de kände sig bekväma med att bli inspelade. För att inte bandinspelningen skulle få oss 
som intervjuare att slappna av för mycket försökte vi vara aktiva lyssnare genom att invänta 
respondentens svar, inte avbryta samt nicka och visa genom bekräftande signaler att vi 
förstått. Självklart kan också tekniska problem uppstå vid användning av diktafon. Vi försökte 
minska denna risk genom att ha med extra kassettband och batteri till diktafonen. 
Avslutningsvis bad vi våra respondenter om kontaktuppgifter för att kunna kontakta dem igen 
vid behov av eventuella förtydliganden. 97    
 

                                                 
94 Kvale, Steinar. ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, (1997) 
95 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
96 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
97 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
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Ett alternativ till intervju ansikte mot ansikte är telefonintervjun. Den kan reducera 
kostnaderna för transport men respondenten kan ha svårare att tala om känsliga ämnen. Vid 
telefonintervjun mister man även möjligheten till att observera hur respondenten uppträder. 
Däremot hade vi kunnat minska risken för intervjuareffekten.98 Två av våra intervjuer 
utfördes dagarna efter varandra. Detta kan vara negativt när det gäller personliga kvalitativa 
intervjuer då det finns en möjlighet att man fångar upp saker från en intervju som man inte 
fått fram från litteraturen. Det bör därför finnas tid mellan intervjuerna för att kunna dra nytta 
av resultaten man fått fram vid den första intervjun, även vid senare intervjuer.99 Då våra 
respondenter endast hade möjlighet att träffa oss vid dessa tillfällen genomförde vi trots detta 
två av våra intervjuer dagarna efter varandra. 
 

3.7.1 Urval av respondenter 
 
Vi har valt respondenter från större rikstäckande revisionsbyråer med kontor i nordvästra 
Skåne. Detta för att de ligger i vår omnejd och för att vi har begränsat med tid och 
ekonomiska resurser. Vi ville ha ett hanterbart antal respondenter därför valde vi att intervjua 
tre stycken revisorer. Detta antal ansåg vi tillräckligt för att kunna ge oss den information som 
vi behövde för att kunna ta reda på det vi ville veta100. Vi har följt det så kallade 
informationskriteriet det vill säga att vi har gjort ett medvetet val av respondenter som vi 
ansåg skulle kunna ge oss god och innehållsrik information. Vi hade även tron om att de 
besatt goda kunskaper i ämnet.101  
 
 

3.8 Kritik 
 

3.8.1 Källkritik av litteratur 
 
Vi har förhållit oss kritiska till den litteratur vi har använt oss av. Då ämnet är relativt 
outforskat och frågan om slopad revisionsplikt i Sverige fortfarande är under utredning är vi 
medvetna om att de artiklar vi behandlat till stor del innehåller olika spekulationer och åsikter. 
Vi anser dock att dessa ändå är relevanta då de som uttalat sig är insatta i ämnet och ger 
intressanta vinklar för vår frågeställning. Exempel på personer som uttalat sig är; FARs 
generalsekreterare, Lindebergs Grant Thorntons VD, Ordförande i Svenska 
revisorssamfundet, justitieminister Beatrice Ask samt professorer. Vi har även tagit del av Per 
Thorell och Claes Norbergs rapport. Rapporten är skriven på uppdrag av Svenskt Näringsliv 
vilket kan göra att författarna påverkats av uppdragsgivaren men då båda är professorer och 
besitter stor kunskap i ämnet anser vi den ändå vara relevant. Boken Bolagsrevisorn är skriven 
av Krister Moberg som är docent i civilrätt och som har publicerat ett flertal arbeten som 
behandlar bolagsrättsliga frågor. Boken har aktualiserats i och med det ökade intresset för 
revisorns uppgifter, oberoende och ansvar. Manuskriptet har lästs av professorer, revisorer 
och jurister. I och med detta tycker vi att boken är väl genomarbetad och en bra källa.  
 

                                                 
98 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
99 Winborg, Joakim. 2007-04-27 
100 Kvale, Steinar. ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, (1997) 
101 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
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Vi har valt att använda oss av aktuella källor som inte är skrivna tidigare än 2003 när det 
gäller materialet till den teoretiska referensramen. Vad gäller metodböckerna är de något äldre 
men då kunskapen är relativt bestående anser vi dessa vara relevanta.   
 

3.8.2 Källkritik av primärdata 
 
Vi är medvetna om att vissa frågor kan vara värdeladdade och man bör därför ha detta i 
beaktande när svaren granskas. Eftersom vi valde att utföra intervjuerna ansikte mot ansikte 
på respondentens arbetsplats var det lätt att få en personlig kontakt och ett givande, öppet 
samtal. Dessutom fick vi en möjlighet att observera hur respondenten uppträdde, vi är dock 
intervjuareffekten som denna metod kan medföra.102  
 
Kvale menar att intervjun innebär ett utbyte av synpunkter där ett samspel sker mellan 
respondenten och intervjuaren. Man reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. 
Denna mellanmänskliga dynamik bör beaktas vid intervjutillfället och även vid den 
kommande analysen. Detta behöver dock inte bara vara negativt utan kan även vara en 
styrkefaktor. 103 Det är viktigt att inte hålla en intervju längre än två timmar för att då kan 
både intervjuaren och respondenten bli uttröttade. Våra intervjuer pågick i cirka en timme, 
vilket är optimalt enligt Jacobsen då halvtimmesintervjuer kan anses vara för korta104  Det är 
även viktigt att beakta att vid en utskrift av intervjun översätts talspråk till skriftspråk där 
utskrifter inte är kopior utan tolkade konstruktioner av det som sagts. Från muntlig till skriftlig 
form finns det ingen sann, objektiv omvandling. Ett uttryck kan vara mångtydigt och detta 
kan bero på bristfällig kommunikation vid intervjutillfället. Det är viktigt att precisera de 
mångtydliga uppfattningar som respondenten ger uttryck för så exakt som möjligt. 105   
 
 

  
 

                                                 
102 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
103 Kvale, Steinar. ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, (1997) 
104 Jacobsen, Dag Ingvar. ”Vad, hur och varför?”, (2002) 
105 Kvale, Steinar. ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, (1997) 
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4. Empiri 
 
Här presenterar vi den data som vi har fått fram i den empiriska undersökningen riktad mot 
revisionsbyråerna. Detta ska senare ligga till grund för vår analys. Empirin är uppdelad i 
olika rubriker för att på ett överskådligt sätt kunna koppla de olika områdena till den 
teoretiska referensramen.  
 
 

4.1 Presentation av intervjuobjekten 
 
BDO är en revisionsbyrå som omfattas av cirka 400 medarbetare som är spridda över 40 
kontor i Sverige. De har mer än 600 kontor i 107 länder.106 BDO i Ängelholm reviderar mest 
små och medelstora företag i närområdet där de största bolagen har ett femtiotal anställda med 
en omsättning på 50-100 miljoner kronor. Den 6 mars 2007 genomfördes intervjun med Åsa 
Larsson som arbetat i branschen sedan 1989 och som blev godkänd revisor 1997 för att sedan 
ta steget till att bli auktoriserad.  
 
Lindebergs Grant Thornton har cirka 700 anställda i Sverige och cirka 22 700 medarbetare i 
över 110 länder107.  Lindebergs i Helsingborg reviderar företag som har en omsättning mellan 
500 000 och 800 miljoner och med 1 – 300 anställda, dock ej några börsnoterade bolag. Den 7 
mars 2007 genomfördes intervjun med Andreas Nordström som är auktoriserad revisor och 
som har jobbat tio år på Lindebergs Grant Thornton och tre år som skatterevisor på 
Skatteverket.  
 
Ernst & Young har 1 750 anställda i Sverige och 114 000 medarbetare i 140 länder108. Lars-
Bertil Nilsson arbetar på Helsingborgskontoret och har varit auktoriserad revisor i knappt 30 
år. Lars-Bertil träffade vi den 21 mars 2007. Han började sin karriär på Ernst & Young 1976 
och reviderar främst publika bolag men har även små företag som klienter. 

 

4.2 Revision 
  
En nytta för företagen med revision anser Åsa vara att revisorn kan finna saker som kan 
förändras eller göras bättre och det är denna nytta som företagen kan ha svårt att sätta i 
relation till kostnaden. De riktigt små företagen, där ägaren själv sköter redovisningen, tror 
Åsa är de som främst efterfrågar rådgivning och inte revision, som endast görs på grund av att 
den är lagstadgad. Den rådgivning som dessa företag främst efterfrågar är till exempel hjälp i 
samband med upprättande av årsredovisning och skattekonsultation. Däremot kan hon tänka 
sig att de lite större bolagen efterfrågar rådgivning och revision i samma utsträckning. Här 
finns oftast en egen ekonomifunktion där det önskas kontroll över att flödena fungerar som de 
ska, till exempel vid attestering.  

                                                 
106 www.bdo.se 070308 10.25 
107 www.lindebergs.se 070322 13.20 
108 www.ey.com 070322 13.28 
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Eftersom man reviderar både årsredovisning, förvaltningsberättelse samt bokföring har Åsa 
svårt att uppskatta vad revisionen i sig kostar. Hon tror dock att kostnaden minst uppgår till 
cirka 8 000 kronor för den allra enklaste revideringen. På grund av stora dokumentationskrav 
från Revisorsnämnden blir inte kostnaden mycket mindre i de små bolagen än de stora. 
 

”…vi ska ju dokumentera mycket och egentligen lika mycket för små bolag som för stora 
bolag och det innebär ju att det blir inte…proportionerligt mycket billigare för ett småföretag 

som man skulle önska.” 
 
 Denna kostnad kan vara svår att motivera för de små bolagen som anlitar en duktig 
redovisningskonsult som sköter all bokföring och upprättar årsredovisningen. Däremot finns 
det företag där det verkligen behövs revision och där kan det vara mer motiverat anser Åsa. 
 
Andreas menar att de små bolagen har störst nytta av rådgivning och inget större behov av 
revision. Kostnaden för revision för små bolag ligger på omkring 5 000 kronor för vilande 
företag upp till 100 000 kronor för de aktiva, medan snittpriset hamnar kring 20 000- 30 000 
kronor. Kostnaden beror på vad som görs, är siffrorna i oordning dubblas i princip priset 
enligt Andreas. Det handlar även om komplexiteten i verksamheten och om det finns en 
extern styrelse eller ägare då det även kräver en granskning av förvaltningen. Andreas tycker 
det är för dyrt för mikroföretag med revision i förhållande till nyttan då de främst är i behov 
av rådgivning. Själva förvaltningsrevisionen i dessa företag kostar en del pengar och är i 
princip helt onödig medan den övriga revisionen kan tjäna en liten nytta genom att en stämpel 
kan fås på att till exempel rätt skatt betalats. 
 
De allra minsta företagen har störst nytta av rådgivning enligt Lars-Bertil och är främst 
intresserade av att veta hur verksamheten går och inte av att fiffla. Han tycker att i de flesta 
fall överstiger inte kostnaden för revision nyttan. De finns dock de företag som har en 
exemplarisk ekonomifunktion som inte är i samma behov av revision men de flesta 
småföretag kan inte avlöna en duktig ekonom. Han håller inte med politikerna om att 
kostnaderna är så våldsamt stora för revisionen. 
 
 

4.3 Intressenter  
 
I fråga om den ekonomiska brottsligheten tror inte Åsa att den kommer att öka. Det finns fula 
fiskar redan idag och vill man göra brott så gör man det. Åsa tror även att en annan slags 
granskning kommer att krävas om revisionsplikten i SME slopas. Hon menar att bankerna inte 
har kapacitet att granska saker och ting i dagsläget. Antingen får de nyanställa många som har 
kunskap i att läsa balans- och resultaträkningar samt att kunna granska verifikationer och 
årsredovisningar eller så kommer de kräva en utomstående som kan tjäna som garant. Hur 
denna granskning kommer att se ut har Åsa svårt att uttala sig om, men eventuellt tror hon att 
även redovisningskonsulter kommer att ha någon form av kvalitetsstämpel. Utan denna 
garanti kommer företagen förmodligen att få svårare att låna pengar.  
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Brottsligheten kommer inte att öka så mycket enligt Andreas.  
 

”De som fifflar idag kommer att fortsätta fiffla i samma utsträckning.” 
 
Däremot menar Andreas att det finns en möjlighet att företagen kommer att se lite mellan 
fingrarna när det gäller värdering av till exempel varulager, pågående arbete och privata 
kostnader.  
 
Skattemyndigheten kommer förmodligen inte få svårare att kontrollera företagen enligt 
Andreas. Han har själv jobbat där och vet att de inte granskar speciellt många av de orena 
revisionsberättelser som kommer in. De granskar bolagen i projekt och kommer att fortsätta 
med att välja ut de branscher som är extra utsatta samt att göra slumpmässiga tillslag. Andreas 
tror att de är negativa till att slopa revisionsplikten för SME eftersom Skatteverket idag 
förlitar sig på att revisorerna har gjort ett bra jobb och kan de inte ”hänga” företagen så kan de 
”hänga” revisorn.  
 
Andreas är övertygad om att kreditgivarna kommer att kräva någon slags garanti. Kanske inte 
en reviderad årsredovisning som den ser ut idag utan ett intyg beroende på verksamhet, ett 
bolag inriktat på handel har kanske ett stort lager som kreditgivarna då kommer vilja ha ett 
värderingsintyg på. Andreas tror dock inte att kreditgivarna har möjlighet att kräva en 
reviderad årsredovisning från företagen utan får nöja sig med intyg av detta slag. Utan någon 
fullgod säkerhet och utan intyg från revisorn kommer företagen få svårt att få lån.  
 
Lars-Bertil tror att intressenterna skulle se negativt på ett slopande då man inte får någon 
oberoende kontroll. Finansiärerna ser det som en styrka om företagen har något av de större 
revisionsbolagen som sin revisor och kan då lita mer på årsredovisningarna. Lars-Bertil tror 
att någon annan typ av kontroll kommer att införas och att bankerna kommer kräva något 
slags intyg. Vad det gäller den ekonomiska brottsligheten tror han inte att den kommer att 
öka. Skatteverket kommer att få svårare att kontrollera företagen och Lars-Bertil tror att det 
kommer att innebära en större administrativ kostad för företagen i och med att fler frågor från 
Skatteverket ska besvaras. 
 
  

4.4 Revisorns roll 
 
Som revisor i ett aktiebolag ser Åsa sig som en oberoende granskare mot bolagets intressenter 
som ska tjäna som garant till att företagen följer lagar och regler.  
 
Revisorns roll är enligt Andreas att vara en oberoende granskare och en rådgivare och nyttan 
med revision är att det ger en kvalitetsstämpel för intressenterna. Det är en rapport på att inga 
väsentliga fel finns i bolaget, att skatterna och förvaltningen sköts på ett korrekt sätt samtidigt 
som lagen kräver revision.  
 
Lars-Bertil menar att som revisor gör man en insats för att allmänheten ska få en så rätt bild 
av företagen som möjligt, de fungerar som en kontrollinstans. Han anser att kraven på 
revisorer har ökat och att allt mer tid måste läggas på administration vilket inte gynnar 
företagen.  
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4.5 Revisionsplikt inom EU 
 
Åsa har för sig att Danmark har haft andra jävsregler än Sverige vilket har inneburit att 
revisorerna har fått göra mer och därför inte tappat så mycket vid slopandet av 
revisionsplikten i SME. Om revisionsplikten i SME slopas i Sverige tror Åsa att en hel del 
företag kommer att utnyttja undantaget, men långt ifrån alla. Det beror mycket på hur 
utformningen kommer att se ut, om man inför en annan typ av kvalitetsstämpel. Åsa tror att 
det kan bli något liknande i Sverige som i Danmark där deklarationen kan granskas och 
skrivas under av en revisor. 
 
Andreas tror att det kommer bli som i Danmark när det gäller att sätta sin stämpel på 
årsredovisningarna som revisionsbyråerna gör vilket garanterar att de uppfyller lagens krav. 
Han ser även andra likheter och tror att Sverige sneglar enormt mycket på Danmark och 
kanske till och med kommer kopiera hela deras utredning. Eftersom Danmark och Sverige är 
lika, enligt Andreas, så tror han även att gränserna kommer att sättas på samma nivå.    
 
I en internationell jämförelse menar Lars-Bertil att det finns likheter, men också skillnader. 
Revisionen lever inte sitt eget liv i samhället i Sverige utan är en del av ett system där bland 
annat också Skatteverket ingår. Han har svårt att uttala sig om hur detta ser ut i andra länder 
men han menar att olika länder har olika kulturer och agerar därför olika. Lars-Bertil har 
deltagit på ett möte där han fick information om effekterna i Danmark, som i dagsläget är 
svåra att uttala sig om. Skatteverket i Danmark har dock bestämt att hittar man felaktigheter 
eller är misstänksam mot bolagets deklaration kommer de att kräva att bolaget revideras. 
Lars-Bertil tror att revisionsplikten i SME kommer att slopas i Sverige och att gränserna 
kommer att sättas lika med Danmark. 
 
 

4.6 Revisionsplikt i Sverige 
 
När det gäller kombiuppdrag anser Åsa att det kan vara positivt då man vet att kvaliteten är 
bra och att arbetet gjorts korrekt när två inom samma byrå gör redovisning och reviderar. 
Samtidigt kan hon hålla med om att det kan ha negativa effekter. För BDO ser hon inga 
problem med reglerna för byråjäv då det endast gäller de lite större bolagen som ändå har en 
egen ekonomifunktion som gör redovisningen. Om reglerna utökas för byråjäv tror Åsa att 
kostnaderna för de små bolagen kommer att öka kraftigt. Hon tror dock inte att reglerna 
kommer att utökas om revisionsplikten slopas för SME. Eftersom kostnaden för revision i de 
små bolagen kan vara svår att motivera är Åsa för ett slopande av revisionsplikten. Hon anser 
också att det skapar större frihet för rådgivning i dessa bolag då de fortfarande kommer att 
vara tvungna att deklarera och upprätta bokslut samt årsredovisning. Åsa framhäver att det är 
ett visst personligt skydd att driva ett aktiebolag och därför är det viktigt att någon 
utomstående kommer in och granskar. Ett alternativ, som hon tar upp, skulle kunna vara en ny 
företagsform som är ett mellanting mellan aktiebolag och enskild firma. Det vill säga ett slags 
aktiebolag med större personligt ansvar. Detta då små aktiebolag utan revision till skillnad 
från enskilda firmor kan gömma sig bakom aktiekapitalet. 
 
Andreas ser kombiuppdragen som ett oberoendehot då han anser att det gränsar till en 
jävsituation. Det viktigaste för en revisor i jobbet är att vara oberoende. Han tycker att det är 
positivt med utökade regler för byråjäv i de stora bolagen, dock blir det svårt för de mindre 
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bolagen som behöver mycket hjälp. Därför tycker han att man som revisor ska kunna göra 
mer i dessa företag men det kräver att revisionsplikten slopas i SME, vilket han tycker hade 
varit bra. 
 
Lars-Bertil ser inte kombiuppdragen som ett oberoendehot så länge inte samma person 
reviderar som upprättar årsredovisning och bokslut. Han anser att de utökade reglerna är 
onödiga. Ernst & Young har en strikt uppdelning mellan redovisning och revision där 
respektive avdelning inte får biträda på varandras områden och därför påverkas inte 
Helsingborgskontoret så mycket av utökade regler för byråjäv. Däremot kan det bli ett 
problem för den lilla revisionsbyrån. När det gäller revisionsplikten i SME är kåren inte enig. 
Ernst & Youngs revisionsansvarig gick för några år sedan ut i en debattartikel i Dagens 
Industri där han tyckte att det hade varit bra att slopa revisionsplikten för de små företagen. 
Han motiverade detta med att det arbete som utförs idag i så fall skulle kunna utföras i 
konsultform, vilket i sin tur kan leda till bättre arvoden. Det som man måste köpa vill man 
inte betala lika mycket för som det som man verkligen önskar. Inställningen hos Ernst & 
Young är ändå relativt neutral och Lars-Bertil tror inte att de kommer att påverkas i någon 
större utsträckning beroende på var man drar gränsen. 
 
Det Åsa tycker talar för ett slopande av revisionsplikten i SME är att det endast är Sverige och 
Malta som har kvar plikten i EU och att vi går mer och mer mot en harmonisering. Det ligger 
även i tiden med förenklingar för småföretagen. Det som hon tycker talar mot är att 
Skatteverket inte ser positivt på ett slopande av revisionsplikten i SME eftersom det kommer 
att innebära att de behöver en helt annan granskningsinstans och mer resurser. Detta kommer 
att kosta pengar inte bara för Skatteverket utan för hela samhället och kommer endast att bidra 
till en omfördelning av kostnaderna. Även det personliga skyddet som ett aktiebolag medför 
talar mot ett slopande. Åsa är dock tämligen övertygad om att revisionsplikten kommer att 
slopas för SME i Sverige inom en rätt så snar framtid.  
 
BDO:s kunder som har en egen ekonomifunktion och endast utnyttjar byrån för revision tror 
Åsa att byrån kommer att tappa till viss del. Däremot kombiuppdragen, där BDO har 
helhetsbilden, kommer fortfarande att behöva rådgivningshjälp och det är här byrån har sin 
största kundkrets. Åsa ser positivt på framtiden eftersom de besitter mycket kunskap som 
alltid kommer att efterfrågas. Däremot tror hon på en framtida prispress, med differentierade 
arvoden, då revision i dagsläget är lite av en ”skyddad verkstad” där man kan prissätta lite 
som man vill.  
 
Åsa anser att det inte är många små aktiebolag idag som klarar av att göra bokslut och 
årsredovisning själva. Hos BDO menar hon att redovisningsbiten kommer att öka vid ett 
slopande av revisionsplikten i SME, vilket har märkts redan idag då efterfrågan har ökat. 
Detta kommer att bidra till att byrån kommer att få omstrukturera och även satsa mer på 
redovisning och sänka sina timpriser. De företagen med kombiuppdrag hos BDO kommer att 
få en mindre kostnad.  
 
Ett annat problem som enligt Åsa aktualiseras om revisionsplikten i SME slopas och 
efterfrågan minskar är brist på revisionstimmar. För att behålla sin auktorisation eller 
godkännande måste revisorerna ha ett visst antal revisionstimmar per år. Detta kan, enligt 
Åsa, innebära att det kan bli slagsmål om revisionsuppdragen och att små revisionsbyråer inte 
kommer att finnas kvar. Kvaliteten på redovisningen kommer att försämras menar Åsa. 
Många förlitar sig idag på att revisorerna ska rätta till felen och bryr sig inte direkt om att 
vidareutbilda sig. 
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Enligt Andreas kommer Lindebergs att påverkas i allra högsta grad vid ett slopande av 
revisionsplikten i SME då cirka 80 procent av deras kundkrets kommer att gå under reglerna. 
På grund av detta tror Andreas att Lindebergs kommer att drabbas mer än andra i branschen 
de första åren. Han uppskattar att de då kan komma att tappa cirka 40 procent av sina klienter 
men att det kommer att vända då andra tjänster kommer att efterfrågas. Samtidigt kommer de 
mindre redovisningsbyråerna att utkonkurreras vilket kan vara positivt då Andreas anser att 
det finns en hel del oseriösa i branschen. Det som enligt Andreas talar för ett slopande är att 
revisorerna idag är utjävade, det vill säga de får ej göra så mycket som de skulle kunna. Ett 
slopande skulle bidra till att kvaliteten på all redovisning ökar då fler kan anlita Lindebergs. 
Det som däremot talar mot ett slopande är att banker och myndigheter tappar garantier. 
Andreas är helt övertygad om att revisionsplikten i SME kommer att slopas, troligen inom 
alliansens mandatperiod.  
 
Andreas tror att många småföretag kommer att utnyttja undantaget, framförallt de oseriösa 
företagen och de seriösa med egen ekonomifunktion som sköter allt förutom revideringen. 
Risken är, eftersom Lindebergs enbart ses som en revisionsbyrå, att de kommer att tappa 
klienter till redovisningsbyråerna eftersom de är billigare samt kanske redan sköter bolagens 
redovisning idag. Om revisionsplikten i SME slopas kommer Lindebergs vara tvungna att 
byta fokus och gå över mer till redovisning och rådgivning. Det kommer därför att krävas 
marknadsföringsinsatser för att ändra bilden av företaget. Eftersom de sitter på mycket 
kompetens är det viktigt att utnyttja den trots att det kanske kommer att kosta lite mer för 
företagen.  
 
Statusen på revisionen kommer att öka enligt Andreas. Plötsligt kommer revisionen ha ett 
verkligt syfte genom att revisorn till exempel inte skriver en allmän revisionsberättelse utan 
skriver till en speciell uppdragsgivare som har beställt den. Detta hoppas han även kommer att 
bidra till att revisionen får en bättre kvalitet. Däremot tror han att årsredovisningens kvalitet 
kommer att bli en katastrof hos de oerfarna som försöker göra den själva och mycket kommer 
att slinka igenom trots att det inte är bra.  
 
Andreas tror att företagen möjligtvis kommer att spara in pengar på att revisionsplikten i SME 
slopas men inte att de ekonomiska effekterna kommer att bli så stora. Det finns en risk att 
företagen kommer att bli ”dumsnåla” genom att försöka spara in några tusenlappar och 
därmed få en sämre kvalitet på sin redovisning.  
 
Lars-Bertil är kluven när det gäller revisionspliktens vara eller inte vara i SME.  
 

”Jag tror att flertalet bolag mår väl av att ha en revisionsplikt.” 
 
Det som talar för ett slopande är att det skulle underlätta utvecklingen av rådgivningsbiten i de 
små företagen då man kommer ifrån jävsproblematiken. Det som talar mot är att 
intressenterna kommer att känna sig vilsna. 
 
Lars-Bertil känner sig inte alltid som en revisor utan han har alltid ett gemensamt mål 
tillsammans med kunden om att allt ska bli så rätt som möjligt. Vid ett slopande tror han inte 
att Ernst & Young kommer att påverkas så mycket utan att konsultationsinsatserna istället 
ökar. Han kan tänka sig att en hel del kommer att utnyttja undantaget, speciellt de som inte är 
i situationen där de behöver låna pengar eller de som anlitar en duktig redovisningbyrå. 
Revisorerna kommer, enligt Lars-Bertil, tillåtas att arbeta på ett friare sätt och med andra 
frågor än vad de arbetar med nu. Ernst & Young har förberett sig för ett slopande genom att 
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för något år sedan införa en särskild enhet för företagstjänster som även jobbar mot icke 
revisionskunder. Lars-Bertil tror att denna verksamheten kommer att öka, vid ett slopande av 
revisionsplikten i SME, i förhållande till nivån som gränserna sätts på.  
 
Ernst & Young gör en hel del internationella jämförelser eftersom de är ett internationellt 
företag. De ser bland annat att arvodena för revision är lägre i Sverige än i andra länder vilket 
delvis hänger samman med revisionens status. Vid ett eventuellt slopande kommer arvodena, 
och därmed statusen att drivas uppåt. Generellt, tror Lars-Bertil, att kvaliteten på 
årsredovisningarna kommer att försämras för en hel del företag. Dock inte för alla, då han tror 
att många företag fortfarande kommer att välja att köpa in tjänster.  
 
Lars-Bertil tror att det kommer att bli en marginell ekonomisk effekt för klienterna och för 
99,9 procent är inte revisionskostnaden en betungande kostnad. 
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5. Analys 
 
I detta avsnitt analyserar vi vår empiri genom tillämpning av vår referensram. Analysen är 
uppdelad i olika rubriker för att på ett överskådligt sätt kunna koppla de olika områdena till 
den teoretiska referensramen samt empirin.  
 
 

5.1 Revision 
 
Åsa, Andreas och Lars-Bertil är rörande överens om att de allra minsta företagen främst har 
nytta av rådgivning och inte revision. Andreas tycker det är för dyrt för mikroföretag med 
revision i förhållande till nyttan då de främst är i behov av rådgivning. Åsa anser också att det 
kan vara svårt att motivera kostnaden för revision i de minsta företagen, då kostnaden inte blir 
mycket mindre i de små bolagen jämfört med de stora på grund av stora dokumentationskrav 
från Revisorsnämnden. Lars-Bertil, å andra sidan, tycker att i de flesta fall överstiger inte 
kostnaden för revision nyttan för företagen. Per Thorell och Claes Norberg är inne på samma 
spår som Andreas och Åsa då de tycker att nyttofunktionen kan vara svår att motivera.109 Per 
Thorell och Claes Norberg uppskattar att den genomsnittliga revisionskostnaden i ett 
mikroföretag uppgår till cirka 10 000 kronor per år.110 Andreas värderar dock att kostnaden 
för revision för små bolag ligger något högre med ett snittpris på omkring 20 000- 30 000 kr. 
Per Thorell och Claes Norberg hänvisar till studier från England där det framgår att nyttan kan 
tillgodoses lika väl inom ramen för frivillig revision och att bolaget själv är bäst på att avgöra 
om nyttan överstiger kostnaden för revision. Även Beatrice Ask tror att slopandet av 
revisionsplikten är efterfrågad bland de mindre företagen.111 Däremot visar Tobias 
Svanströms enkätstudie att de svenska undersökta företagen uppfattar att revisionen ger en 
relativt hög nytta för kostnaden och att revisionsplikten i SME bör finnas kvar.112 
 
 

5.2 Intressenter 
 
Sigurd Elofsson, ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten, menar att revisorerna har en nyckelroll 
för Ekobrottsmyndigheten när det gäller att säkerställa att det är trovärdig information som 
kommer från företagen. Han tror att det kan finnas en risk att oaktsamhetsbrott och uppsåtliga 
brott ökar om revisionsplikten slopas för SME.113 I fråga om den ekonomiska brottsligheten 
tror dock varken Andreas, Åsa eller Lars-Bertil att den kommer att öka. Andreas menar att de 
som fifflar idag kommer att fortsätta fiffla i samma utsträckning även vid ett slopande av 
revisionsplikten i SME. Detta är i enlighet med vad Per Thorell och Claes Norberg framhäver 
om att förhoppningarna om revisorn som samhällets främsta ordningsman är överdriven. Den 
som vill begå brott avskräcks knappast av revisionsplikt enligt deras mening.114 Samtidigt 
motsäger det de samhällsförväntningar som finns om att revisorsgranskningen ska avhålla 
                                                 
109 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, (2005) 
110 Thorell, Per., och Norberg, Claes. ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
111 Ask, Beatrice. ”Fler företagsformer utreds”,  intervjuad av Precht, Elisabeth, Balans, 4, (2007) 
112 Svanström, Tobias.  ”Företagen vill behålla revisionsplikten”, Balans, 11, (2006) 
113 Elofsson, Sigurd.  ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”, intervjuad av Halling, 
Pernilla, Balans, 5, (2005) 
114 Thorell, Per., och Norberg, Claes.  ”Går det att försvara revisionsplikten”, Balans, 3, (2005) 
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folk från att begå brott.115 BRÅ:s undersökning visar dessutom att en del revisorer anser att 
anmälningsplikten endast ger en liten brottsförebyggande effekt. De menar att de oseriösa 
företagen finner sätt att undgå kontrollen eller söker sig till mindre seriösa revisorer och 
därför undgår lagen.116 Beatrice Ask tror precis som de andra att fusket inte kommer att öka 
om revisionsplikten i SME slopas. Hon tror en bättre lösning är att ändra de regler där det är 
lätt att göra fel idag.117 
 
När det gäller hur Skatteverket kommer att påverkas av ett slopande av revisionsplikten i 
SME går åsikterna isär. Skatteverket tycker att revision ger en extern kvalitetsstämpel.118 
Andreas är delvis inne på samma spår då han menar att Skatteverket idag förlitar sig på att 
revisorerna har gjort ett bra jobb. Detta kan sättas i relation till åsikterna om att obligatorisk 
revision kan ge en falsk säkerhet hos myndigheterna.119 Andreas tror dock inte att 
Skatteverket får svårare att kontrollera företagen vid ett slopande av revisionsplikten i SME 
då de jobbar mycket i projekt och med slumpmässiga tillslag. Lars-Bertil håller inte med om 
att Skatteverket inte kommer att få svårare att kontrollera företagen vid ett slopande av 
revisionsplikten i SME. Han tror att den administrativa kostnaden kommer att öka för 
företagen i och med att fler frågor från Skatteverket ska besvaras. Åsa tror också att det 
kommer att kosta pengar, inte bara för Skatteverket utan för hela samhället och att det endast 
kommer att bidra till en omfördelning av kostnaderna. Skattekontrollen grundas dock inte 
idag, enligt Svenska revisorssamfundets ordförande Per-Olof Andersson, på reviderade 
årsredovisningar utan de utgör endast en del av underlaget.120 Åsa tror även hon att 
Skatteverket ser negativt på ett slopande eftersom det kommer att innebära att de behöver en 
helt annan granskningsinstans och mer resurser. 
 
Åsa, Andreas och Lars-Bertil är alla eniga om att en annan sorts garanti, än de reviderade 
årsredovisningarna, kommer att krävas av kreditgivarna när företagen vill låna pengar om 
revisionsplikten i SME slopas. Åsa och Andreas tror även att det kan bli svårare för företagen 
att få lån utan intyg från revisorn vilket är i enlighet med uttalande från 
kreditgivningsbranschen. Från deras sida är årsredovisningen en viktig pusselbit för att kunna 
göra en bra och noggrann kreditbedömning.121 Per Thorell och Claes Norberg håller inte med 
om detta då de bedömer att revisionsplikten i SME har marginell betydelse för kreditgivarna. 
De bedömer att det bästa vore om kreditgivarna avtalar med företagen när reviderade 
årsredovisningar behövs.122 Andreas tror dock inte att kreditgivarna har möjlighet att kräva en 
reviderad årsredovisning från företagen utan får nöja sig med ett intyg beroende på vilken 
verksamhet de bedriver. Per Thorell och Claes Norberg säger att bankerna ofta ser mycket 
positivt på att räkenskaperna är reviderande. Detta tros grundas på bekvämlighet hos bankerna 
då det är enklare om alla aktiebolag är revisionspliktiga än om de måste göra avtal i varje 
enskilt fall.123 Åsa tror också att om revisionsplikten i SME slopas kommer bankerna att bli 
tvungna att antingen nyanställa många som har kunskap i att läsa balans- och 
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resultaträkningar samt att kunna granska verifikationer och årsredovisningar eller så kommer 
de att kräva en utomstående som kan tjäna som garant. Detta är någonting som debatteras 
även i Danmark där ett alternativ om användning av review i stället för revision kommit 
fram.124 
 
 

5.3 Revisorns roll 
 
Som revisor i ett aktiebolag ser både Åsa och Andreas sig som en oberoende granskare mot 
bolagets intressenter. Lars-Bertil tar också upp bilden av revisorn som en kontrollinstans. 
Beatrice Ask har dock en annan syn då hon ser revisorn mer som en medhjälpare än som 
kontrollant.125  Per-Olof Andersson menar att det är viktigt att revisionen är oberoende för att 
skapa ytterligare trovärdighet till de reviderade årsredovisningarna.126  
 
 

5.4 Revisionsplikt inom EU 
 
Lars-Bertil, liksom Andreas och Åsa, tror att om revisionsplikten i SME slopas i Sverige, 
kommer gränserna att sättas lika med Danmark. För att räknas som ett mindre företag där 
måste man uppfylla minst två av följande kriterier; en balansomslutning på högst 1,5 miljoner 
DKK, en nettoomsättning på högst 3 miljoner DKK och antalet heltidsanställda till maximalt 
12 stycken.127 Precis som Lars-Bertil påpekar är det ännu för tidigt att konstatera några reella 
effekter av avskaffandet av revisionsplikten i mindre bolag i Danmark. Även många av de 
danska småföretagen anser att det är för tidigt att avgöra om man sparar pengar på att slopa 
revisionen. Det finns dock förväntningar om att utvecklingen kommer bli densamma i 
Danmark som i England där man successivt uppnått maxvärdena.128 
 
Enligt Jill Collis rapport avstår cirka 58 procent av de undantagna bolagen i England från 
revision men siffran beräknas stiga med tiden.129 I Danmark visar en undersökning från 2006 
att 70 procent av de berörda företagen tänker fortsätta att få sina årsredovisning reviderade. 
Det förväntas dock att 60 procent av de berörda företagen på sikt kommer att välja bort 
revision.130 Åsa tror att de kunder som har en egen ekonomifunktion och endast anlitar byrån 
för revision kommer att utnyttja undantaget. Andreas tror att framförallt de oseriösa företagen 
och de seriösa med egen ekonomifunktion, som sköter allt förutom revideringen, kommer att 
utnyttja undantaget. Lars-Bertil kan, även han, tänka sig att en hel del företag kommer att 
avstå från att låta sig revideras. Speciellt de som inte är i situationen där de behöver låna 
pengar eller de som anlitar en duktig redovisningsbyrå. 
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Det viktigaste skälet för de engelska bolagen att utnyttja undantaget är, enligt Jill Collis, 
inbesparade revisionsarvoden.131 Lars- Bertil tror att det antagligen endast kommer att bli en 
marginell ekonomisk effekt för klienterna om revisionsplikten i SME slopas i Sverige. Han 
anser att för 99,9 procent är inte revisionskostnaden en betungande kostnad. Andreas tror att 
företagen möjligtvis kommer att spara in pengar på att revisionsplikten i SME slopas men 
liksom Lars-Bertil så tror han inte att de ekonomiska effekterna kommer att bli så stora. Åsa 
tror att speciellt de företagen med kombiuppdrag hos BDO kommer att få en mindre kostnad 
vid ett slopande.  
 
 

5.5 Revisionsplikt i Sverige 
 
Om propositionen, angående utökade regler för byråjäv, går igenom kommer det inte att vara 
tillåtet att samma byrå gör bokföring och bokslut och sedan reviderar denna. Peter Bodin och 
professorerna Per Thorell och Claes Norberg menar att detta kommer leda till ökade kostnader 
för företagen då två byråer måste anlitas.132 När det gäller kombiuppdrag anser Åsa att det kan 
vara positivt medan Andreas ser det som ett oberoendehot. Åsa håller dock med om att det 
finns negativa effekter och även hon tror att kostnader för de små bolagen kommer att öka om 
reglerna för byråjäv utökas. Lars-Bertil ser, tillskillnad från Andreas, inte kombiuppdragen 
som ett oberoendehot så länge inte samma person reviderar som upprättar årsredovisning och 
bokslut. Moberg tar upp att ett oberoendehot kan uppstå om revisorn ger fristående rådgivning 
till klienten. Revisorn kan då riskera att bli ekonomiskt beroende av uppdragsgivaren vilket 
kan gå ut över redovisningens trovärdighet. Det finns även en risk, enligt honom, att revisorn 
vid revision kommer att granska sin egen rådgivning.133 Andreas tycker att det är positivt med 
utökade regler i de stora bolagen. Däremot kan det bli svårt för de mindre bolagen som 
behöver mycket hjälp och därför tycker han att revisionsplikten ska slopas i SME så att han 
som revisor ska kunna göra mer i dessa företag. Om revisionsplikten i SME slopas återstår det 
ingen revision att vara jävig mot anser Peter Bodin. Åsa är också för ett slopande av 
revisionsplikten eftersom kostnaden för revision i små bolag kan vara svår att motivera samt 
att det skapar större frihet för rådgivning.134 Lars-Bertil tycker att de utökade reglerna för 
byråjäv är onödiga. 
 
Om revisionsplikten i SME slopas finns det en risk att kvaliteten på redovisningen minskar 
om företagen börjar göra sin bokföring själva då det är mycket krävande att hålla sig 
uppdaterad i alla regelförändringar säger Peter Bodin.135 Detta är helt i linje med vad Åsa och 
Andreas tycker. Åsa tror att problemet idag är att många förlitar sig på att revisorerna ska rätta 
till felen och bryr sig inte om att uppdatera sig. Andreas tror att årsredovisningarna kommer 
bli en katastrof hos de oerfarna som försöker göra den själv. Lars-Bertil tror också att 
kvaliteten på årsredovisningarna kommer att försämras generellt, men inte för alla då han tror 
att många kommer att fortsätta att köpa in tjänsterna. Även det personliga skyddet som ett 
aktiebolag medför talar mot ett slopande enligt Åsa. Som Moberg skriver så svarar inte 
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aktiebolagets ägare för bolagets skulder därför är det viktigt att bolagets ekonomiska ställning 
och resultat redovisas för omgivningen på ett korrekt sätt.136 
 
Det som, enligt Lars-Bertil, talar för ett slopande är att det skulle underlätta utvecklingen av 
rådgivningsbiten i de små företagen där jävsproblematiken då försvinner. Revisorerna 
kommer att tillåtas att arbeta på ett friare sätt och med andra frågor än vad de arbetar med 
idag. Stefan Persson, ansvarig för Ernst & Youngs nationella revisionsverksamhet, är inne på 
samma spår då han menar att slopad revisionsplikt i SME kan leda till att revisorerna blir mer 
fria i sin rådgivning än vad de är idag då de får hjälpa företagen med det de tycker är viktigt 
samt att oberoendehotet minskar.137 Även Andreas talar om att revisorerna idag är utjävade. 
De får ej göra så mycket som de skulle kunna och ett slopande skulle bidra till att kvaliteten 
på all redovisning ökar om revisorerna blir friare i sin rådgivning.  
 
Ett av argumenten till att debatten angående slopad revisionsplikt för små bolag har 
aktualiserats igen i Sverige är att allt fler länder i Sveriges omgivning valt att slopa den.138 
Detta tar även Åsa upp som ett argument för ett slopande av revisionsplikten i SME. Vad 
gäller utfallet i Sverige tror Åsa att revisionsplikten kommer att slopas för SME inom en rätt 
så snar framtid. Andreas är, liksom Åsa, helt övertygad om att revisionsplikten i SME 
kommer att slopas och att detta troligen kommer att ske inom alliansens mandatperiod. Just nu 
pågår en utredning om revisionspliktens slopande i SME där ett delbetänkande ska 
presenteras senast den 31 mars 2008.139  Lars-Bertil är kluven när det gäller revisionspliktens 
vara eller inte vara i SME. Han anser att flertalet företag mår bra av att ha revision. Både Åsa 
och Andreas däremot ser positivt på ett slopande av revisionsplikten för SME. Detta trots att 
Dan Brännström uppskattar att 95 procent av dagens revisorer ser negativt på ett slopande.140   
 
Åsa och Andreas är båda övertygade om att respektive byrå kommer att drabbas. Andreas 
uppskattar att Lindebergs kan komma att tappa cirka 40 procent av sina klienter. Båda är dock 
överens om att det kommer att efterfrågas andra tjänster såsom till exempel redovisning. Lars-
Bertil är inne på samma sak då han uppskattar att Ernst & Young inte kommer att påverkas så 
mycket då konsultationsinsatserna istället kommer att öka vid ett slopande av revisionsplikten 
i SME i förhållande till nivån som gränserna sätts på. Åsa och Andreas tror att deras byråer 
kommer att vara tvungna att byta fokus och gå över mer till redovisning och rådgivning. Detta 
visar även rapporter från England där det som byråerna tappade i revisionsuppdrag ersattes av 
andra uppdrag och det var de minsta byråerna som drabbades mest.141 Detta kan sättas i 
relation till att Andreas tror att Lindebergs kommer att drabbas mer än andra i branschen de 
första åren. 
 
Lars-Bertil tror att statusen för revision kommer att höjas vid ett eventuellt slopande av 
revisionsplikten i SME då han ser ett samband mellan status och yrkets arvode. Andreas tror, 
precis som Lars-Bertil, att revisionens status kommer att öka. Vad gäller yrkets arvoden tror 
Åsa, till skillnad från Lars-Bertil, på en framtida prispress då revision i dagsläget är en 
”skyddad verkstad” där man kan prissätta fritt. Både Stefan Persson och Dan Brännström tror 
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att ett slopande kan få en positiv inverkan på arvodet samt höja revisionens status då man kan 
erbjuda redovisning för sig och revision som en helt annan kvalificerad tjänst.142 
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6. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till efter genomförandet av vår 
studie och för en diskussion kring våra egna reflektioner. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 
förslag på fortsatt forskning. 
 
 

6.1 Slutdiskussion 
 
Vi har nu under en tid tagit del av teori och empiri angående effekterna av ett eventuellt 
slopande av revisionsplikten i SME i Sverige. Efter att vi har analyserat ämnet har vi kommit 
fram till följande slutsatser.  
 
Då vi tycker att det är en individuell fråga om nyttan för revision överstiger kostnaden tycker 
vi att den bästa lösningen är att revisionsplikten slopas för SME i Sverige. Då kan bolagen 
själva avgöra om nyttan överstiger kostnaden för revisionen, de blir ju inte förbjudna att 
revidera sina årsredovisningar för att revisionsplikten i SME slopas. Vi tror att idag, när 
revision är ett tvång, har företagen kanske svårare att se nyttan än om de själva väljer att bli 
reviderade. Då får revisionen ett mer efterfrågat och praktiskt syfte ur företagens synvinkel. 
Tobias Svanströms undersökning visar däremot att de flesta undersökta företagen tycker att 
revisionsplikten i SME bör finnas kvar. Vi tycker dock inte att det faktum att revisionen anses 
ge en hög nytta för kostnaden behöver hänga ihop med revisionspliktens vara eller icke vara i 
SME. Som vi tidigare nämnt kan de företag som anser att nyttan överstiger kostnaden även 
vid ett slopande av revisionsplikten i SME låta sig revideras och de företag som anser att 
kostnaden överstiger nyttan kommer att ha möjligheten att avstå.  
 
Att den ekonomiska brottsligheten kommer att påverkas i någon större utsträckning tror inte 
vi. Att Sigurd Elofsson från Ekobrottsmyndigheten är negativt inställd till ett slopande av 
revisionsplikten i SME143 kan vi förstå då revisorn kan tjäna som en kontrollinstans för att 
förhindra medvetna och omedvetna fel. Försvinner denna instans har Ekobrottsmyndigheten 
inte denna ”garant” att luta sig mot men som BRÅ:s undersökning visar anser en del revisorer 
att anmälningsplikten endast ger en liten brottsförebyggande effekt. Vi tycker även att det är 
viktigt i detta sammanhang att lyfta fram att företagen, vid en slopad revisionsplikt i SME, 
kan utnyttja revisorn mer som rådgivare. Detta tror vi kommer leda till att omedvetna fel ändå 
kan förhindras utan revisorn som granskare. Samtidigt tycker vi att Beatrice Ask kommer med 
ett bra förslag när hon föreslår att det är bättre att ändra de regler där det är lätt att göra fel 
idag än att ha kvar revisionsplikten för SME.144 Vi tror att detta kommer att leda till att de 
oaktsamhetsbrott som finns idag kommer att minska medan de uppsåtliga brotten inte 
kommer att påverkas vid ett slopade av revisionsplikten i SME. Vi håller med våra 
respondenter om att de som vill begå brott kommer att fortsätta begå brott i samma 
utsträckning trots ett slopande av revisionsplikten i SME. 
 
Vid ett slopande av revisionsplikten i SME tror vi inte att Skatteverket kommer att påverkas 
speciellt mycket då reviderade årsredovisningar bara utgör en del av underlaget. Som Andreas 
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tog upp arbetar Skatteverket idag mest med stickprover och projekt och detta arbetssätt, enligt 
vår mening, behöver ej förändras på grund av ett slopande av revisionsplikten i SME.   
 
Om revisionsplikten slopas i SME kommer troligen bankerna att kräva någon slags garanti 
från företagen istället för de reviderade årsredovisningarna. Denna garanti tror vi kommer att 
utformas på samma sätt oavsett vilken bank man vänder sig till. Exakt hur denna garanti 
kommer att se ut kan vi bara spekulera i. Kanske kommer garantin att se olika ut beroende på 
vilken summa pengar som företaget ska låna eller beroende på vilka säkerheter som företaget 
har och hur känd kunden är för banken. En annan möjlig garanti, enligt oss, kan kanske vara 
som det danska alternativet review som är en förenklad form av revision där revisorn satt sin 
stämpel på att han granskat årsredovisningen. 
 
När det gäller gränsdragningen för vilka företag som kommer att undantas från 
revisionsplikten om denna slopas i SME tror vi att Sverige, precis som Danmark, kommer att 
sätta gränsen på en låg nivå. Detta eftersom Sverige känns som ett försiktigt land som inte 
vågar sätta för höga gränser till en början utan att se till konsekvenserna först. Våra 
respondenter hade svårt att göra några jämförelser med England när det gäller eventuella 
följder av ett slopande av revisionsplikten i SME i Sverige. Detta tror vi beror på geografiska 
och praktiska omständigheter. Vi tror England har ett annat sätt att arbeta på medan Sverige 
och Danmark är mer likartade. Då våra respondenter är stationerade i Skåne har de troligtvis 
närmare kontakt med danska revisorer då deras klienter kan vara etablerade på båda sidor av 
Öresund. England har även kommit långt fram i processen med att slopa revisionsplikten för 
allt fler företag och har idag uppnått maxvärdena enligt EG: s fjärde bolagsrättsliga direktiv. 
Detta gör att Sverige kan ha svårare att relatera till utfallet då det var många år sedan som den 
första gränsen sattes i England och det har hänt mycket sedan dess.  
 
I diskussionen om ett slopade av revisionsplikten för SME i Sverige tycker vi att en viktig 
punkt att beakta är att Sverige i princip är det enda landet i EU som har kvar revisionsplikten i 
alla aktiebolag. Detta tycker vi är ett bevis på att ett slopande av revisionsplikten i SME inte 
behöver vara ett sämre alternativ för Sverige. Varför skulle ett slopande av revisionsplikten i 
SME i Sverige inte fungera när alla andra länder har fått ett framgångsrikt resultat? Visst finns 
det skillnader mellan Sverige och andra länder i EU, som till exempel Sveriges vidare 
intressentmodell145, som gör att man inte kan kopiera utfallet i sin helhet. Vi tycker dock inte 
att skillnaderna är så stora att det inte går att dra vissa paralleller samt att påstå att företagen i 
Sverige skulle vara sämre på att hantera ett slopande av revisionsplikten i SME än övriga 
länder i EU.  
 
Om revisionsplikten i SME slopas i Sverige tror vi inte att många företag till en början 
kommer att utnyttja undantaget. Vi tror att de som främst kommer att välja bort revisionen är 
enmansbolag som har en duktig redovisningsekonom. Där ser vi ingen nytta med revisionen 
och kostnaden för dessa bolag kan vara mer betungande än för andra. Detta eftersom 
revisionskostnaden oftast utgör en större procentuell del av omsättningen då kostnaden för 
revisionen inte blir så mycket mindre för dem än för de större bolagen på grund av de 
administrativa kraven som Åsa tog upp. Vi tror också att det finns en risk att de som avstår 
från revidering kommer att se mer mellan fingrarna när det gäller korrekt redovisning vilket 
kommer att sätta spår i kvaliteten på årsredovisningarna. Vi tror dock att detta kommer att 
vara ett marginellt problem då företagen vid ett slopande av revisionsplikten i SME har större 
möjligheter att anlita revisorn som rådgivare. Revisorn har då större frihet att ge rådgivning då 
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det inte längre är utjävade vilket i sin tur kan leda till att kvaliteten på årsredovisningarna 
höjs. I slutändan tror vi därför inte att kvaliteten kommer att påverkas i någon större 
utsträckning.  

 
Att revisionsbyråerna kommer att tappa revisionsuppdrag ser vi som en självklarhet då det 
kommer att finnas de företag som väljer att utnyttja undantaget. Vi tror att det kommer att 
handla mycket om den personliga kontakten som revisorerna skapat med sina klienter när det 
gäller hur många uppdrag som kommer mistas. Vi tror att Beatrice Asks bild av revisorn som 
en medarbetare och inte som en kontrollant kommer att spela en viktig roll. Att som revisor 
alltid ha ett gemensamt mål tillsammans med kunden om att allt ska bli så rätt som möjligt, 
precis som Lars-Bertil säger, tror vi också kommer att spela en stor roll vid ett slopande av 
revisionsplikten i SME. Vi har uppfattat det som att de flesta små företagen efterfrågar 
rådgivning mer än revision. Om revisionsplikten slopas i SME kan de 20 000 - 30 000 
kronorna som det i normalfallet rör sig om för företagen att revideras läggas på rådgivning 
istället eftersom de är det de efterfrågar. Har man då en god kontakt med sin revisor tror vi att 
även valet av rådgivare faller på honom. Har man en revisor som rådgivare kan kvaliteten på 
årsredovisningen fastställas på ett annat sätt utan revision. 
 
Vi tror att, vid ett slopande av revisionsplikten i SME, kommer det att vara de mindre 
revisionsbyråerna som drabbas hårdast. Detta tror vi beror på att de små byråerna inte har 
samma möjlighet att omorganisera och lägga om fokus som de större byråerna har eftersom 
de har mer resurser. För att kunna överleva tror vi att byråerna måste satsa mer på rådgivning 
samt konsultation och marknadsföra sig mer mot dessa tjänster. Detta kan vara svårt då det 
kommer att krävas andra egenskaper inom branschen som i dagsläget kanske inte finns.  
 
Vi har fått uppfattningen om att allt fler är positiva till ett slopande av revisionsplikten i SME, 
även inom revisionsbranschen. Frågan är om inställningarna till ett slopande av 
revisionsplikten i SME har ändrats med tiden då vi kommit närmare ett beslut om dess vara 
eller inte vara. Vi tror detta i så fall beror på att det har informerats mer om innebörden av ett 
slopande av revisionsplikten i SME samt att alla nu har haft tid att vänja sig vid tanken. Vi 
tror också att det är frågan om en mental inställning där främst den yngre generationen har 
lättare för förändringar som denna än den äldre generationen. Kanske valet mellan utökade 
regler för byråjäv och slopad revisionsplikt för SME också kan vara en bidragande faktor till 
den mer positiva inställningen? Detta på grund av att om revisionsplikten för SME slopas 
återstår det ingen revision att vara jävig mot och de utökade reglerna behöver då inte införas. 
 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att ett slopande av revisionsplikten för SME i 
Sverige kommer att innebära övervägande positiva effekter. Till en början kommer det krävas 
en omställning för både intressenter, företag och revisionsbyråer som kan upplevas som 
negativ genom till exempel förlorade garantier och tappade revisionsuppdrag. Detta kommer 
troligtvis att ändras till det positiva när intressenterna funnit nya garantier och revisorerna 
blivit friare i sin rådgivning. Denna verksamhet kan då utökas och SME-företagen kan i och 
med detta få det de efterfrågar.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Under vår arbetsgång har det dykt upp många frågor. Det finns relativt lite forskning kring 
ämnet vilket innebär ett tomrum att utforska. Då vi endast ytligt behandlat resultatet av 
slopandet av revisionsplikten i SME i andra EU-länder skulle det vara intressant med en 
djupare jämförelse. Det skulle även vara intressant med en djupdykning av hur intressenterna 
ställer sig till ett slopande av revisionsplikten i SME. Hur ställer sig bankerna och 
Skatteverket egentligen till frågan? Då det än så länge endast går att spekulera om utfallet 
tycker vi framför allt att det skulle vara intressant med forskning kring resultatet i Sverige om 
ett slopande av revisionsplikten i SME genomförts. 
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Intervjuguide 

Allmänna frågor: 

• Är du en auktoriserad eller godkänd revisor? 

• Hur länge har du arbetat som revisor? 

• Hur stor är företagen du reviderar? 

• Vad har du som revisor för roll i samhället idag? 

• Vilken nytta tjänar revisionen idag? 

• Tror du småföretagen har mest behov av revision eller rådgivning? 

• Hur mycket kostar det för ett småföretag att få sin årsredovisning reviderar? 

• Tycker du att denna kostnad överstiger nyttan för företagen? 

• Ser du kombiuppdrag som ett oberoendehot? 

• Hur ser du på utökade regler för byråjäv? 

• Vad tycker du om revisionspliktens vara eller icke vara i SME? Utveckla ditt svar. 

• Vad talar för slopandet av revisionsplikten? 

• Vad talar mot slopandet av revisionsplikten? 

• Hur tror du utfallet kommer bli i Sverige?  

 

Vid ett slopande av revisionsplikten: 

• Hur tror du er byrå kommer att påverkas? 

• Tror du att många småföretag kommer utnyttja undantaget?  

• Kommer ni att få andra uppdrag / arbetsuppgifter? 

• Kommer någonting att ersätta reviderade årsredovisningar? 

• Vad kommer hända med den ekonomiska brottsligheten? 

• Hur tror du kreditgivarna kommer att agera? 

• Kommer företagen som utnyttjar undantaget att få svårare att få banklån och kredit? 

• Tror du att Skatteverket kommer ha svårare att kontrollera företagen utan reviderade 

årsredovisningar?  

• Hur kommer revisionens status påverkas av en marknadsbaserad efterfråga? 
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• Hur kommer kvaliteten på årsredovisningarna att påverkas? 

• Tror du det finns likheter och skillnader, mellan Sverige och andra länder som slopad 

revisionsplikten (exempelvis Danmark och England), som kan spela in vid ett 

slopande i Sverige? 

• Tror du att dina klienter kommer få några ekonomiska effekter? 

Övrigt 

• Är det något annat du vill tillägga om ämnet? 

 
 


