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Sammanfattning 
 
Diskussionerna kring om Sverige ska ha revisionsplikt för små aktiebolag är idag omfattande. 
EG:s fjärde direktiv lämnar utrymme för medlemsländerna att själva besluta om 
revisionsplikten ska beröra även de små bolagen. Efter att Danmark och Finland nyligen valt 
att avskaffa revisionsplikten är det i dagsläget endast Sverige och Malta som har valt att hålla 
revisionsplikten obligatorisk för samtliga aktiebolag. 
 
Huvudargumenten för att bibehålla revisionsplikten för små bolag har varit att revision 
medför trovärdighet i årsredovisningarna, motverkar brottslighet och att Sverige har ett 
komplicerat regelverk. Konsekvenserna av att ha revisionsplikt medför dock stora kostnader 
för de små bolagen. Då nya internationella regler, som är avsedda för stora bolag, är på väg att 
implementeras kommer de små bolagen ytterligare att drabbas. Utöver stora kostnader för 
små bolag diskuteras även harmoniseringen med de resterande EU-länderna. Kan de så kan 
väl vi? 
 
Syftet med denna uppsats är därför att undersöka vilka tänkbara utfall avskaffandet av 
revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige skulle medföra ur intressenternas synvinkel. 
Detta genom att föra en jämförande diskussion om relevanta likheter och skillnader mellan 
Sverige, Danmark och Storbritannien efter att ha analyserat effekterna av motsvarande åtgärd 
i de två sistnämnda länderna. 
 
För att försöka förutse vilka konsekvenser avskaffning av revisionsplikten kan ha har vi i vår 
uppsats valt att genom en ren teoretisk litteraturstudie jämföra Sverige med Danmark, detta 
eftersom Danmark, utöver att de har liknande revisionsregler och har haft en liknande 
diskussion kring revisionspliktens existens som Sverige, nyligen avskaffat revisionsplikt för 
små aktieselskab samt anpartsselskab. Vi har valt att i huvudsak använda oss av agentteorin 
och stakeholder theory som grund till vår uppsats. 
 
Det som framkommit av studien är att ett avskaffande av revisionsplikten inte medför några 
radikala förändringar. I Danmark har endast 2 % av de berörda bolagen, valt att avskaffa 
revisionen. I Sverige förväntas det ske ett liknande utfall. En av de största anledningarna till 
att små bolag behåller revision är att de vill ge en rättvisande och trovärdig bild utåt för 
intressenterna, främst kreditgivarna. Det har dock visat sig att det är en eftersläpande effekt i 
avskaffningen, dvs. att fler och fler bolag avstår från revision med åren. Detta medför att 
agentteorin inte stämmer så bra i detta fall eftersom små företag även fortsättningsvis väljer 
revision. Detta i sin tur gör att stakeholder theory fortsättningsvis blir hållbar då alla 
intressenter får samma mängd information.  
 
Oavsett om revisionsplikten nu försvinner eller inte i Sverige så efterfrågas nya, förenklade 
regler. Sverige behöver, precis som Danmark, nya regler för de små bolagen då de 
internationella reglerna som implementeras för att få ett harmoniserat EU, i huvudsak är 
riktade mot stora bolag. Dessa regler är alldeles för komplicerade och bitvis överflödiga för 
små aktiebolag. 
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1. Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi kort att redogöra bakgrunden till vår uppsats som sedan 
för oss in på vårt problem och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Revisionsplikten i Sverige har varit omdiskuterad i media de senaste åren. Det är huruvida de 
små aktiebolagen ska omfattas av samma regler som de stora bolagen som är den stora frågan. 
De senaste åren har ett flertal skandaler i stora bolag uppdagats runt om i världen såsom 
Enron (Amerika), Parmalat (Italien) och här i Sverige har oegentligheten inom Skandia varit 
väldigt uppmärksammad. Detta har lett till ett bristande förtroende för näringslivet och i ett 
försök att reparera detta och återfå allmänhetens tilltro har nya lagar och regler tagits fram 
runtom i världen. I Sverige infördes 2004 en ny revisionsstandard som är en svensk version av 
en internationell revisionsstandard som gäller för länderna inom EU. Detta har lett till fler 
uppgifter för revisorerna och att fler områden inom redovisningen ska granskas och 
kontrolleras. En förändring är de nya reglerna om jäv vilket innebär att revisorn inte får 
medverka vid redovisning och bokslut, dvs. han/hon får inte granska sig själv. 
Konsekvenserna blir därmed att företagen blir tvungna att anlita två personer, en för 
konsultuppdrag samt en för revision. Detta leder i sin tur till att kostnaden för 
revisionsuppdraget beräknas att öka i snitt med 30 % för företagarna.1 De nationella och 
internationella lagarna har som tidigare nämnt uppkommit på grund av oegentligheter i stora 
bolag. Lagarna, som främst är skapade för de stora bolagen, kan vissa gånger kännas 
olämpliga och krångliga för de små bolagen.2 
 
Enligt EU: s fjärde bolagsdirektiv är revision av aktiebolagens årsbokslut och granskning av 
förvaltningsberättelsen obligatorisk men alla medlemsländer har dock rätt att undanta små 
bolag (högst 50 anställda, 7,3 miljoner euro i omsättning, 3,65 miljoner euro i 
balansomslutning) från revisionsplikten förutsatt att de understiger två av de tre ovannämnda 
gränsvärdena. Medlemsländerna får själva välja vilken nivå de vill sätta sina gränsvärden till, 
under förutsättningen att det inte överstiger ovannämnda gränsvärde. De flesta EU länder 
utnyttjar detta men de nordiska länderna har länge utgjort ett undantag. De senaste åren har 
det dock skett förändringar även här3 då både Danmark och Finland nu har valt att avskaffa 
revisionsplikten.    
 
Men bara för att det har fungerat att avskaffa revisionsplikten i dessa länder så betyder inte 
det att det skulle göra det här i Sverige då det finns en del olikheter att beakta. Ett exempel på 
detta är att revisionen här i Sverige förutom granskning av räkenskaperna även omfattar 
förvaltningsrevision. Internationellt sett är det bara Finland som har motsvarighet i detta.4 
Men även Finland skiljer sig i och med deras system med lekmannarevisorer som tidigare fått 
genomföra revision i de mindre bolagen5. En annan skillnad är att Sverige ställer samma krav 
på revisors oberoende i både stora som små aktiebolag, med ett litet undantag i RevU 1005. 
Detta har fått en stor effekt på de små bolagen i och med skärpningen av oberoendekraven 

                                                
1 Levander M, De små får betala för de storas skandaler. Dagens Industri 2004-12-16 
2 Svanström, Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 4 
3 Buren C-G, Nyquist K, Begäran om översyn av revisionsplikten, Föreningen svenskt näringsliv. 2005-06-22 
4 Ibid, s.3 
5 Halling P, Debatten går het i Norden. Balans nr. 3 2005, s. 17 
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som skett internationellt. I de länder som inte har någon revisionsplikt för små bolag 
uppkommer inte något problem på denna punkt.6 
 
Revisionsplikt i alla svenska aktiebolag infördes den 1 januari 1983 efter att ett förslag 
framlagts av Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Syftet med förslaget var att motverka den 
ekonomiska brottsligheten vilken bedömdes vara mest förekommande i små bolag med ett 
litet aktiekapital. Det ansågs att många av dessa bolag till stor del bildades för att ägarna 
skulle kunna undvika ett personligt betalningsansvar. Revisionsplikten ansågs även kunna 
underlätta för ägarna att upptäcka ekonomiska problem. BRÅ redovisade inga förslag på hur 
kostnaderna, och då främst de administrativa kostnaderna, skulle komma att se ut för de små 
bolagen och inte heller vilken nytta de skulle kunna ha av revisionsplikten. Den 
Aktiebolagskommitté som granskade frågan gjorde inte heller någon vidare utredning om hur 
revisionsplikten skulle påverka de små bolagen. De ansåg endast att både ägare och andra 
intressenter hade behov av en kompetent kontroll av bolagen. När denna lag sedan 
genomfördes lämnade kommittén dock en öppning för ett billigare och enklare alternativ av 
revision för små bolag då det i god revisionssed ges utrymme att beakta de speciella 
förhållanden som råder i dessa. Kommittén ansåg dock att det var upp till revisionsbranschen 
att ta hänsyn till detta. Frågan har behandlats vid statliga utredningar ett flertal gånger sedan 
dess, men inga större förändringar har skett och samma regler har därför gällt för alla 
aktiebolag oavsett storlek.7  
 
Under senare tid har det dock tillkommit ett nytt avsnitt (RevU 1005) i den svenska 
revisionsstandarden som behandlar revision i små bolag. Klassificeringen av små bolag är 
däremot snäv vilket gör att få bolag kan tillämpa dessa standarder. Samtidigt skiljer sig inte de 
förenklade standarderna avsevärt från de ordinarie standarderna.8 I de diskussioner som varit 
kring revisionsplikten har argumenten för och emot varit många. Alla verkar däremot vara 
enade om att nya regler och lagar för revision i små bolag är nödvändiga. 
 
Det är Sveriges politiker tillsammans med inflytande från EU som avgör existensen för 
revisionsplikten för de små bolagen. År 2006 övergick Sverige till en borglig regering som är 
av åsikten att revisionsplikten är ett regelkrångel som ska tas bort. I en artikel ur tidningen 
Balans kan man läsa sig till att samtliga partier i den borgliga alliansen är för ett avskaffande 
av revisionsplikten för små och medelstora bolag. Samtliga borgliga partier har även sagt att 
de kommer att arbeta för att revisionsplikten ska avskaffas.9 
 
I mitten av december utfärdade den nya regeringen ett tilläggsdirektiv till den tidigare 
regeringens kommittédirektiv om ”genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i 
svensk rätt”. I det nya tillägget är avskaffning av revisionsplikten en av åtgärderna. Svenska 
gränsvärden ska bestämmas, nya regler som bör införas ska diskuteras (t.ex. kring skatt) samt 
särskilt uppmärksammade situationer som skett, pga. avskaffandet, i Danmark och Finland 
ska tas i beaktande.10  
 
Eftersom revisionsplikten uppstod för att förebygga ekonomisk brottslighet och för att ge 
trovärdig till årsredovisningarna tycker vi att det är intressant att undersöka vilka eventuella 
konsekvenser frivillig revision skulle innebära för företagens intressenter. Vad kan vi förvänta 

                                                
6 Buren C-G, Nyquist K, Begäran om översyn av revisionsplikten, s. 5 
7 Thorell Per, Norberg Claes, Går det att försvara revisionsplikten?, Balans nr. 3 2005, s.19-23 
8 Svanström, Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 4 
9 Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag? Balans nr. 4 2005, 
s.26-27 
10 Slopad revisionsplikt utreds. Balans nr. 1 2007, s. 7 
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oss av framtiden? Vad har egentligen hänt i Danmark det senaste året då de små bolagen inte 
längre är tvingade att anlita en revisor? Kan vi se några likheter med det utfall som skett i 
Storbritannien? Dessa frågor har lett oss in på följande problemformulering: 

 

1.2 Problemformulering 
 

1. Vilka är de huvudsakliga argumenten för och emot revisionsplikt för små bolag i 
Sverige och vilka var de stora argumenten i Danmark? 

 
2. Hur kan ett avskaffande av revisionsplikten, i jämförelse med Danmark samt 

Storbritannien, komma att påverka små aktiebolags intressenter? 
 

 1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka tänkbara utfall avskaffandet av 
revisionsplikten för små aktiebolag i Sverige skulle medföra ur intressenternas synvinkel. 
Detta genom att föra en jämförande diskussion om relevanta likheter och skillnader mellan 
Sverige, Danmark och Storbritannien efter att ha analyserat effekterna av motsvarande åtgärd 
i de två sistnämnda länderna. 
 

 1.4 Avgränsningar 
 
Revisionspliktens existens är omdiskuterad i Sverige just nu. Det finns många olika 
infallsvinklar och synsätt kring ämnet. För att kunna göra en djupgående uppsats krävs det att 
vi avgränsar uppsatsen från vissa delar. Vi har därför valt att se det ur intressenternas 
synvinkel, då främst skattemyndigheterna och ekobrottsmyndigheten. För att avgränsa vår 
uppsats ytterliggare har vi valt att främst försöka dra våra slutsatser utifrån de delarna som 
berör harmoniseringen, årsredovisningarnas trovärdighet, ekobrott samt eventuella 
skatteproblem som kan komma att uppstå. 
 
För att se hur ett avskaffande av revisionsplikten skulle fungera i Sverige har vi valt att göra 
en jämförande studie. Även här har vi varit tvungna att göra avgränsningar och valet har 
därför blivit att jämföra med Danmark eftersom de nyligen avskaffat sin revisionsplikt. Att 
valet blev Danmark beror även på att det är ett nordiskt land, vilket har liknande regler och 
seder som Sverige.11 Vi valde här att avgränsa oss i uppsatsen från Finland, trots att även det 
är ett nordiskt land som nyligen valt att avskaffa revisionsplikten, beroende på att de har haft 
lekmannarevisorer i små bolag samt att den nya lagen träder i kraft först den 1 juli 200712. 
 
Då Danmark nyligen avskaffat revisionsplikten har det inte gått att urskilja några större 
konsekvenser där, vi har därför valt att dra ytterligare paralleller även till Storbritannien då de 
avskaffade plikten redan 199313 

                                                
11 Elling, Jens O, Financial reporting in the Nordic countries. European Accounting Review 3, 1993, s. 581 
12 Slopad revisionsplikt för finska småföretag, Balans nr 3, 2007, s. 13 
13 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 25 
 



 8 

2. Metod 
 
I metodavsnittet förklarar vi vårt val av ämne och den förförståelse vi har inför uppsatsen. 
Vidare redogör vi för den kunskapssyn samt det angreppssätt som studien grundas på och hur 
vår datainsamling gått till, kapitlet avslutas med kritik mot våra valda källor.  
 

2.1 Förförståelse 
 
Under vår utbildning har vi båda läst ekonomistyrning, redovisning och revision. Vi har 
genom dessa kurser skaffat oss förkunskaper om vikten av redovisning och revision men även 
om företagsstruktur. Eftersom revisionspliktens existens är ett omdebatterat ämne just nu så 
har vi även en del förkunskap från tidskrifter. 
 
Vi har även genom våra tidigare kurser fått en förkunskap om de teorier som vi använt oss av. 
Detta har lett till att vi kunnat se vilka teorier som varit relevanta för denna studie. Därefter 
har vi fått fördjupa oss mer i dessa för att på så sätt kunna bygga en bra grund till vår teori. 
 
Den förkunskap vi besitter berör främst ämnet revision och inte specifikt revisionsplikten. 
Detta har gjort att vårt ställningstagande inte påverkats eftersom vi innan uppsatsen varken 
var för eller emot ett avskaffande av revisionsplikten. 
 

2.2 Angreppssätt 
 
Vi har valt att använda oss av ett deduktiv angreppssätt som är ett exempel på den vanligaste 
relationen mellan teori och praktik. I ett deduktiv angreppssätt utgår man ifrån befintliga 
teorier vilka efter olika hypoteser förkastas eller bekräftas.14 Vårt främsta mål med denna 
uppsats är inte att undersöka ifall våra teorier stämmer utan vi vill främst försöka bidra med 
en ny kunskap inom området vilket brukar vara förknippat med den induktiva metoden15. Men 
då vårt arbete kommer att ledas framåt med ett avstamp från befintliga teorier så anser vi ändå 
att den deduktiva metoden stämmer bäst in i vårt angreppssätt.  
 

1. Teori     Kap 3 
 
 

2. Hypotes(er)   Kap 1 
 
 
3. Datainsamling   Kap 4 

 
 

4.   Resultat   Kap 5 
 
 
5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas Kap 6  

 
                                                
14 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber ekonomi, Malmö, 2002, s. 20-21 
15 Ibid, s. 22 
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2.3 Kunskapssyn 
 
Vi har ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik ses som förståelse- och tolkningslära16. Vår 
uppsats påverkas av att det är vi som tolkar den information som kommer fram genom de 
artiklar vi hittar. Detta innebär att vi utifrån det som står skrivet i artiklarna tar med våra egna 
förståelser och tolkar texterna med hjälp av våra tidigare kunskaper och personliga 
erfarenheter i ämnet. Även det som inte står skrivet kring ämnet anser vi vara viktigt i denna 
studie, exempelvis att lite har blivit skrivet om vad som skett i Danmark efter avskaffandet 
anser vi visar på att inger väsentligt har hänt. Att de slutsatser vi drar om den insamlade 
informationen kommer att påverkas av våra egna kunskaper anser vi visar på att vi har ett 
hermeneutiskt synsätt.    
 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att göra en ren teoretisk studie utifrån en kvalitativ litteraturundersökning. Genom 
att utföra en sekundäranalys använder vi endast sekundärdata i form av litteratur, artiklar och 
övriga Internetkällor. Vi anser att detta sätt är tidssparande vilket innebär att vi kan lägga en 
större vikt vid att göra en mer djupgående analys. Eftersom det redan finns mycket befintliga 
data kring ämnet revisionsplikt så anser vi att de data som vi använder oss av är både 
adekvata och relevanta. Eftersom redan befintliga data kan tolkas på olika sätt kan en förnyad 
analys leda till nya tolkningar17. 
 
Nackdelarna med att endast använda sig av sekundärdata kan vara att man inte är bekant med 
materialet vilket gör att det kan vara svårt att sätta sig in i data. Att det finns mycket skrivet 
om ämnet kan vara en nackdel då det blir mycket fakta att sålla bort. Dessutom kan vi genom 
att endast använda befintligt material inte påverka kvaliteten i datamängden.18 
 

2.4.1 Datainsamling 
 
Inledningsvis sökte vi grundläggande kunskap om ämnet i tidningarna Balans och Dagens 
Industri. Därefter undersökte vi även vad författarna till artiklarna hade använt sig av för 
källor. För att sedan samla in mer relevanta data valde vi att använda oss av skolans databaser, 
Emrald Fulltext och Business Source Premier. Vi valde främst att söka på ord som ”statutory 
audit” ”small firms” och ”auditing”. Allt efter att tiden gick blev vi mer insatta i ämnet vilket 
gjorde att vi även kunde söka artiklar efter författare, ex. Per Thorell och Jill Collis, som varit 
aktiva inom ämnet. För att få information kring vad som hänt i Danmark har vi sökt på ett 
flertal danska dagstidningar så som ErhvervsBladet, Berlingske tidende och Børsen. 
 
Efter ett tips från vår handledare, Stellan Nilsson, så kontaktade vi Tobias Svanström, 
ekonomie licenciat vid Umeå Universitet. Svanström har tidigare gjort en undersökning inom 
detta område vilket vi ansåg komma väl till pass eftersom undersökningen behandlade 
småföretags inställning till revisionsplikt. 

                                                
16 Allwood, Carl Martin, Erikson, Martin G., Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper, 
Studentlitteratur, Lund, (1999), s. 73 ff. 
17 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 208-210 
18 Ibid, s. 208-210 
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2.4.2 Val av länder 
 
Diskussionerna kring avskaffandet av revisionsplikten har haft en utgångspunkt i att 
harmonisera med de resterande EU-länderna. Därför är det en självklarhet för oss att göra en 
jämförande studie med ett annat land inom EU. Då vi ville se vilka effekter ett avskaffande av 
revisionsplikten skulle ha i Sverige så ville vi jämföra med ett land som är så likt Sverige som 
möjligt. Ländernas kultur påverkas av bland annat av religion, etnicitet, samhällsklassnivå, 
utbildningsmöjligheter osv19. Detta i samband med den information vi anskaffat om Danmark 
har gjort att vi har dragit slutsatserna att dessa två länder är i hög grad jämförbara. Men då 
Danmark så nyligen avskaffat revisionsplikten så har vi även valt att försöka hitta likheter 
med Storbritannien för att på så sätt se mer långtgående konsekvenser då Storbritannien 
avskaffade revisionsplikten redan 1993 och sedan dess höjt gränsvärdet till maxnivå20.  
 

2.5 Validitet  
 
Med validitet avses forskningsmetodens förmåga att mäta det som avsetts att mätas21. 
Validitet kan delas in i två grupper, inre och yttre. Med inre validitet avses i vilken 
utsträckning resultatet besvarar problemfrågan.22 Den inre validitet i vår uppsats anser vi vara 
hög då vi utifrån artiklar själva valt ut det som är relevant för vår studie. Vi anser att om vi 
valt att göra exempelvis intervjuer hade vi även fått fram material som varit orelevant för vår 
uppsats. Då vi genom att göra en ren teoretisk litteraturstudie varit tvungna att ta in mer 
material än vad som behövts för studien har vi varit tvungna att välja bort orelevant material. 
Vi tror att det är enklare att välja bort artiklar och leta nytt material än att välja bort material 
insamlat från intervjuer eller enkäter. Detta gör att vi anser att den inre validiteten är hög. 
 
Med yttre validitet avses huruvida resultatet överensstämmer med den totala populationen23. 
Eftersom vår uppsats är av en jämförande karaktär mellan länder anser vi att det är svårt att 
mäta den yttre validiteten. 
 
 

2.6 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten visar uppsatsens tillförlitlighet, det vill säga om vår metod verkligen kommer 
att undersöka det vi avser att undersöka24. Vi anser att Danmark är ett bra val av land att 
jämföra Sverige med. Att Danmark nyligen avskaffat revisionsplikten för små bolag anser vi 
vara en fördel då vi gärna vill se vad som kan tänkas ske i Sverige om revisionsplikten 
avskaffas här. Att sedan även jämföra med Storbritannien anser vi vara ett bra mått på vilka 
konsekvenser ett eventuellt avskaffande kan ha på längre sikt. 
 

                                                
19 Hofstede, Geert, Organisationer och kulturer, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 34 
20 Thorell, Per, Norberg, Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, www.svensktnaringsliv.se, s. 25 
21 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1996, s.69 
22 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
Lund, 1999, s.151ff. 
23 Ibid, s. 151 
24 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, Studentlitteratur, s.67 
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Valet av metod, dvs. att vi valt att genom en ren teoretisk litteraturstudie basera vår empiri på 
artikelsökningar kan vara en brist i reliabiliteten då artiklar kan vara påverkade av varandra. 
Vi anser dock att intervjuer i samma grad kan vara påverkade av yttre källor då respondenter 
blivit påverkade av omgivningen. Vi anser att vi letat artiklar kring ämnet i så stor 
utsträckning att reliabiliteten är god även i detta avseende. 
 

2.7 Källkritik 
 
Ett flertal av våra artiklar är tagna ur tidningen Balans vilket inte anses vara vetenskapliga 
artiklar. Vi anser dock att artiklarna är relevanta eftersom de är skrivna av forskare och 
revisorer som är väl insatta och som har god kunskap inom ämnet. Då vi valt att utgå ifrån 
intressenternas syn anser vi att Balans är en bra källa eftersom artiklarna är skrivna av person 
som är väl insatta i skattemyndigheternas, ekobrottsmyndigheternas och öviga intressenters 
situationer. 
 
Vi är även medvetna om att vi i flera fall sökt artiklar genom artiklar, dvs. fått information om 
nya källor genom att se över artiklarnas referenslista. Detta kan leda till att vi blivit styrda in 
på speciella spår vilket gör att vi kan ha missat annan relevant information. Detta gäller främst 
artiklar som behandlar utfallet i Danmark. Denna information har till viss del varit svår att få 
fram vilket ha gjort att det kan finnas tendenser till brister i detta material. Artiklar 
beträffande Storbritannien har däremot varit lättare att hitta eftersom avskaffandet skedde för 
en längre tid sedan, detta gör att även fler vetenskapliga artiklar finns om Storbritannien. 
 
Vid val av litteratur har vi till viss del valt att använda oss av böcker som vi i tidigare kurser 
använt som kurslitteratur. Detta har gjort att vi använt material som vi är välbekanta med och 
känner till, men även detta kan göra att vi missar andra relevanta källor. Vi anser dock att vi 
även fått med ett bra antal, för oss tidigare okänd, litteratur vilket har kompletterat varandra. 
 
 



 12 

3. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera våra valda teorier. Eftersom vi ska göra en 
jämförande studie mellan Sverige och Danmark samt Storbritannien så har vi valt att inleda 
med en förklaring av hur kulturen påverkar revisionsplikten för att sedan gå vidare till 
intressenternas behov av revision. Vidare förklarar vi våra tyngsta teorier, stakeholders 
theory samt agentteorin. 
 

3.1 Kulturens effekt på revisionsplikten 
 

3.1.1 Vad är kultur? 
 
Länders institutioner skiljer sig mellan varandra vad gäller lagar, juridiska system, 
utbildningssystem, familjestruktur, organisationsutformning och så vidare. Detta kan till viss 
del förklaras av att länderna har olika kultur.25 Kultur handlar om värderingar och sociala 
ritualer. Dessa värderingar beskriver vad som tolkas som ett ”bra” eller ”dåligt” beteende. 
Varje grupp har sin egen uppfattning om hur det är lämpligt att bete sig i olika sociala 
situationer.26  
 
Under 1970-talets början utförde Geert Hofstede, professor i organisationsantropologi och 
internationell management, en undersökning om den nationella kulturen med respondenter 
från mer än 50 olika länder. Denna undersökning resulterade i fyra olika dimensioner av ett 
lands kultur.27 Dessa är: 
 
3.1.1.1 Maktdistans 
 
Maktdistans handlar om hur ett samhälle hanterar att alla människor inte är jämlika. Det kan 
röra sig om ojämlikhet beträffande status, makt och välfärd. 28 I denna dimension kan 
maktdistans finnas inom samhällsklass, utbildningsnivå och sysselsättning, dessa tre är nära 
sammankopplade till varandra. Relationen mellan ledning/VD och de anställda kan vara 
hierarkisk eller mer jämn.29 
 
3.1.1.2 Kollektivism kontra individualism 
 
Kollektivism kontra individualism beskriver hur människor lever tillsammans. Individualism 
kännetecknas av samhällen med svaga band mellan olika individer. Människor förväntas ta 
hand om sig själva och lever i kärnfamiljer. Kollektivism är dess motsats och kännetecknas av 
att människor lever i större grupper med en stark sammanhållning, ofta bor flera generationer 
tillsammans.30 
 
3.1.1.3 Femininitet kontra maskulinitet 

                                                
25 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 33 
26 Ibid s. 27 
27 Ibid, s. 36-37 
28 Ibid, s. 58-59 
29 Ibid, s. 68-69 
30 Ibid, s. 89 
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Skillnaden i feminina kontra maskulina samhällen är att maskulina samhällen är mer 
målinriktade och fokuserar mer på materiell framgång. Feminina samhällen däremot 
kännetecknas av att arbetets sociala aspekter såsom arbetstider och livskvalitet är viktigt.31 
 
3.1.1.4 Osäkerhetsundvikande 
 
Osäkerhetsundvikande handlar om hur samhället hanterar osäkerhet. I länder med hög 
osäkerhet vill man i största möjliga mån försöka skydda sig mot situationer då man känner sig 
osäker eller hotad genom att införa lagar, ritualer och regler. Dessa länder har därför ofta en 
omfattande lagstiftning och det finns vanligtvis ett motstånd mot förändringar.32 
 
Alla länder har sina olika sätt att se på dessa fyra dimensioner. Om man jämför till exempel 
Sverige och Frankrike så har de två länderna stora skillnader vad gäller maktdistans. Sverige 
är väldigt jämlikhetstänkande medan man i Frankrike har en väldig respekt för sina 
överordnade. Men det är inte bara Sverige och Frankrike utan alla länder som kan särskiljas 
genom hur de ser på dimensionerna. Anledningen till skillnader i de olika dimensionerna är 
inte helt klara men det verkar som om geografiska, ekonomiska och historiska variabler har 
en stor betydelse. Som exempel kan nämnas att europeiska länder vars modersmål tillhör det 
romanska språket (hit hör Frankrike) har en hög maktdistans medan länder vars modersmål 
baseras på det germanska språket (bland annat Sverige) har låg maktdistans.33 
 
Även bland de andra dimensionerna kan man hitta skillnader som beror på liknande orsaker. 
Då vi bestämde att vi skulle göra en jämförande studie så utgick vi därför från följande 
kriterier när vi försökte hitta ett land som var så likt Sverige som möjligt. Vi kom därefter 
fram till Danmark då de, förutom att det uppfyller kriterier som att de har avskaffat 
revisionsplikten och är medlem i EU, även påminner om Sverige då det gäller geografiska, 
ekonomiska och historiska variabler. Detta leder till att de enligt vår mening har ett likartat 
sätt att se på de olika dimensionerna som Sverige. Vi ska visa detta genom att åskådliggöra 
hur olika länder rankades under Hofstedes undersökning. Varje land beskrivs genom ett värde 
på var och en av dimensionerna.34 
 
Land MD K/I F/M OU 
Finland 33 63 26 59 
Sverige 31 71 5 29 
Danmark 18 74 16 23 
Frankrike 68 71 43 86 
Storbritannien 35 89 66 35 
Tyskland 35 67 66 65 
Tabell 1: Ranking utifrån Hofstedes dimensioner35 
 

3.1.2 Företagskultur 
 

                                                
31 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 133 
32 ibid, s. 182-183 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 Egen sammansatt tabell utifrån Hofstedes bok, Organisationer och kulturer. 
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Skillnader i nationell kultur har även lett till skillnader i företagskultur. Hur man styr företaget 
ser därför väldigt olika ut i olika länder36. Företagskultur utgår ifrån chefer, företagsledare och 
anställdas kultur och värderingar. För att förstå dessa måste man även känna till samhällets 
kultur, t ex. personlighetstyper, familjesystem och skolsystem. Men även uppfattningar om 
inställningar till hälsa, brott & straff samt religiösa frågor är viktiga att förstå.37 
 
En nations kultur är inte den samma som ett företags kultur. Skillnaden har sin grund i 
balansen mellan värderingarna och sederna.  
 

 
Figur 1: Nationskulturen och företagskulturens grunder 
 
Figuren ovan åskådliggör att företagskulturer, i form av sedvänjor, uppstår då vi som unga 
vuxna först kommer till vår arbetsplats. Vi har redan då våra befintliga värderingar.38 Våra 
värderingar uppstår redan då vi föds genom familjen och utvecklas sedan då vi börjar skolan. 
Alla får under sin skolgång läsa om historia, samhällskunskap, religion och geografi. Denna 
kunskap lär oss hur man ska agera rationellt och hur vi kan eliminera risker att göra tidigare 
misstag.39 Eftersom Danmark, geografiskt sett, ligger nära Sverige anser vi att de har haft en 
liknande undervisning i skolan. Om man dessutom tar hänsyn till att Danmark en gång i tiden 
tillhörde Sverige så tycker vi att detta kan styrka vårt antagande. Även språk kan ses som en 
bidragande faktor till kulturen40. De stora likheterna i de svenska och danska språken anser vi 
även den kan ha en stor roll i en liknande nationskultur. 
 
Som vi kan se i Hofstedes tabell ovan så liknar de nordiska ländernas värde varandra då det 
gäller företagskultur. Jämför vi ”latineuropa” med de nordiska länderna så visar Hofstede att 
de latineuropeiska länderna har hög maktdistans, högt osäkerhetsundvikande samt hög 
maskulinitet. De nordiska länderna däremot har låg maktdistans, låg maskulinitet och relativt 
lågt osäkerhetsundvikande.41 Vi kan därigenom se att Danmark och Finland är jämförbart 
med Sverige men som vi sagt tidigare så föll vårt val på Danmark då Finland har 
lekmannarevisorer42. 

                                                
36 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 276 
37 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 34 
38 Ibid, s. 302 
39 Larsson Hans-Albin, Nordisk kulturidentitet i ett föränderligt Europa, Föreningen Norden, Stockholm s. 111 
40 Pálsson Heimir, Nordisk kulturidentitet I ett föränderligt europa, s. 51 
41 Lindell Martin, Arvonen Jouko, The Nordic management style in a European context, Int. Studies og Mgt. & 
Org.,1997 s. 73-91 
42 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 53-184 
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3.1.3 Redovisningssystems effekt på revisionsplikt 
 
De kulturella skillnaderna mellan olika länder samt historiska, politiska, institutionella och 
ekonomiska faktorer, som tidigare nämnts, har lett till att redovisningssystemen nationellt ser 
olika ut43.  Hur landets finansieringssystem ser ut, om företag finansieras via 
kapitalmarknaden eller via ett kreditbaserat system, påverkar vilket syfte redovisningen har. I 
ett land som finansieras via kapitalmarkanden så är det främsta syftet med redovisningen att 
ge ägarna information om till exempel framtida kassaflöden. Medan det främsta syftet med 
redovisning i ett land som har ett kreditbaserat system är att skydda borgenärerna genom 
konservativ redovisning.44 
 
Ett lands beskattningssystem påverkar också redovisningssystemen. Redovisningen kan 
antingen vara kopplad till skattereglerna eller så kan redovisning och beskattning vara skilda 
från varandra.45 
 
Den lagstiftning som ett land har är en annan sak som kan påverka redovisningssystemet. 
Lagstiftningen i västvärlden har två inriktningar; Code law eller Common law. 
I länder där lagstiftningen präglas av Code law finns det tydligt nedskrivna lagar och regler 
där även redovisningsprinciper ingår. Common law däremot bygger mer på sedvanerätt och 
principer, länder som har denna inriktning har också en del rekommendationer och standarder 
för redovisningen men de har lite skriven lagtext som dessutom inte är lika detaljerad som i 
länder med Code law. Detta får som följd att inte heller redovisningsprinciperna finns 
nedskrivna i någon lag.46 
 
Ovanstående nämnda faktorer men även en rad andra som t.ex. finansieringssystemen har lett 
till att redovisningssystemen ser olika ut i olika länder. Trots dessa skillnader så går det att 
urskilja två huvudtyper av redovisningssystem nämligen kontinentaleuropeiskt och 
anglosaxiskt. 
 
Den kontinentaleuropeiska har sitt ursprung från romarna och bygger på lagar. I denna genre 
har bank, stat och familjeintresse det största ägarinflytandet och riktig redovisning är enligt 
denna tradition att redovisningen stämmer överens med lagen47. Till denna genre hör länder 
som i stor utsträckning finansieras via ett kreditsystem, bygger på Code law och 
redovisningen är kopplad till skattereglerna48.  
 
 Den andra traditionen är den anglosaxiska som härstammar från England och bygger på seder 
och traditioner. De anglosaxiska länderna har börsnoterade bolag (oftast mindre) med större 
ägarspridning vilket gör att aktieägarna inte har tillgång till den interna informationen. Detta 
gör att revisionsbyråerna inom den anglosaxiska traditionen har varit större och starkare än i 
den kontinentala traditionen. Att ge en rättvisande bild av företaget är, enligt den anglosaxiska 
traditionen, riktig redovisning .49 Till denna genre hör länder som har en stark 

                                                
43 Frederick et. al., International accounting, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, s. 41 
44 Ibid, s. 43 
45 Ibid, s. 43 
46 Ibid, s. 43 
47 Smith Dag, Redovisningens språk, Studentlitteratur, Lund, s. 60-61 
48 Frederick et. al., International accounting, s. 67 
49 Smith Dag, Redovisningens språk, s. 60-61 
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kapitalmarknad, lagstiftning som bygger på Common law och beskattning och redovisning är 
skilda från varandra50. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att det är en rad olika faktorer som påverkar vilket 
redovisningssystem ett land tillhör. Vi har valt att studera Danmark mer ingående för att 
försöka göra en jämförelse med Sverige. Detta tyckte vi var lämpligt eftersom dessa två 
länder trots en del skillnader ändå har nära kulturella likheter (Hofstede) samt en gemensam 
historia. Även social välfärd, utbildningssystem, lagar och regler påminner mycket om 
varandra.51 Om vi ser till lagsystemet så bygger båda länder på Code law och tillhör det 
kontinentaleuropeiska redovisningssystemet52.  
 

3.2 Revisionspliktens intressenter 
 

3.2.1 Vilka är intresserade av revision? 
 
En intressent i en organisation är en individ eller en grupp som företaget är beroende av för 
sin fortsatta existens. Men denna individ eller grupp är i sin tur beroende av företaget för att 
kunna förverkliga sina egna personliga mål.53 Listan på vem eller vilka som kan räknas som 
intressent kan alltså göras väldigt lång men några av de vanligaste som brukar nämnas är: 
aktieägarna, anställda, leverantörer, kommun, företagsledning, kunder och staten. Dessa 
intressenter åskådliggörs på ett tydligt sätt i den så kallade intressentmodellen.54 
 

 
Figur 2: Intressentmodellen 
 
En intressent är alltså någon som är beroende av företagen för att uppfylla sina egna mål. För 
att kunna säkerställa detta så vill alla intressenter ha en så stor inblick i företagen som möjligt. 
De intressenter som dock har det största inflytandet över förvaltningen är bolagsledningen. 
Övriga intressenter saknar den möjlighet som bolagsledningen har att granska företagets 

                                                
50 Frederick et. al., International accounting, s. 67 
51 Elling, Jens O, Financial reporting in the Nordic countries, European Accounting review, 1993, s. 581 
52 Frederick et al., International accounting, s. 67 
53 Jones et al., Ethical Theory and stakeholderelated Decisions: the role of stakeholder culture, Academy of 
Management Review, 2007, Vol. 32 Issue 1, s. 137 
54 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo, Intressentmodellen i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1980, s. 17 
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resultat och ställning. Fenomenet då en viss grupp, i detta fall bolagsledningen, har mer 
kunskap om de förhållanden som råder i organisationen än de övriga intressenter kallas för 
asymmetrisk information.55  
 
Följden av asymmetrisk information kan vara adverse selection eller moral hazard. Adverse 
selection uppstår då en kund eller någon annan intressent har mindre information om de 
rådande förhållandena som gäller i den situationen än vad företagsledningen har. Ett exempel 
kan vara när ett företag lånar pengar av en bank och banken inte har lika stor kunskap om 
företagets återbetalningsförmåga. Moral hazard är en annan konsekvens av asymmetrisk 
information. Denna kan uppstå då utomstående intressenter inte fullt ut kan kontrollera de 
beslut ledningen fattar. Som fortsättning på tidigare exempel så kan det vara att ledningen 
investerar pengarna de lånat i något som bara gynnar dem själva och inte är i övriga 
intressenters bästa.56  Det övertag som ledningen har genom asymmetrisk information kan 
beroende på hur de väljer att utnyttja det, påverka övriga intressenters beslutsfattande i olika 
situationer57. Detta kan i värsta fall leda till att ingen intressent vågar inleda något avtal med 
företaget. Ett sätt att motverka denna informationsasymmetri är att låta en oberoende revisor 
kontrollera och uttala sig om att organisationens affärer sköts på ett lagenligt och korrekt sätt 
samt att organisationens resultat och ställning redovisas riktigt.58  
 

3.2.2 Intressenternas behov av revision 
 
Det finns flera olika intressenter i vårt samhälle som efterfrågar revision. Intressenternas 
gemensamma behov av revision är att räkenskaperna ska vara i ordning och reda och att 
förvaltningen skett enligt lag vilket gör att de olika intressenternas intressen tillgodoses 
genom tydlighet och trovärdighet.59 
 
3.2.2.1 Ägarna 
 
Ägarna vill, genom extern kontroll, se att företagsledningen förvaltar deras kapital på ett 
tillförlitligt sätt 60. Även kontroll av att de aktiebolagsrättsliga reglerna följs är av intresse, 
främst för minoritetsägare. I de flesta små bolagen finns det endast en ägare, med full insyn i 
bolaget, vilket gör att revisorns roll blir överflödig. Endast ägare som inte har full insyn i sitt 
företag har nytta av revision och det är även där som agentteorin är mest lämpad.61 Mer om 
agentteori i kapitel 3.2.4. 
 
 
 
3.2.2.2 Banker och kreditgivare 
 
Bankerna och övriga kreditgivare är beroende av att tillförlitlig och trovärdig information 
finns att tillgå om bolagen så de kan fatta välgrundade kreditbeslut. Men även då lån har 
beviljats har banken intresse av revisionen för att få en verklig bild av bolagets ställning. I 
små bolag är en reviderad årsredovisning av en mindre betydelse för ägarnas vilja att göra 

                                                
55 Diamant Adam, Revisors oberoende, Författaren och Iustus förlag, 2004, s. 90 
56 Knechel Robert et al., Auditing assurance & risk, Thomson Soth-western, 2007, s. 7 
57 Diamant Adam, Revisors oberoende, s. 90 
58 Knechel et al., Auditing assurance & risk, s. 7 
59 Thorell, Per, Norberg, Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 36 
60 Ibid, s. 36 
61 Ibid, s. 36-37 
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kapitalinsatser. Ensamma ägare, eller företag med flera verksamma ägare, fattar sina beslut 
utifrån annan information.62 
 
Kreditgivarna, som är den mest betydelsefulla intressenten för små bolag, har även i små 
bolag ett direkt intresse i företagets räkenskaper. Detta gör att revision är av stor vikt ur 
banker och kreditgivares synvinkel då de alltid eller oftast använder detta som underlag till sin 
kreditbedömning. Men det är inte endast granskade och säkerhetsställda räkenskaper som 
kreditgivarna vill få ut av revisionen utan de vill även veta att företaget följer lagstadgade 
regler.63 
 
Revisionsplikt för samtliga aktiebolag är därför bekvämt för kreditgivarna eftersom de då inte 
behöver göra speciella avtal för varje enskilt fall. Men det har visat sig att kreditgivning 
fungerar bra även på oreviderade bolag. I Storbritannien t ex. har man efter avskaffningen av 
revisionsplikten grundat kreditgivningen på ett ställningstagande från bolaget som visat sig 
fungera väl.64 
 
3.2.2.3 Skatte- och ekobrottsmyndigheterna 
 
Skatteverket har behov av någon som kontrollerar att alla skatteskyldiga betalar rätt mängd 
skatt vid rätt tidpunkt. Skattekontrollen utgår från en relativt komplex modell som utformats 
av skatteverket. Syftet med denna riskhanteringsmodell är att utnyttja skatteverkets resurser 
på ett optimalt sätt för att på långsikt eliminera avsiktliga och oavsiktliga skattefel.65 
 
En reviderad årsredovisning ingår inte i skattemyndigheternas grundmaterial då deklarationen 
främst granskas. Skatteverket har dock intresse av en reviderad årsredovisning om en mer 
djupgående revision ska göras (skatterevision). Även en oren revisionsberättelse ligger till 
stor grund för Skatteverkets arbete. Men det är trots allt riskhanteringsmodellen som är till 
störst nytta för skatteverket. I dagsläget finns inte många rapporter och undersökningar kring 
skattemyndigheternas nytta av revision i Sverige, men ser man till de andra EU-länderna kan 
det konstateras att nyttan inte vägt tillräckligt tungt för att vara ett motiv till full 
revisionsplikt.66 
 
Ekobrottsmyndigheten har behov av någon som hjälper dem att kontrollera att det inte finns 
oegentligheter inom företaget. Denna kontroll ska vara förebyggande för eventuell ekonomisk 
brottslighet och vid misstanke om brott ska revisorn rapportera detta. Det kan konstateras att 
brottsbekämpning som argument inte motiverat de andra EU-länderna till full revisionsplikt. 
Revisorer måste enligt aktiebolagslagen, precis som i Frankrike och Nederländerna, göra en 
anmälan vid misstanke om brott. Dessa två länder har dock undantagit små bolag från 
revisionsplikten vilket gör att det inte finns någon koppling mellan revisionsplikten och 
anmälningsskyldigheterna ur ett internationellt perspektiv.67 
 
3.2.2.4 Övriga intressenter 
 
Utöver de ovan nämnda intressenter har vi ytterligare ett antal intressenter. De som oftast 
nämns är leverantörer, kunder och anställda. 

                                                
62 Thorell, Per, Norberg, Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 37-40 
63 Ibid, s. 37-40 
64 Ibid, s. 37-40 
65 Ibid, s. 40-42 
66 Ibid, s. 40-42 
67 Ibid, s. 42-43 
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Leverantörer är beroende av att tillförlitlig och trovärdig information finns att tillgå om 
bolagen så de kan säkerställa att de kommer att erhålla betalning68. 
 
Kunder har intresse av bolagets ekonomiska ställning då de ska ta ställning om eventuell 
affär. Detta för att försäkra sig om att få de varor och tjänster de beställt. Även ett intresse av 
revision finns eftersom revisorn kan upptäcka eventuell konkurs vilket är till intresse för 
kunder då det gäller framtida service och eventuell reparation.69 
 
Anställda är intresserade av en extern granskning och rapportering då deras arbete ger dem 
både lön och trygghet70. 
 
Utöver detta har även bolagsledningen nytta av revision men enligt undersökningar finns det 
inga nyttofunktioner som kan motivera revisionsplikt71. Organisationens olika intressenter och 
deras olika intressen till information om resultat och ställning har lett till att ett flertal olika 
teorier har utvecklats inom ämnet. Vi har valt att fördjupa oss i två av dessa nämligen 
Stakeholder theory samt Agentteori. 
 

3.2.3 Stakeholder theory 
 
Stakeholder theory är en intressentmodell som speglar olika aspekter av relationen mellan 
organisationen (som oftast representeras av ledningen) och dess intressenter72.  Några 
exempel på detta är vilka rättigheter intressenterna har, hur relationen till intressenterna ska 
styras och hur mycket intressenterna ska ha att säga till om73. Edward R. Freeman som anses 
vara den som satt riktlinjen för teorin definierar en intressent på följande två sätt: 
 
"those groups without whose support the organization would cease to exist" 
 
"any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organizations 
objectives"74 
 
Skillnaden i de två citaten har lett till att en uppdelning mellan intressenterna görs: primära- 
och sekundära intressenter. Där de primära intressenterna anses vara sådana vars stöd 
organisationen är beroende av. Skulle denna intressent inte fortsätta att bistå företaget skulle 
det ta allvarlig skada.75 
 
Stakeholder theory har tre klassificeringar. Den första, den så kallade deskriptiva 
klassificeringen, innebär att organisationen beskrivs utifrån ett ledningsperspektiv. Den 
förespråkar att organisationens ledning bör ha i åtanke hur intressenterna påverkas av hur de 
handlar i olika situationer. Hur ledningen väljer att handla beror på vilken syn de har på 

                                                
68 Smith Dag, Redovisningens språk, s. 9 
69 Ibid, s. 9 
70 Ibid, s. 10 
71 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 37 
72Jones et al., Ethical Theory and stakeholderelated Decisions: the role of stakeholder culture, s. 137   
73 Phillips Robert, Stakeholder theory and organizational ethics, Berrett-Koehler publishers Inc, 2003, s.3 
74 Cooper Stuart, Corporate Social Performance: A stakeholder approach, Ashgate Publishing Limited, 2004, 
s.21 
75 Ibid, s.21 
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organisationen och dess intressenter vilket för oss in på nästa två aspekter av teorin som är 
den instrumentella och den normativa:76 
  
Stakeholder theorys instrumentella natur går ut på att ledningen strävar efter att uppnå 
klassiska mål som lönsamhet och tillväxt för aktieägarna. Denna klassificering anser att det 
finns olika grupper av intressenter som är mer eller mindre viktiga för företagen i deras 
strävan att uppnå dessa mål. För att organisationen ska överleva måste den prioritera de 
intressenter som är viktigast. Syftet med denna klassificering har fått mycket kritik för att den 
bara betonar strävan efter att öka aktieägarnas vinst.77 
 
Den normativa klassificeringen som även brukar kallas den etiska innebär att det är fel att 
använda intressenterna bara för att öka organisationens och aktieägarnas vinst, och att detta 
inte bör vara ledningens främsta mål78. Den menar att alla intressenter ska anses vara lika 
värdefulla för organisationen och bör således ha samma rättigheter. Organisationen får inte 
bortse från dessa rättigheter vilket innebär att de måste lämna samma information till samtliga 
intressenter.79 
 
Om vi ska sammanställa dessa inriktningar med revision så kan man säga att Sverige idag har 
den normativa inriktningen med revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Vi anser att detta kan 
jämföras med stakeholder theorys etiska natur. Den externa revisionen säkerställer således att 
alla intressenter får tillgång till samma mängd information som är tillförlitlig. Detta gör att 
samtliga intressenter behandlas på ett likadant sätt. Om Sverige i likhet med till exempel 
Danmark väljer att avskaffa revisionsplikten så kommer detta att ändras och stakeholder 
theorys instrumentella natur, där organisationerna prioriterar vissa intressenter, kan komma att 
bli aktuell istället. Med andra ord, om Sverige avskaffar revisionsplikten kan intressenterna 
till de minsta aktiebolagen riskera att tillhandahållas asymmetrisk information. 
 
Hur detta skulle påverka samhället i stort för oss in på stakeholder theorys deskriptiva natur, 
alltså hur företagsledningen kommer att handla och vilket synsätt de har på organisationen 
samt dess intressenter. Vi tror inte att Stakeholder theory är en teori som är tillämplig på 
speciellt just små bolag men dess olika klassificeringar kan ändå vara användbara när man 
försöker se hur intressenterna kan komma att påverkas om revisionen är en plikt eller inte. 
 

3.2.4 Agentteorin 

  
Agentteorin uppstod under 1970-talet efter att redovisning blivit ett uppmärksammat ämne 
inom politiken. Syftet med agentteori är att fastslå en deskriptiv teori genom att beskriva 
verkligheten, man är inte ute efter att påverka den. Agentteorins utgångspunkt är de vanliga 
antagandena inom traditionell ekonomisk teori, man utgår från att aktörerna är rationella och 
nyttomaximerade.80 
 
Agentteori fokuserar på relationen mellan aktieägarna och företagsledarna och på hur 
aktieägarna kontrollerar företagsledarna 81. Agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av 

                                                
76 Cooper Stuart, Corporate Social Performance: A stakeholder approach, s.21 
77 Ibid, s.21-23 
78 Kaler John, Evaluating Stakeholder theory, Journal of Business Ethics, 2006, s. 250  
79 Cooper Stuart, Corporate Social Performance: A stakeholder approach, , s. 23-24 
80 Artsberg Kristina, Redovisningsteori –policy och –praxis, s. 83-86 
81 Laure Thomas, Agents in Brussels. Delegation and democracy in European union, Department of political 
science, Umeå, 2006, s. 38 
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principalen. Men det är inte bara intressant för ägaren att kontrollera företagsledarna pga. att 
ägarna står för det moraliska ansvaret utan även intresse av de ekonomiska konsekvenserna 
finns.82 Det är här revisorns roll blir viktig. Revisorn arbetar med att eliminera utrymme för 
oegentligheter från företagsledarna sida. En extern revisor, som enligt ABL 9 kap. 8 § anlitas 
av bolagsstämman83, dvs. ägarna, ska utöver sin vanliga roll som består av att granska och ge 
en trovärdig bild av bolaget för intressenternas skull, även granska företaget för ägarnas 
intresse.84 Agentteori utgår ifrån att ett företag ägs och leds av olika personer. 
 

 
Figur 3: Agentteori 
 
Revisorn kontrollerar att ledningen visar rätt siffror. Men även rapportering av hur styrelsen 
sköter kapitalet som ägaren/ägarna tillhandahållit ingår i arbetet.85 Agentteori är med andra 
ord en närvarande relation mellan principalen, dvs. ägaren, som delegerar arbete till agenten, 
dvs. företagsledningen, som i sin tur utför arbetet86. Därefter anlitas revisorn som tredje part 
för att bistå ägaren och rapportera om eventuella brister87. 
 
Men relationen mellan ägarna och företagsledarna kan lätt kännas överflödig i små aktiebolag. 
Det blir som English smått ironiskt beskriver revision i små ägarledda bolag, ”Revisorn har 
kommit att berätta för Herr och Fru A (som är aktieägare) att de, Herr och Fru A (som är 
företagsledare), inte har bedragit dem själva”.88 Företagsledaren granskas av revisorn i 
huvudsak för att företaget ska uppge en rättvisande bild till de övriga intressenterna, 
exempelvis banker, aktieägare och anställda. Kostnaderna för denna relation är 
kontrollkostnader, säkerhets-/obligationskostnader och överbliven förlust.89

 Att uppvisa ett 
pålitligt och gott resultat utåt kan exempelvis öka möjligheterna att få lån beviljat, och 
eventuellt till lägre ränta. 
 

                                                
82 Artsberg Kristina Redovisningsteori –policy och –praxis Liber ekonomi, Malmö, 2003, s. 83-86 
83 FARs samlingsvolym 2006, Del 1, s. 49 
84 Hayes Rick, et al. (2005) “Principles of auditing. An introduction to international standards on auditing”, s. 
46-47 
85 Sundström Stefan (2006) Föreläsning i Advanced auditing  
86 http://www.istheory.yorku.ca/agencytheory.htm 
87 Hayes Rick, et al. Principles of auditing. An introduction to international standards on auditing, Pearson 
Education Limited, UK, 2005, s. 46-47 
88 Svanström Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma, s. 7 
89 Hayes Rick, et al. Principles of auditing. An introduction to international standards on auditing, s. 46-47 
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En studie av Jensen och Payne visar att företag med höga ”agentkostnader” tenderar att ha 
mer välutvecklade redovisningssystem. Detta göra att företagen väljer att anlita en revisor 
med hög kunskap och kvaliteten på redovisningen ökar successivt.90 
 

3.3 Extern revision 
 

3.3.1 Syftet med extern revision 
 
En av anledningarna till att revision uppstod var att ett företags ställning och lönsamhet 
kontrolleras av individer. Dessa i sin tur anställer lokala företagsledare för att sköta det 
dagliga arbetet, vilket är av intresse för samtliga intressenter inte minst ägarna själva. 
Revision infördes därmed för att tillgodose intressenterna.91 Att bli granskad externt är oftast 
inget nöje för företag men kan vara nödvändigt för att ekonomisk brottslighet inte ska uppstå. 
Närvaron av att en extern revisor granskar bolaget gör att de flesta avstår från att begå 
ekonomiska brott.92 Revision är ett resultat av omgivnings intressen som ständigt tvingas 
förändra och förbättra kvalitén på kontrollen93. 
 
Syftet med revision, enligt ABL 10 kap. 7 § första stycket, är att i den grad som god 
revisorssed fodrar granska bolagets årsredovisning vid sidan av räkenskaperna samt styrelsens 
och VD:s förvaltning94. Då det gäller företag, som aktiebolag, där ägarnas ansvar är begränsat 
ställs det särskilda krav på hur företaget ska redovisa sina resultat och ställningar utåt. Detta 
för att ge intressenternas en klar och pålitlig bild av företaget.95 Det är styrelsen och VD:n 
som bär det yttersta ansvaret för att den information som ges ut är korrekt (ABL 8 kap. 4 §)96. 
Revisorns roll är sedan att kvalitetssäkra informationen97 genom att granska företagets 
årsredovisning, bokföring och ledning. ”Granskningen ska vara så ingående och omfattande 
som god revisionssed kräver” (ABL 9 kap. 3 §).98 Det vill säga, revisorn ska skaffa sig 
tillräckligt underlag (revisionsbevis) som han/hon behöver för att på skäliga grund kunna 
uttala sig om bolaget på ett betryggande sätt (RS 500 p.2)99. Revisorn ska utföra sin 
granskning med opartiskhet och självständighet. Dessutom ska revisorn vara objektiv i sina 
ställningstaganden (Revisorlag 20 §).100 Då en revision utförs är även ”revisionsattityden” 
viktig. En bra ”revisionsattityd” består av en kombination av utbildning, erfarenhet och 
omdömesförmåga.101 
 
Revisorn granskar och uttalar sig både om räkenskaperna i form av ren/oren 
revisionsberättelse (RS 709 p.2)102 och om förvaltningen genom ansvarsfrihet till styrelsen 
(RS 209 p.23)103. 

                                                
90 Jensen et al., Audit procurement: Managing Audit Quality and Audit Fees in Response to Agency Costs, 
Auditing: a Journal of practice & theory, Vol. 24, No.2, 2007, s. 46 
91 Knechel Robert, Auditng, assurance & risk, s.9 
92 Jackson Russel, Behind the shadow, International auditors, Oktober 2005, Vol. 62, Issue 5,s. 40-41 
93 Glautier, et al., Accounting. Theory and practice, Pitman publishing, London, s. 5 
94 Thomasson, et al. Den nya affärsredovisningen, Liber ekonomi, Malmö, 2003, s.350 
95 FAR, Revision. En praktisk beskrivning, Fars förlag, Stockholm, 2006, s.19 
96 FARs samlingsvolym 2006, Del 1, s. 43 
97 FAR, Revision. En praktisk beskrivning, s.19 
98 FARs samlingsvolym 2006, Del 1, s. 48 
99 FARs samlingsvolym 2006, Del 2, s. 407 
100 Ibid, s. 11 
101 Mautz R. K. Fundamentals of Auditing, John Wiley & Sons Inc., New York, 1967, s. 1-2 
102 FARs samlingsvolym 2006, Del 2, s. 497 
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Revisorns roll är att ge en ökad trovärdighet i företagets information104. År 2005 då 
regeringen presenterade sitt nya förslag till aktiebolagslagen var återigen bekämpningen av 
ekonomisk brottslighet en viktig aspekt. Revisionen ska vara ett ”vapen i strid mot ekonomisk 
brottslighet”. Kommissionen har i ett uttalande i SOU 1983:36 sagt ”att en effektiv och 
sakkunnig revisor har stor betydelse när det gäller att förhindra och motverka ekonomiska 
oegentligheter som kan förekomma i samband med näringsverksamhet”.105 Revisorn ska med 
andra ord enligt lag informera Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket vid misstanke om 
brott106. 
 
Revisorns roll är även att kontinuerligt anpassa revisionen efter samhällets förändringar, 
främst de ekonomiska. Processen har med åren blivit en utmaning och revisorernas roll har 
blivit betydelsefulla. Det gäller för revisorn att kunna garantera att en årsredovisning 
återspeglar verkligheten.107  
  

3.3.2 Vad är revision? 
 
Revision är att med en professionellt, men samtidigt kritisk inställning, kunna planera, 
granska, bedöma och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning. Det finns olika 
typer av revision; extern, intern, statlig och kommunal revision, miljörevision samt statlig 
taxeringsrevision.108  Då slopande av revisionsplikten diskuteras så är det den externa 
revisionen som berörs. 
 
Enligt lag krävs det olika revisorer med varierande grad av kompetens beroende på företagets 
storlek och företagsform. Då det gäller aktiebolag måste alla bolag inneha minst en 
auktoriserad eller godkänd revisor.109 
 

3.3.3 Revision i små bolag 
 
Efterfrågan på revision ser olika ut för små onoterade aktiebolag jämfört med stora noterade 
bolag. Skillnaden anses till exempel bero på olika regelkrav samt ägarstrukturer. Dessa 
skillnader tas det inte någon större hänsyn till i aktuell lagstiftning.110  
 
Detta har medfört en del svårighet för de små bolagen. Ett problem har varit de höga 
kostnaderna som revisionen leder till. Förutom själva revisorsarvodet tillkommer även 
kostnaden för den tid som ledningen lägger ned på att besvara revisorns frågor samt att ta 
fram alla handlingar och bevis som stödjer räkenskaperna i bolaget. Dessa kostnader brukar 
bli proportionellt mycket högre för små bolag.111 Att detta är ett större problem för de små 
bolagen i jämförelse med de stora är att de små bolagen oftast bara har ett fåtal eller i vissa 

                                                                                                                                                   
103 FARs samlingsvolym 2006, Del 2,s. 342 
104 FAR, Revision. En praktisk beskrivning, s.19 
105 Precht Elisabeth, Revisionsplikten var svaret på ekonomisk brottslighet, Balans nr.4, 2005, s. 22-23 
106 Ström, Pernilla En onödig börda på de små företagen, www.dn.se 
107 Knechel, Robert Auditng, assurance & risk, s. 25 
108 FAR, Revision. En praktisk beskrivning, s.19 
109 Ibid, s.16 
110 Svanström, Tobias Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 4 
111 Wyett, John, The audit of the small company, www.accaglobal.com 
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fall en anställt som förutom sina ordinarie arbetsuppgifter även måste sköta detta vilket kan 
göra det svårt att hinna med allt som ska göras. 
 
Revisorns uppgift är bland annat att rapportera till ägaren/ägarna hur styrelsen sköter 
förvaltningen av bolaget. Ägarmakten i ett aktiebolag ligger, i enlighet med aktiebolagslagen, 
hos den eller dem som äger 50 % eller mer av aktierna. Det är sedan ägarna som via styrelsen 
utser VD och styrelse.112 I ett litet aktiebolag kan en person äga alla aktierna, han är då den 
enda ägaren och kanske även ensam styrelseledamot och dessutom även VD, alltihop på 
samma gång. Även i fåmansbolag kan det vara runt fyra personer som är involverade i de 
samtliga posterna (ägare, styrelse och VD).113 Revisorn har samma funktion i stora bolag som 
i små bolag. Han ska agera som företagets förlängda arm utåt då det gäller kontroll av hur 
bolaget sköts. Detta gentemot såväl aktieägarna som övriga intressenter.114 Revisorns arbete 
att granska styrelsen blir då lätt överflödig och rapporteringen blir då mer inriktad till 
myndigheterna, t.ex. Skattemyndigheterna115. Revisorns huvudsakliga roll i de små företagen 
blir därför att agera som kontrollant för de övriga intressenter (utöver aktieägarna)116.  
 
Trots detta har det som sagt inte gjorts några större skillnader i den aktuella lagstiftningen då 
det gäller revision av små och stora aktiebolag. Regleringen har traditionellt utgått från att ”en 
revision är en revision” och både de nationella och internationella redovisningsstandarderna 
som utvecklats har blivit formade efter stora och noterade bolag. Standarderna har egentligen 
inte utvecklats för att passa de mindre bolagen som även de berörs av lagen om 
revisionsplikt.117 
 
I den svenska redovisningsstandarden (RS) finns det dock ett speciellt avsnitt som berör 
revision i små bolag, RevU 1005118. Det framkommer där att revision i små bolag är mindre 
komplicerat och kan utföras av färre medarbetare då dokumentationen kan vara enklare och 
färre inkomstkällor finns att granska. Även innebörden av vad ett litet företag är och att få 
ägare föreligger, oftast endast en, går att läsa sig till.119 Definitionen av vad som räknas som 
ett litet bolag är dock smalt avgränsad, detta gör att få bolag omfattas av RevU 1005 och de 
som berörs av rekommendationerna påverkas inte avsevärt eftersom RevU 1005 inte skiljer 
sig markant från ”vanliga” RS. Det debatteras i Sverige idag om att förenklade revisionsregler 
kring små bolag måste utvecklas. Detta bl. a. eftersom mottot ”en revision är alltid en 
revision” inte eftersträvas med dagens regler.120 
 
 

3.4 Definition av SME 
 

3.4.1 Definition enligt EU-kommissionen 
 

                                                
112 Johansson, Sven-Erik, Familjeföretaget, Liber AB, Kristianstad,  2005, s. 61-62 
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115 Tullgren, Sven, Redovisning och beskattning, Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 201 
116 Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt, Ekonomi, Juridik, s. 187 
117 Svanström, Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 4 
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Definitionen av SME (Small and Medium Enterprices) är enligt EU-kommissionen att 
företagen, utöver krav på ägarförhållande, ska ha färre än 250 anställda, en omsättning under 
40 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 27 miljoner euro. Då det gäller 
små företag ska de anställda vara mellan 10 och 49 anställda och en omsättning under 7 
miljoner euro eller en balansomslutning under 5 miljoner euro. Då det kommer till företag 
som har färre än 10 anställda definieras dessa som mikroföretag. Dessa definitioner är inte 
tvingande att använda för medlemsstaterna utan ligger främst till grund för statliga stöd.121  
 

 

Tabell 2: Definition av SME enligt EU-kommissionen 
 

3.4.2 Definition enligt EG:s fjärde direktiv 
 
Då det gäller redovisnings- och revisionsområdet gäller dock andra gränser. Dessa gränser är 
reglerade efter fjärde och sjunde bolagsdirektivet, dvs. de gränserna som styrs av 
skyldigheterna till upprättandet av årsredovisningar. Medelstora företag är enligt denna 
definition bolag med färre än 250 anställda och som har en omsättning under 29,2 miljoner 
euro eller balansomslutning under 14,6 miljoner euro. Små företag är företag som har färre än 
50 anställda och deras omsättning överstigen inte 7,3 miljoner euro eller balansomslutning på 
3,65 miljoner euro. Medlemsländerna får sedan själva höja dessa gränsvärden, men inte med 
mer än 10 %.122 
 

Definition enligt 
fjärde direktivet 

Mikroföretag Små företag Medelstora 
företag 

Anställda - Max 50 st 50 – 250 st 

Omsättning - Max 7,3 
miljoner euro 

Max 29,2 
miljoner euro 

Balansomslutning - Max 3,65 
miljoner euro 

Max 14,6 
miljoner euro 

Tabell 3: Definition av SME enligt fjärde direktivet 
 

3.4.3 Definition enligt ÅRL 
 
När det kommer till svensk lag drar årsredovisningslagen (ÅRL) gränserna genom den så 
kallade 10/24-regeln. Detta innebär att företag som har mindre än 10 anställda och en 
omsättning under 24 miljoner SEK inte behöver lämna vissa upplysningar. Det finns i svensk 
lag inga definitioner angående medelstora företag.123 
 

                                                
121 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 9 
122 Ibid, s.9 
123 Kommittédirektiv, Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. s. 12 

Definition enligt 
EU-kommissionen 

Mikroföretag Små företag Medelstora 
företag 

Anställda Max 10 st 10 – 49 st 50 – 250 st 

Omsättning - Max 7 
miljoner euro 

Max 40 
miljoner euro 

Balansomslutning - Max 5 
miljoner euro 

Max 27 
miljoner euro 
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Definition enligt 
ÅRL 

Små företag 

Anställda Max 10 st 
Omsättning Max 24 miljoner 

SEK 
Balansomslutning - 
Tabell 4: Definition av SME enligt ÅRL 

 

3.4 Internationalisering 
 
Det har skett och sker fortfarande många förändringar inom redovisningen. En stor orsak till 
detta är att många företag utökar sin verksamhet även till den globala marknaden. Såväl 
geografiska som kulturella skillnader samt olika redovisningssystem gör att redovisningen blir 
både dyrare och mer avancerad än då den görs bara på nationell nivå. Detta har lett till en 
önskan att redovisning ska ske på ett enhetligt sätt i alla länder. Målet är alltså att 
åstadkomma en internationell harmonisering för redovisningen och för att uppnå detta har ett 
flertal nya internationella standarder arbetats fram.124 Det är med andra ord genom att 
internationalisera standarderna som man skapar harmonisering då redovisningsstandarderna är 
identiska i samtliga länder, i detta fall inom EU. Ytterligare en orsak till att man vill skapa 
harmonisering är för att på så sätt öka jämförbarheten mellan de olika länderna.125 
 
”Termen harmonisering i motsats till standardisering innebär en rekonstruktion av olika 
synvinklar. Detta är en mer praktisk och försonande ansats än standardiseringen, speciellt när 
standardiseringen innebär att tillvägagångssättet av ett land borde adopteras av alla andra. 
Harmonisering blir en fråga om bättre kommunikation av information i en form som kan bli 
tolkad och förstådd internationellt.”126 
 
För att harmonisera redovisningsstandarderna inom EU har två direktiv utgetts; det fjärde 
direktivet, som uppstod i juli 1978 och som behandlar företagens årliga räkenskaper, och det 
sjunde direktivet, som uppstod i juni 1983 och som behandlar de konsoliderade 
räkenskaperna. Dessa två direktiv har implementerats för att skapa en harmonisering i EU-
ländernas redovisningar.127 Det är främst det fjärde direktivet som är relevant för vår uppsats. 
 

3.4.2 EG:s fjärde bolagsdirektiv 
 
EG:s fjärde bolagsdirektiv tillkom 1978 och hanterar redovisningsstandarder för enskilda 
företag framför grupper. Direktivet har utformats för att passa såväl länder med strikta lagar 
kring exempelvis skatter och revisionsplikt samtidigt som det ska passa de länder som har 
färre lagar och mer regler kring exempelvis informationskrav. En synbar konsekvens av detta 
är ”true and fair view”.128 Direktivet har tillkommit för att harmonisera EU-ländernas regler 

                                                
124  Alhashim  Dhia D., Arpan Jeffrey D., Internal dimensions of accounting, PWS-Kent publishing company, 
1992, s. 234 
125 Thorell, Per, Whittington Geoffrey, The harmonization of accounting within the EU; Problems, perspectives 
and strategis, The European accounting review 3:2, 1994, s. 216 
126 Riahi Belkaoui, Ahmed, Accounting theory, Academic press limited, London, 1992, s. 479-480 
127 Thorell, Per, Whittington Geoffrey, The harmonization of accounting within the EU; Problems, perspectives 
and strategis, s. 217 
128 Thorell, Per, Whittington Geoffrey, The harmonization of accounting within the EU; Problems, perspectives 
and strategis s. 217-218 
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och uppställning i företagens årsbokslut och förvaltningsberättelser samt offentliggöra 
dessa129. 
 
I artikel 51 kan man läsa om hur skyldigheterna att upprätta årsbokslut och 
förvaltningsberättelse i bolag där delägaransvaret är begränsat hanteras. Den huvudsakliga 
principen i direktivet är att upprätta en rättvisande bild av företaget.130 Men medlemsländerna 
har dock rätt att undanta från revisionsplikten då det gäller små företag, dvs. företag med 
högst 50 st anställda och med en omsättning under 7,3 miljoner euro eller 3,65 miljoner euro i 
balansomslutning131. 
 

3.4.3 Hur ser det ut i andra EU-länder? 
 
I dagsläget är det endast Sverige och Malta som av EU-länderna har kvar revisionsplikten för 
små aktiebolag132. Före den senaste utvidgningen av de nya EU-medlemmarna år 2004 var det 
endast de nordiska länderna som inte tillämpade undantaget enligt EG:s fjärde direktiv133. 
Sedan dess har både Danmark och Finland avskaffat revisionsplikten för små aktiebolag134. 
Majoriteten av EU:s ”gamla” medlemsländer har aldrig haft revisionsplikt för små aktiebolag 
eller så har de redan avskaffat den. De nordiska länderna har utmärkt sig genom att vara de 
enda som har full revisionsplikt vilket kan bero på dess likheter i aktiebolagslagen.135  
 

                                                
129 Svensson Bo, Danelius Johan, Nya aktiebolagslagen – reglerna från den 1 januari 2006, Tholin & Larsson, 
Göteborg, 2005, s. 249 
130 http://forum.europa.eu.int, s. 2 
131 Thorell Per, Norberg, Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 11 
132 Magnus Örvell, Revisorer dyra för små bolag, www.di.se 
133 Thorell Per, Norberg Claes,  Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 11 
134 Kommittédirektivet, Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-
direktiv m.m, s. 2 &  Danmark har avskaffat revisionsplikt för små företag, Balans, nr. 4, 2006, s. 11 
135 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s. 12 
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Tabellen nedan visar vilka gränsvärden de övriga EU-länderna valt att använda sig av. 
 
Land Omsättning 

(M Euro) 
Balansomslutning 
(M Euro) 

Antal anställda 

Belgien 4,9 2,45 50 
Storbritannien 7,3 3,65 50 
Frankrike 3,1 1,55 50 
Grekland 2,9 1,45 50 
Irland 0,317 1,904 50 
Italien 3,1 1,55 50 
Luxemburg 6,25 3,125 50 
Nederländerna 7,0 3,5 50 
Portugal 2,9 1,45 50 
Spanien 4,748 2,374 50 
Tyskland 6,875 3,438 50 
Österrike 6,25 3,125 50 
136 
 
Land Omsättning 

(miljoner) 
Balansomslutning 
(miljoner) 

Antal anställda 

Danmark 3 DKK 1,5 DKK 12 
Finland 0,68 € 0,34 € 10 
Litauen 1,4481 € 0,72405 € 50 
Lettland; bolag som uppfyller de nämnda gränsvärdena får själva välja om de vill ha sin 
årsredovisning reviderad av en auktoriserad revisor enligt 8e direktivet137. 
 
Tabell 5: Gränsvärden för lagstadgad revision i olika europeiska länder 

                                                
136 Svanström Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 3 
137 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, www.eogs.dk, s. 90-93 & 
Aggestam Pontoppidan, Caroline, När revisionsplikten avskaffades i Danmark, Balans nr.2, 2007, s. 33 
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4. Revisionsplikten – Förr & nu 
 
I detta kapitel vill vi förklara revisionspliktens bakgrund samt hur diskussionerna har gått i 
samtliga länder. I Danmark och Storbritannien redogör vi även för vad avskaffandet av 
plikten har fått för utfall. 
 

4.1 Sverige 
 

4.1.1  Bakgrund 
 
Revisionsplikten för svenska aktiebolag kom 1895138. Redan det året diskuterade 
riksdagsdebatten om revision skulle vara frivilligt eller obligatoriskt enligt aktiebolagslagen 
(ABL). Men lagutskottet ansåg, 1902, att en ökning av kvalificerade revisorer inte var 
tillräckligt, det skulle krävas tvång för att aktiebolagen regelbundet skulle använda dem.139 
 
Efter Kreugerkraschen som uppdagades 1932 kom 1944 års lag om aktiebolag140 som krävde 
att alla börsnoterade aktiebolag som innehar ett aktiekapital på 2 miljoner eller mer ska ha 
minst en auktoriserad revisor. Även i aktiebolag där bolagsordningen, eller där minst 10 % av 
ägarna kräver detta, ska en auktoriserad eller godkänd revisor tillsättas.141 
 
1944 års ABL fungerade bra men 27 år senare, 1971, kom ett moderniserat förslag där 
reglerna skulle vara mer harmoniserade med de andra nordiska länderna. Revisionsplikten 
diskuterades även och ett förslag om att revisionsplikten endast skulle vara obligatorisk i 
större bolag framhölls.142 Men detta förslag grundade sig främst på att det fanns en brist på 
antalet kvalificerade revisorer i Sverige143. 
 
Hösten 1982 skriver dåvarande socialdemokratiske riksdagsmannen Jan Bergquist i Balans att 
det äntligen gått igenom att alla aktiebolag ska ha kvalificerade revisorer. Men han fortsätter 
sitt uttalande med att säga ”Den ekonomiska brottsligheten är sannolikt störst bland en del 
mindre bolag. Men många av de mindre bolagen som bäst skulle behöva den kvalificerade 
revisorn kommer i praktiken inte att påverkas av reformen förrän våren 1988”.144 
Revisionsplikt för alla aktiebolag infördes sedan den 1 januari 1983 efter ett förslag från BRÅ 
(BRÅ PM 1978:2). Syftet var att man skulle bekämpa ekonomisk brottslighet och det 
konstaterades att dessa oftast uppkom i små aktiebolag med ett litet aktiekapital som bildats 
pga. att det personliga betalningsansvaret inte existerar.145 
 
 

                                                
138 Precht Elisabeth, Revisionsplikten var svaret på ekonomisk brottslighet, s. 22-23 
139 Sjöström Camilla, Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, Linköping, 1994, s. 36 
140 Ibid. s. 79 
141 Precht Elisabeth, Revisionsplikten var svaret på ekonomisk brottslighet, s. 22-23 
142 Sjöström Camilla, Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv. s. 119-120 
143 Precht Elisabeth, Revisionsplikten var svaret på ekonomisk brottslighet, s. 22-23 
144 Ibid, s. 22-23 
145 Thorell Per, Norberg Claes, Går det att försvara revisionsplikten?, s. 20 
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4.1.2 Svensk lag 
 
Enligt svensk lag har vi haft ett krav på revision i aktiebolag sedan 1895 års ABL men kravet 
på kvalificerad revisor, dvs. dagens revisionsplikt blev lagreglerad den 1 januari 1983146. I 
dagens läge är alla aktiebolag tvingade att ha revision. Det är dock, enligt ABL 9 kap. 13 §, 
endast ett krav på att ha en auktoriserad eller godkänd revisor med avlagd examen om; 
 

• bolagets nettovärde på deras tillgångar överstiger gränsbeloppet som motsvara 1000 
gånger det prisbasbelopp enligt lag (1962:381) 

• medelantalet anställda under året överstiger 200 
dvs. om bolaget överskrider ”200 / 1 000”-gränsen.147 Men även om; 

• bolagets aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är börsnoterade eller vid 
auktoriserad marknadsplats. 

 
Dessa gränsvärden ska dessutom ha varit uppnådda de senaste två räkenskapsåren om krav på 
kvalificerad revisor ska infinna sig148. Där utöver är även de övriga bolagen skyldiga att anlita 
en kvalificerad revisor om en eller flera aktieägare, som innehar 10 % eller mer av aktierna, 
vid bolagsstämman begär detta (ABL 9 kap. 16 §)149. 
 
Vid ett regeringssammanträde den 7 september 2006 beslutades det att en särskild utredare 
skulle biträda regeringen genom att ta fram ett förslag till hur svensk rätt kan anpassa sig till 
EG-direktiven. Bland annat ska utredaren värdera behovet av revision i små bolag. Tänkbara 
konsekvenser för näringslivet, allmänheten och övriga intressenter ska särskilt analyseras 
utifrån antagandet om ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt. Utredaren ska i synnerhet 
beakta följande punkter; 
 

• analysera revisionens betydelse för skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk 
brottslighet, 

• överväga om det bör göras några ändringar i det regelverk som styr revisionen av de 
små företagen, t.ex. så att revisionen för vissa företag görs frivillig eller mindre 
omfattande och ta ställning till vilka företag som i så fall skall omfattas av 
förändringen, 

• överväga om en eventuell inskränkning av revisionsplikten för vissa företag bör 
kombineras med någon annan form av lagstadgad granskning som tar till vara det 
allmännas intressen, eller om andra åtgärder för att ta till vara dessa intressen bör 
vidtas, 

• ta ställning till om en sådan inskränkning bör kombineras med andra åtgärder som 
förebygger att företag som väljer att inte underkasta sig revision bryter mot t.ex. 
redovisningslagstiftningen, 

• särskilt uppmärksamma situationen i Danmark och Finland samt de erfarenheter som 
har vunnits av den nya danska lagstiftningen på området, 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, och 
• allsidigt belysa konsekvenserna av eventuella författningsförslag, särskilt i fråga om 

hur skattekontrollen och brottsbekämpningen påverkas. 

                                                
146 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s.15 
147 Regeringskansliet, Förenklade redovisningsregler, m.m., www.regeringen.se, 2006, s.109-110 
148 FARs samlingsvolym 2006, Del 1, s. 50 
149 Ibid, s. 50 
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Uppdraget ska redovisas senast den 10 september 2008.150 
 
Den 14 december 2006 utfärdade den nya regeringen ett tilläggsdirektiv till den föregående 
regeringens direktiv om ”genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision i svensk 
rätt”. I det nya direktivet ska utredaren, utöver det som tidigare regering beslutat, även; 
 

• föreslå de ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små 
företagen, 

• ta ställning till vilka företag som skall omfattas av förändringen, 
• överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra 

åtgärder som förebygger överträdelser av t.ex. skatte- och redovisningsregler och i så 
fall föreslå de åtgärder som behövs, 

• utarbeta nödvändiga författningsförslag, 
• allsidigt belysa konsekvenserna av författningsförslagen, och 
• särskilt uppmärksamma situationer i de övriga nordiska länderna. 

 
Resultaten från utredningen kring revision i små företag ska redovisas i en delrapport senast 
31 mars 2008.151 
 
Den nya regeringens beslut är både mer omfattande och hastigare. Redan 10 september, 2007 
ska en delrapport med förslag till de lagändringar som kommer att krävas lämnas in152, och 
om allt går enligt planerna kan det komma att träda i kraft redan år 2009153. 
 

4.1.3 Hur har diskussionerna gått i Sverige? 
 
Svenska intressenter har alltid varit angelägna om att det ska vara revisionsplikt i alla 
aktiebolag. Men eftersom revisionsstandarderna är skrivna främst för stora bolag så är 
diskussionerna kring revisionsplikt för små bolag idag ett aktuellt ämne. Detta beror till stor 
del på att de internationella reglerna kring revision blir allt mer omfattande och komplicerade, 
speciellt för de små bolagen.154 En av anledningarna till att diskussionen är så stor som den är 
beror på att Sverige har oerhört många små bolag. Om man utgår från Justitiedepartementets 
förslag på gränsvärden skulle 97 % av Sveriges aktiebolag räknas som s.k. mindre företag. 
Enligt en beräkning av Thorell och Norberg finns det minst 200 000 st mikroföretag, dvs. 
företag med en omsättning under 3 miljoner SEK.155 
 
Ett flertal av diskussionerna har handlat om att Sverige, genom att behålla revisionsplikten, 
inte harmoniserar med de resterande EU-länderna. Nu när även Danmark och Finland tagit 
bort revisionsplikten anser flera att även Sverige borde göra det samma. Brännström, 
generalsekreterare i FAR, påpekar att ordet harmonisering kommer ifrån ordet harmoni. Vi 
måste ställa oss frågan om ett slopande av revisionsplikten skulle leda till ökad harmoni i 
Sverige då det gäller näringslivet och samhället. Vidare anser Brännström att vi inte kan följa 
samma väg som t.ex. Storbritannien, vi måste gå vår egen väg vilket ibland kan vara en fördel 

                                                
150 Kommittédirektivet, Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. 
151 Kommittédirektivet, Tilläggsdirektiv till Utredning om revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv 
m.m. 
152 Slopad revisionsplikt utreds, Balans nr. 1, 2007, s. 7 
153 Sandén Weje, Små aktiebolag slipper anlita revisorer 2009, privataaffarer.se, 2007 
154 Svanström Tobias, Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!, s. 4 
155 Går det att försvara revisionsplikten?, Balans nr.3, 2005, s. 19 
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då det kommer till konkurrensen.156 Även Hans Sjölund, auktoriserad revisor, anser att 
harmoniseringen är ett svagt argument, till och med ett vilseledande argument för att man 
skulle slopa revisionsplikten157. 
 
Brännström skriver i sin artikel att ”vi tänker nog inte alltid på hur mycket den svenska 
traditionen med öppenhet, transparens och kvalitet i redovisningen betyder för effektiviteten i 
affärslivet”158. Revisorns arbete leder även till att konkurrensen blir mer effektiv eftersom det 
ger en bra analys av företaget och risken att dölja information minskar. Detta underlättar för 
nya konkurrenter att komma in på marknaden.159 Revisorerna tillför även företagen god 
företagsekonomisk kunskap och kompetens, vilket är ett starkt motiv att behålla 
revisionsplikten160. Många misstag sker faktiskt omedvetet av företagen pga. brist på kunskap 
inom ämnet. Revisorns roll blir i dessa fall viktig.161 Det har konstaterats att detta argument är 
bra, men krävs det verkligen att revisionen är obligatorisk för små bolag? Blir inte revisionen 
bara en onödig kostnad? 
 
4.1.3.1 Administrativt arbete och administrativa kostnader 
 
Regeringen arbetar idag med nya, förenklade regler för små aktiebolag. För Sveriges del krävs 
det att dessa regler är ännu mer utvecklade och omfattande om vi väljer att behålla 
revisionsplikten. Riksrevisorerna riktar hård kritik mot dessa förenklingsarbeten eftersom 
Sverige ligger långt efter de andra medlemsländerna i denna utveckling. Dessutom anser 
riksrevisorerna att det ligger för mycket fokus på det administrativa istället för på de 
materiella reglerna.162 Även Dan Brännström, generalssekreterare i FAR, anser att FAR och 
andra näringslivsorganisationer bör anpassa regelverken mer efter de små bolagen. Detta i sin 
tur kommer leda till ökad tillväxt och välfärd i Sverige.163 
 
Enligt en undersökning gjord av svenskt näringsliv kommer revisionskostnaderna, i och med 
de nya internationella revisionsstandarderna, öka med ca 30 %, dvs. en merkostnad på ca 0,5 
miljarder SEK164. Detta diskuterades redan 1998 i ett lagstiftningsärende (Prop. 1997/98:99). 
Det ansågs då att intresset av att bolag sköts korrekt och att lagar följs var större än 
kostnaderna för revision, vilket ledde till att ett avskaffande av revisionsplikten inte var ett 
tillräckligt starkt motiv.165  
 
4.1.3.2 Skatt & fusk, vad tycker Skatteverket och Ekobrottsmyndigheterna om 
revisionsplikten? 
 
Genom att slopa revisionsplikten för små bolag ökar man dessutom risken för omedvetet 
lagbrott då små bolag, som ofta behöver revisionens rådgivning bäst, väljer bort revision pga. 

                                                
156 Brännström Dan, Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!, Balans nr. 4, 2005, s. 35 
157 Sjölund Hans, Branschen bör agera för bättre regler för revision i små bolag, Balans nr. 4, 2005, s. 29 
158 Brännström Dan, Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!, s. 36 
159 Andersson Per-Olof, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens –Behåll revisionsplikten, Balans nr. 4, 
2005, s. 33 
160 Ibid, s. 33 
161 Precht Elisabeth, Alla ense om revisionspliktens fördelar – men måste den vara ett tvång?, Balans nr. 3, 2005, 
s. 24 
162 Går det att försvara revisionsplikten?, s.19-20 
163 Brännström Dan, Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!, s. 36 
164 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikten i små aktiebolag, s.47 
165 Kommitédirektivet, Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. s.12 
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kostnaderna166. Men obligatorisk revision kan ”invagga myndigheterna i en falsk säkerhet” 
anser Ulf Mannestig, företagare167. 
 
Argument om trovärdighet har även diskuterats, har man inte personligt ansvar krävs bra 
offentlig information från företaget. Detta leder även till bättre skattekontroll och effektivare 
brottsbekämpning.168 Bara vetskapen om att revisorn är närvarande hindrar många personer 
från att begå ekobrott, även skatter och avgifter får en positiv effekt av detta. Att Sverige 
sedan är ett högskatteland gör att riskerna för skattefusk ökar.169 Thorell och Norberg undrar i 
sin artikel om argumenten är tillräckligt bra då avskaffandet av revisionsplikten i de övriga 
EU-länderna fungerar. De anser att argumentet endast håller om svenska företag har sämre 
skattemoral och är mer brottsbenägna än de övriga medlemsländerna.170 
 
Samhället, som har ett intresse av att snabbt få information om eventuella oegentligheter i 
bolagen, är enligt Pernilla Ström emot lättnader för småföretagen. Ekobrottsmyndigheten är 
även de emot lättnaderna trots att Ekobrottsmyndighetens eko-revisorer och tjänstemän inte 
på rak arm kan peka ut ett enda fall som uppdagats tack vare revisionsplikten. Skatteverket 
däremot är osäker på revisionspliktens värde. De uppskattar att siffrorna granskas externt men 
de anser inte att revisionsplikten är avsevärt relevant för deras arbete. Skatteverket tror att de 
som ägnar sig åt svartarbete och skattefusk gör det oavsett om de har obligatorisk revision 
eller inte.171 
 
Trots att skatteverket och ekobrottsmyndigheten är positiva till revisionsplikten tror det inte 
att en avskaffning skulle ge några större konsekvenser. En ren revisionsberättelsen har ingen 
större betydelse för skattemyndigheternas arbete, däremot ligger det en större kontroll vid 
bolag som inte reviderat. Det finns dock en oro hos skattemyndigheterna att det är de oseriösa 
bolagen som kommer att välja att avstå från revision om revisionsplikten avskaffas.172 
Avskaffas revisionsplikten kommer skattemyndigheterna att behöva anpassa sina 
kontrollsystem och även ta ställning till nya, oprövade frågor. Försvinner revisionsplikten 
kommer skattemyndigheterna få ett mer tidskrävande arbete då det läggs stor vikt redan idag 
på oreviderade bolag.173 Skatteverket tillsammans med Bokföringsnämnden, lämnade i mitten 
av april 2005 ett förslag till finansdepartementet över hur man kan förenkla arbetet för små 
bolag. Skattemyndigheterna tittar gärna även på hur andra länder utan revisionsplikt löst 
problem kring kontroll och insyn. Vilhelm Andersson påpekar att även att brott är mer 
påtagliga och synbara i små bolag.174 
 
Ekobrottsmyndigheterna anser att revisionsberättelserna underlättar deras arbete då de vid 
osäkra fall har en utomstående kunnig person med god insikt i bolaget, i form av revisorn, att 
rådfråga175. Revisorn är för dem ett kommunikationsverktyg. Många ekonomiska brott begås i 
småbolag och revisorn är därför bra eftersom han/hon kan förebygga brott till viss del. Det är 
däremot viktigt att påpeka att brottsbenägna personer som driver företag kommer att begå 

                                                
166 Andersson Per-Olof, Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens –Behåll revisionsplikten, s. 34 
167 Precht Elisabeth, Alla ense om revisionspliktens fördelar – men måste den vara ett tvång?, s. 24 
168 Går det att försvara revisionsplikten?, s. 23 
169 Brännström Dan, Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!, s. 36 
170 Går det att försvara revisionsplikten?, s. 23 
171 Ström Pernilla, En onödig börda på de små företagen 
172 Engström Lisa, Lindh Frida, Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?, 
www.guoa.ub.gu.se, s. 31-39 
173 Ekeblad Kristina, Hedberg Jenny, Revisionsplikt, myndigheternas välsignelse? – En studie av Skatteverkets 
och Ekobrottsmyndigheternas nytta av revision i små bolag, www.handels.gu.se, s. 22-35 
174 Precht Elisabeth, Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer. Balans 5, 2005, s. 23 
175 Engström Lisa, Lindh Frida, Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska brottsligheten?, s. 31-39 
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brott trotts revisorns närvaro.176 Men ekobrottsmyndigheterna tycker att det är viktigt att 
komma ihåg att det är ledningen som bedriver verksamheten och ansvarar för eventuella fel, 
inte revisorn177. Revisionsplikt är främst positivt i det avseendet att revisorn eliminerar 
omedvetna fel som företag gjort vilket utgör cirka hälften av alla fall som hamnar hos 
Ekobrottsmyndigheten. Då revisionsplikten avskaffas ökar risken att fler företag hamnar hos 
dem. Sigurd Elofsson, eko-revisor vid Utvecklingsenheten hos Ekobrottsmyndigheten, 
uppskattar att revisionsplikten förebygger tusentals misstänkta brott idag.178 Vilhelm 
Andersson, skattedirektör på Skatteverket, tror att ”de flesta företagen skulle nog inse värdet 
av att allt blir korrekt och behålla sin revisor. Samtidigt finns det mindre nogräknade…” 179. 
 

4.1.4 Kommer många små bolag avskaffa revision om revisionsplikten 
avskaffas? 
 
I en undersökning gjord av Demoskop 24 april till 18 maj, 2005 visade det sig att hälften av 
mikroföretagen (företag med en omsättning under 3 miljoner SEK) anser att revisionsplikten 
inte är till någon nytta. Det konstateras att mikroföretagen har mindre nytta av revisionen än 
de större bolagen. Om revisionsplikten avskaffas skulle dock ca 50 % av mikroföretagen och 
60 % av de små bolagen fortsätta anlita en revisor medan ca 80 % fortsättningsvis skulle 
anlita en revisor, men eventuellt till ett annat syfte än till revision.180 
 
Även Tobias Svanströms undersökning visar att de flesta små bolagen skulle behålla sin 
revisor även om det inte var tvång. 76,8 % skulle fortsättningsvis välja att anlita en revisor 
även om deras företag skulle beröras av avskaffningen av revisionsplikten. Av de allra minsta 
företagen, de som har en omsättning under 5 miljoner SEK, skulle 71,4 % välja att fortsätta 
revidera.181 
 
Urban Bäckström, VD för Svenskt Näringsliv, menar dock att det avgörande inte är hur stor 
procent av de små aktiebolagen som efter avskaffande av revisionsplikt kommer att efterfråga 
revision utan att ”beslutet om fortsatt revision och värdet av denna blir en fråga för 
företagsledningen och inte för lagstiftaren”. Vidare så anser han att revisorns roll som 
rådgivare och granskare är lika viktiga men ”vilken som är viktigast varierar nog från företag 
till företag”.182 
 

                                                
176 Ekeblad Kristina, Hedberg Jenny, Revisionsplikt, myndigheternas välsignelse? – En studie av Skatteverkets 
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179 Precht, Elisabeth, Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer, s. 23-24 
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4.2 Danmark 
 

4.2.1 Bakgrund 
 
4.2.1.1 Dansk bolagsform 
 
Danmark har två olika bolagsformer utan personligt ägaransvar som kan jämställas med den 
svenska aktiebolagsformen. Dessa två är aktieselskab och anpartsselskab där den senare av 
dessa två skapades i samband med Danmarks inträde i EU.183 Skillnaden mellan dessa är 
främst att anpartsselskabsformen är avsedd för mindre bolag som har en begränsad ägarkrets. 
Detta gör att ägarna i denna bolagsform har något större frihet att utforma bolagets 
organisation.184 Den andra bolagsformen, aktieselskab, är den som överensstämmer mest med 
svensk aktiebolagsform. Denna bolagsform består av fyra bolagsorgan; bolagsstämma, 
styrelse, direktion och revisorer.185 År 2005 fanns det ca 55 000 anpartsselskaber och ca 25 
000 aktieselskaber186. Beroende på hur stort bolaget är så delas de i olika klasser från A till D. 
Detta klassificeras efter bolagets balansomslutning, omsättning och genomsnittligt antal 
anställda och bolaget måste uppfylla två av dessa kriterier de senaste två räkenskapsåren. 
Aktieselskab och anpartsselskab kan tillhöra klass B-, C- eller D-klassen.187 
 
 
Def. enligt 
Årsregnskabsloven 

Klass A Klass B Klass C Klass C Klass D 

Balansomslutning Mindre än 6 
milj. DKK 

Mindre än 29 
milj. DKK 

Mindre än 119 
milj. DKK 

Mer än 119 
milj. DKK 

börsnoterade 
och statligt 
ägda bolag 
oavsett strl. 

Omsättning Mindre än 12 
milj. DKK 

Mindre än 58 
milj. DKK 

Mindre än 238 
milj. DKK 

Mer än 238 
milj. DKK 

- 

Anställda Mindre än 10 
st. 

Mindre än 50 st. Mindre än 250 
st. 

Mer än 250 
st. 

- 

Tabell 6: Definition av SME enligt Årsregnskabsloven 
 
4.2.1.2 Skatte- och ekobrottsmyndighetens intresse av revisionsplikt i Danmark 
 
I Danmark har ledningen, precis som i Sverige, huvudansvaret över att årsrapporten 
sammanställs i enlighet med lagen samt att den ska ge en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. Revisorns roll är att revidera årsrapporten och uttala sig i en 
”revisionspåtegning”. Det är inte revisorns primära uppgift att avslöja och förebygga 
styrelsens oegentligheter, men revisorn ska dock, inom rimliga gränser, vara uppmärksam på 
förhållanden som kan tyda på oegentligheter och andra olagligheter som kan påverka 
årsredovisningens intressenter.188 
 

                                                
183 Regeringskansliet, Aktiebolagets organisation, www.sweden.gov.se, s. 126 
184 Ibid, s. 133 
185 Ibid, s. 126 
186 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Rapport om revisionspligten for B-virksomheder s. 13 
187 Rättsinformation, Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. 
(årsregnskabsloven), www.retsinfo.dk 
188 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, s. 40 
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I likhet med Sverige har det i Danmark diskuterats om ekonomisk brottslighet i samband med 
avskaffandet av revisionsplikten. Den allmänna uppfattningen om revisionsplikt är att 
revisorer och revision förebygger och avslöjar ekonomisk brottslighet. I en dansk 
undersökning (spørgeskemaundersøgelsen) anser 11 % av bolagen att de var mycket eniga om 
att revisionsplikt avslöjar medarbetarbedrägerier medan 41 % var eniga i detta påstående. 19 
% var oeniga och 8 % mycket oeniga om att revisionsplikten skulle motverka 
medarbetarbedrägeri. Lite mer markant är att 13 % av bolagen är mycket eniga, och 47 % 
eniga, i att lagpliktig revision förebygger och avslöjar oegentligheter inom ledningen.189 
 
Det ansågs i Erhvervs- og selskabsstyrelsens rapport att revision har en förebyggande effekt 
på den ekonomiska brottsligheten. Upptäcktsrisken blir större men det verkar även som om 
själva vetskapen om att en tredje person med stor sakkunnighet kommer att granska 
ledningens arbete utgör en dämpande effekt på lusten och modet att begå ekonomisk 
brottslighet. Lagpliktig revision är kriminalitetsförebyggande men till vilken grad är svårt att 
säga. I vissa ledningar är vetskapen om att en granskning av räkenskaperna ska ske tillräckligt 
för att de ska följa de lagar och regler som finns. Men revision kan även ha effekten att 
upptäcka omedvetna oegentligheter som beror på okunskap då ledningen i dessa fall även har 
möjlighet att få rådgivning.190 
 
”Skattekontrollen” i Danmark har som mål att säkerhetsställa att bolag betalar de skatter och 
avgifter som de är skyldiga till i enlighet med lagstiftningen. Kontrollens mål är att uppdaga 
och korrigera fel, avsiktliga och oavsiktliga, som uppstår bland annat i bolagens 
självdeklarationer. Till deklarationerna ska årsrapporten bifogas med nödvändiga 
skattemässiga korrektioner och specifikationer. Är det sedan fel i årsrapporten kan detta leda 
till att fel även kan uppstå i deklarationen. Skattemyndigheterna är därför en av de viktigaste 
intressenterna till rättvisande årsredovisningar.191 

4.2.2 Dansk lag 
 
Dansk revision regleras i Årsregnsskabsloven. Det framkommer där att aktie- samt 
anpartsselskab ska vid bolagsstämman utse en eller flera revisorer som ska revidera bolaget 
på bestämd tid eller tills vidare. Ägare till tio procent av samtliga aktier i ett aktieselskab eller 
till 25 procent av tillskottskapitalet i ett anpartsselskab kan driva igenom att en 
minoritetsrevisor utses. Minst en av de revisorer som utses måste vara statsauktoriserad eller 
registrerad. I aktieselskab där aktierna eller skuldebreven är föremål för offentliga noteringar 
ska det finnas två revisorer varav minst en måste vara statsauktoriserad.192  
 
Revisorns uppgift är att granska årsredovisningen i enlighet med god revisionssed. Det är bara 
balans- och resultaträkningarna som ska granskas. I enlighet med en lagförändring som 
infördes 1982 så har revisorn inte längre någon skyldighet att upprätta någon 
revisionsberättelse. När revisionen är avslutad ska revisorn underteckna bokslutet om han inte 
anser att det finns brister. Om så är fallet har han möjlighet att neka till att underteckna 
revisionen.193 
 

                                                
189 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Rapport om revisionspligten for B-virksomheder, s. 39 
190 Ibid, s.40-41 
191 Ibid, s.52 
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4.2.3 Hur har diskussionerna gått i Danmark? 
 
Ur en rapport som framställdes i Danmark, mars 2005, kan man läsa att revisionsplikten i 
Danmark kostar ca 1,543 miljoner DKK för de små bolagen. Dessutom är en rad nya 
internationella redovisningsstandarder gällande små bolag på väg vilket innebär en mer skärpt 
och omfattande revision. Enligt en undersökning gjord på ett verklighetscase av Foreningen 
Registrerede Revisorer (FRR) så kommer revisionsarvodet att stiga med ca 23 % det närmaste 
året. Även Deloitte har gjort en undersökning där de har kommit fram till att revisionsarvodet 
för B-virksomheder kommer att stiga med ca 30 %, och kostnaderna för små bolag kommer 
att stiga betydligt mer än så. Dessutom skriver Foreningen af Statsautoriserede Revisorer att 
de nya standarderna fortsättningsvis kommer att fortsätta utvidgas, kvalitativt samt 
kvantitativt, i förhållande till dagens danska praxis.194  
 
De nya standarderna är dock anpassade efter stora internationella skandaler och inte 
anpassade till små bolag. Utifrån detta har den danska regeringen valt att utforma en samlad 
samhällsanalys av slopandet av revisionsplikten för små bolag. De framdiskuterade punkterna 
är;195 
 

• Storleksgränser 
• En mindre omfattande kontroll 
• Bolagsformen 
• Något-för-något ordning 
 

Dessa fyra förslagsalternativ innebär kortfattat att gränsen för när revisionsplikten inte längre 
ska vara obligatorisk i Danmark bör sättas till 58 miljoner DKK eller lägre, i enlighet med 
EU:s standarder196. Det finns även en diskussion om att avskaffa revisionsplikten för 
anpartsselskab. 
 
Ett alternativ till revisionsplikten borde göras, i detta fall diskuteras ett krav om review. 
Utöver detta ska även krav på extra kontroll kunna krävas vid misstanke om brott.197 Den 
danska regeringens mål med detta är att minska det administrativa arbetet för företagen. Men 
Foreningen Statsautoriserede Revisorer (FSR), som är Danmarks svar på FAR, ställer sig 
kritiska till rapporten. De menar att rapporten utelämnar många relevanta faktorer bl.a. då det 
gäller skattefrågor och ekonomisk brottslighet. ”Att Danmark är ett av få länder som har full 
revisionsplikt är inte ett skäl för att avskaffa den”, säger Uffe Conard, administrativ direktör 
för FSR. Han menar att rapportens argument inte tar hänsyn till nordens unika 
företagsstruktur som bygger på tillit kombinerat med förnuft.198 
 

4.2.4 Vad har skett i Danmark? 
 
Danmark godkände den 21 mars 2006 lag L50 som säger att revisionsplikten för de minsta 
företagen i kategorin B-virksomheder inte länge ska vara obligatorisk. Det är alltså endast de 
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så kallade mikroföretagen som påverkas av L 50,199 dvs. de företagen som understiger två av 
följande tre gränsvärden; 200 
 

L 50 Företag som undantagits 
från revisionsplikt 

Balansomslutning Max 1,5 miljoner DDK 
Nettoomsättning Max 3 miljoner DDK 
Heltidsanställda Max 12 st 

           Tabell 7: Gränsvärden i Danmark 
 
Då det kommer till holdingbolag och näringsdrivande fonder så gäller fortfarande 
revisionsplikt, även om de understiger gränsvärdena i L 50201. Om ett mikrobolag i Danmark 
väljer att avstå från revision ska detta beslutas under en ordinarie bolagsstämma. Bolaget ska 
dessutom ta upp i den reviderade årsredovisningen att det är beslutat att de kommande år 
kommer att avstå från revision. Denna upplysning ska sedan återkomma varje år som 
revisionen väljs bort. Dessutom ska det årligen uppges i årsredovisningen att bolaget ligger 
under gränsvärdena enligt L 50. Det är endast revisionsplikten som berörs av dessa 
gränsvärden, bolag som berörs av L 50 är fortfarande tvungna att upprätta redovisningen 
enligt samma regler och lagar som de övriga bolagen.202 
 
I och med införandet av L 50 har det diskuterats kring att öka användningen av en review 
istället för revision. Principerna kring en review finns beskrivet i RS 2000-2699, där beskrivs 
t.ex. hur revisorn ska planera och utföra denna. Insamlingskraven på information är i en 
review inte lika omfattande som i en revision. Kontrollen på företagen bibehålls därmed med 
review men risken för antal fel i räkenskaperna ökar. Review är idag inte obligatorisk för de 
danska småbolagen utan endast ett alternativ.203 
 
Lagen trädde i kraft den 1 april 2006204. Den huvudsakliga anledningen till att 
revisionsplikten slopades för mikroföretagen i Danmark är att den danska regeringen ville 
minska de administrativa kostnaderna för de minsta bolagen. Genom att minska 
administrationskostnaderna hoppas Danmark på att förbättra konkurrensmöjligheterna inom 
EU.205 Totalt skulle B-företagen kunna spara 677 miljoner DKK om 75 000 små bolag väljer 
bort revisionen. Antagandet baserades även på att revisionskostnaderna skulle komma att öka 
med 20 – 30 % i och med de nya internationella reglerna.206 Detta har dock kritiserats rejält i 
danska media då man menar att 677 miljoner DKK skulle vara ett ”talfusk” och att den 
antagna siffran är för hög207. Det är dock för tidigt att kunna uttala sig om hur mycket de små 
företagen i Danmark har sparat utifrån att revisionsplikten avskaffats208. 
 

                                                
199 Aggestam Pontoppidan, Caroline När revisionsplikten avskaffades i Danmark, s. 32 
200 Ibid, s. 33 
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203 Ibid, s. 34 
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207 Ibid, s. 33-34 
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4.2.4.1 Har många små bolag avskaffat revision och har de administrativa bördorna 
minskat? 
 
Det är tidigt att uttala sig om hur många av de små bolagen som väljer att avskaffa revisionen. 
Erhvervsbladet skriver i en artikel att de, genom ett samarbete med Ejerlederforeningen och 
4B Marketing & Analyse, gjort en undersökning som visar att 87,2 % fortsättningsvis 
kommer att köpa revisorernas tjänster. Studien visar även att 67,2 % fortfarande vill köpa 
revision medan 70,6 % vill ha rådgivning inför förberedelserna av årsredovisningen.209 
Erhvervs- og selskabsstyrelsen räknade däremot med att endast 40 % av de berörda bolagen 
skulle fortsätta att revidera, detta däremot på lite längre sikt210.  
 
Ytterligare en undersökning, gjord av Gyldenvang & Juhl 2007, visar att ca 2 % av de små 
bolagen i dagsläget har valt bort revision samtidigt som ca 7 % överväger möjligheterna. 
Dessa siffror är inte så oväntade om man ser till andra EU-länder som avskaffat 
revisionsplikten för de små bolagen. Jämför man med exempelvis England kan det förväntas 
att antalet företag som väljer att ta bort revisionen kommer att öka.211 En eftersläpning av 
effekterna kan även bero på att beslut om avstånd från revision måste beslutas på en ordinarie 
bolagsstämma året innan slopandet sker212. I övrigt kan den låga procenten av antalet företag 
som inte längre väljer revision förklaras med att företagen har för lite kunskap kring ämnet 
samt att det anser att ett avskaffande av revision inte leder till någon större besparing213. 
 
I undersökningen utförd av Gyldenvang & Juhl framkom det även att flera företag väljer 
revision, även fast revisionsplikten avskaffats för dem, pga. intressenterna. 35 % av bolagen 
väljer att behålla revisionen för de offentliga myndigheternas skull medan 24 % reviderar för 
kreditgivarna och 37 % för bankerna. 214 
 
Som vi nämnde ovan var den huvudsakliga orsaken till att revisionsplikten avskaffades för de 
små bolagen i Danmark att minska de administrativa kostnaderna215. Genom en undersökning 
av Erhvervs- og selskabsstyrelsen framkommer det att de små danska bolagen kan spara 677 
miljoner DKK ifall 75 000 bolag väljer att avstå från revision216. Men att minska de 
administrativa kostnaderna går långsamt. Den danska regeringens mål är att minska 
administrationskostnaderna med 25 % fram till 2010.217 I slutet av februari i år hade bara ca 
en femtedel (5,1 %) av detta mål uppnåtts enligt danska Rigsrevisionen. Men i verkligheten 
ser siffrorna värre ut enligt Henrik Friis, som är chefkonsulent på Dansk Erhverv, som menar 
att deras siffror är förskönade. Han anser att siffrorna kring de minskade 
administrationskostnaderna i verkligheten hamnar på ca 2 %. Friis menar vidare att 
regeringen borde belysa förenklingarna av reglerna mer, t.ex. bättre digitala lösningar.218 
Därför ökar nu den danska regeringen kampen för regelförenklingar för de små bolagen för att 
på så sätt dra ner administrationskostnaderna ytterligare219. 

                                                
209 Juel Frederik M., Virksomheder vil beholde deres revisor, www.erhvervsbaldet.dk 
210 Aggestam Pontoppidan, Caroline När revisionsplikten avskaffades i Danmark,, s. 34 
211 Ibid, s. 34 
212 Kronborg Mads, Fiasko for ny revisorlov, www.erhvervsbaldet.dk 
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4.2.4.3 Skatt & fusk, vad tycker Skatteverket och Ekobrottsmyndigheterna om 
revisionsplikten? 
 
Rigsrevisorerna har granskat bagmandspolitiets, Erhvervs- og Selskabsstyrelsens och Skats 
insatser mot moms och skattefusk. Det har visat sig att det finns flera brister.220 De 
huvudsakliga felen uppstår, enligt kontorschefen på økokrim-kontoret Susanne Reinholdt, på 
interna systemfel. Nya kontrollrutiner behövs. Det har resonerats i artiklar att för lite fokus 
har hamnat på skattemyndigheternas arbetsrutiner och regler.221 Den danska regeringen har 
fokuserat för mycket på att regelförenklingar för små bolag ska införas och har därmed 
förbisett den börda som uppstår för myndigheterna222. Efter att revisionsplikten avskaffats ska 
de mindre företagen i sin deklaration till skattemyndigheterna ange om bolaget blivit reviderat 
eller inte. Detta anser Per-Olof Andersson, godkänd revisor på Öhrlings 
PriceWaterhouseCoopers, ge självklara signaler om hur skattemyndigheten kommer att 
agera.223 Arbetet har ökat för skattemyndigheterna i Danmark sedan revisionsplikten 
avskaffades224. Detta kan bero på att skatteverket i Danmark delvis har fått ta över den 
finansiella kontrollen av små företags redovisningar225. 
 
Revisorerna ska, vid misstanke om brott, rapportera detta till styrelsen och även överväga om 
en rapport till myndigheterna ska göras. Efter att revisionsplikten har avskaffats i Danmark 
måste denna rapport göras inom 14 dagar för samtliga uppdrag, inte bara revisionsuppdrag. 
Dvs. vid samtliga uppdrag som revisorn åtar sig måste han eller hon vid misstanke om 
eventuella brott idag rapportera.226 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att många små bolag fortsätter att ha revision trots att de inte 
längre omfattas av revisionsplikten. Detta kan främst förklaras med att beslut om avskaffning 
av revision måste ske på ordinarie bolagsstämma och att företagarna saknar tillräckligt med 
information kring ämnet. Man tror dock att effekterna kommer att öka med åren och att de 
mer konkreta utfallen först kan ses om några år, detta i likhet med konsekvenserna i 
Storbritannien. I och med att effekterna inte varit avsevärt stora har inte heller de 
administrativa kostnaderna minskat så mycket som den danska regeringen hade hoppats på. 
Det verkar som att debatten kring revisionsplikten varit som störst innan avskaffningen men 
nu i efterhand har det varit tyst kring ämnet. Carsten Ingerslev, kontorschef på Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen har i en artikel sagt; ”Vi har ikke hørt noget som helst fra nogen 
overhovedet. Interessen og debatten var stor op til lovens vedertagelse, men siden har vi intet 
hørt. Det tyder på, at virksomhederne ikke går så meget op i de nye muligheder” 227 
 

                                                
220 FRR, Presseklip 2006, www.frr.dk 
221 FRR, Presseklip 2006 
222 Juel Frederik M., Kræver turbo på byrdelettelser 
223 Andersson Per-Olof, Revisorns som >>städare<<, Balans nr. 2, 2007, s. 46 
224 Slopad revisionsplikt utreds.  
225 Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar, Balans nr. 2, 2007 s. 7 
226 Bisgaard Anders, Revisionsplikten avskaffas för små danska bolag, s. 28 
227 Kronborg Mads, Fiasko for ny revisorlov 
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4.3 Storbritannien 
 

4.3.1 Bakgrund 
 
Revisionsplikten infördes i engelsk lagstiftning 1967 efter att krav på obligatorisk 
offentlighetsgörande av årsredovisningar infördes228. Efter att EU:s fjärde direktiv 1978 
lagstiftade att små bolag inte behövde omfattas av revisionsplikt startade diskussionerna i 
Storbritannien. Det framtogs 1979 en publikation ”the best auditing practice” där det ansågs 
att små bolag inte borde omfattas av samma standarder som de stora bolagen då detta skulle 
bli kostsamt för de små bolagen.229 1993 avskaffades revisionsplikten för mindre aktiebolag 
och gränsvärdena har därefter ökat stegvis vid tre tillfällen. Sedan 2004 ligger Storbritanniens 
gränsvärden på EU:s maximala undantagsnivå. Det finns dock undantag då företag trots att de 
understiger gränsvärdena måste revidera. Detta är om en aktieägare som äger 10 % eller mer 
av aktiekapitalet kräver detta eller om den så kallade regleringsfilosofin uppfylls. 
Regleringsfilosofin bygger på att om nyttan av en tvingande regel är större än kostnaden för 
företaget ska revisionen inte avskaffas utan vara obligatorisk för detta företag.230 Flera 
undersökningar som gjorts i Storbritannien visar dock att nyttan är större än kostnaderna, 
vilket gör att revision är försvarbar231. 
 
Flera viktiga framflyttningar har gjorts för att anpassa Storbritanniens regelverk till EU:s232. 
Det har visat sig att Storbritannien, generellt sett, har haft svårigheter med att implementera 
de internationella lagarna, t.ex. IFRS. Främst har svårigheterna legat hos de små bolagen233. 
Men detta kan bero på att om inte bokföringsunderlag är förberedda och reviderade på samma 
sätt, är det svårt att se hur finansiell information i EU någonsin kan harmoniseras på riktigt234. 
 

4.3.2 Vad har skett i Storbritannien? 
 
4.3.2.1 Har många små bolag avskaffat revision och har de administrativa bördorna 
minskat? 
 
Efter att Storbritannien höjt sina gränsvärden för andra gången (1997) gjordes ett flertal 
undersökningar. En av dessa undersökningar genomfördes av DTI 1999 för att undersöka 
vilka konsekvenser avskaffningen av revisionsplikten inneburit. Det som framkom från 
undersökningen var att ca 50 % av företagen med en omsättning under £350 000 (dvs. den 
tidpunktens gränsvärde) valde att avstå från revision. Det framkommer även i undersökningen 
att det kan vara kostnadsbesparande att avstå från revision.235 
 

                                                
228 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 25 
229 Tauringana Venancio, Clarke Steve The demand for external auditing: managerial share ownership, size, 
gearing and liquidity influences, Managerial Auditing Journal, 15 april 2000, s. 160-161 
230 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 25 
231 Chung Shifel, Preceived value of mandatory audits of small companies, Managerial Auditing Journal, 16 
mars 2001, s. 123 
232 Dewin Ian, Russel Peter, Regulation of statutory audit in the European Union: New developments, Journal of 
Financial Regulation and Complinance, Vol. 10, nr. 1, 2001, s. 75 
233 Tyrrall David, Accounting standards, Financial management, Oktober 2006, s. 30 
234 Dewin Ian, Russel Peter, Regulation of statutory audit in the European Union: New developments, s. 75 
235 Wyett John, The audit of the small company 
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Efter den senaste gränsvärdehöjningen 2000 har fler undersökningar och studier gjorts. En av 
de främsta undersökningarna kring konsekvenserna i Storbritannien är gjord av Collis et al. 
2003. Forskarna frågar sig i undersökningen till vilken utsträckning undantaget av 
revisionsplikt utnyttjas av de engelska företagen, vilken kostnadsbesparing de gör samt vilka 
tänkbara konsekvenser en ytterligare höjning skulle kunna ge.236 Studien visade att av de 
företagen med en omsättning under 1 miljon pund (dvs. gränsvärdet vid tidpunkten av 
undersökningen) var det 58 % som utnyttjade undantaget för revision medan de resterande 42 
% trots undantaget fortfarande valde att revidera sina årsredovisningar237. Undersökningen 
visade även att bland de företag som valde att inte revidera sina årsredovisningar var de 
huvudsakliga skälen att det var kostbesparande och att företagen ansåg att revisionen var för 
dem överflödig. Majoriteten (70 %) av de företag som valde att behålla revisionen valde 
revision med hänsyn till tredje part, dvs. intressenterna.238 
 
Efter höjningen av gränsvärdet 2004 uppskattades det att ca 69 000 aktiebolag skulle undantas 
från revisionsplikten. Om de 69 %, av dessa 69 000 bolag som omfattas av undantaget av 
revisionsplikt, som anses vara relativt stora bolag utnyttjar undantaget skulle företagen kunna 
spara ca 94 miljoner pund (ca 1,2 miljarder SEK). Det antas dock att desto större bolaget är 
desto större är sannolikheten att de kommer att behålla sin revision. Regeringen i 
Storbritannien tror att ett minskat behov av revision även kommer att minska 
revisionsbyråernas hanteringskostnader och den årliga besparingen skulle kunna ligga på 
maximalt 22 miljoner pund för de samtliga revisionsbyråerna.239 
 
Undersökningen av Collis et. al. visar sammanfattningsvis att företag som fortsätter att 
revidera, trots att de enligt lag inte är tvingade till detta, är företag med en större omsättning 
och företag där ledningen anser att revisionen har en positiv effekt för företaget genom att den 
exempelvis ökar kvaliteten på den finansiella informationen. Även företag där aktieägare inte 
har tillgång till den interna redovisningen väljer att behålla revisionen. Företag som är helt 
familjeägda är de som i flesta fall väljer att utnyttja undantaget och inte revidera.240 De 
huvudsakliga skälen till att behålla revision är enligt undersökningen kontroll av redovisning 
och ekonomisystem, förbättra trovärdigheten på redovisningen, upprätta en trovärdig bild 
gentemot bankerna, motverka ekonomisk brottslighet samt förbättra kvaliteten på 
informationen241.  
 
I en artikel av Collis et. al. från 2004, framgår det att 63 % av de små bolagen frivilligt skulle 
välja att behålla revision även om de inte behövde. Den största anledningen var återigen att 
revisorn ger en trovärdig bild utåt. Det ansågs även vara viktigt med extern hjälp eftersom 
bolagen ansåg att revisorn kunde hjälpa principalen (företagsledningen) att komma in i 
företagets roller och interna system. Därutöver framkom det att främst stora bolag skulle 
behålla revision samt att agentteorin bara var ett avgörande argument för bolag som inte var 
familjeägda.242 
 

                                                
236 Collis Jill,  Director’s view on exemption from statutory audit, www.dti.gov.uk, s. 17 
237 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 27 
238 Collis Jill, Director’s view on exemption from statutory audit, s. 31-32 
239 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 31 
240 Collis Jill, Director’s view on exemption from statutory audit, s. 40-44 
241 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 27 
242 Collis, Jill, et. al. The demand for the audit in small companies in the UK, Accounting and Business –
Research, Vol. 34, No. 2, s. 97 
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4.3.2.2 Skatt & fusk, vad tycker Skatteverket och Ekobrottsmyndigheterna om 
revisionsplikten? 
 
I samband med att gränsvärdena har ökat i Storbritannien har det även kunnat urskiljas en 
ökning av den ekonomiska brottsligheten243. Detta kan bero på att närvaron av revisorer har 
minskat vilket leder till att medvetna och omedvetna fel uppstått. Samtidigt visar en studie 
från 2006 som National Fraud Intiative (NFI) tillsammans med externa revisorer utfört att de 
totala ekonomiska felen som under åren 2004 och 2005 uppstått uppgick till ca 111 miljoner 
pund244. 
 
Skattemyndigheterna i Storbritannien ansåg att revision ger en oberoende kontroll av 
företagets räkenskaper och att kvaliteten på informationen förbättras. Men 
skattemyndigheterna utför inte sin kontroll enbart efter företagets årsredovisningar utan även 
utifrån annan information om företagen. Efter att gränsvärdena höjdes i Storbritannien 2000 
gjorde Skattemyndigheterna (Inland Revenue) en undersökning om den finansiella 
informationen påverkats av höjningen. Pga. mätproblem kunde ingen rapport avlämnas till 
DTI (engelska handelsdepartementet). Regeringen ansåg i en senare undersökning att Inland 
Revenue inte har några bevis till att en höjning i gränsvärdena skulle bidra till minskade 
skatteintäkter.245 

                                                
243 Traditional fraud meets foreign visitors, Journal of Accountancy, Januari 2007, s. 38 
244 Audit commission, National fraud initiative 2004/2005, www.audit-commission.gov.uk 
245 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 28 
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5. Diskussionsanalys 
 
Vi kommer i detta kapitel att knyta samman våra teorier med de diskussioner som har förts i 
Sverige och det utfall som skett i Danmark samt Storbritannien. Genom att analysera och 
diskutera dessa ska vi sedan komma fram till en slutsats. 
 

5.1 Diskussion kring några av de stora argumenten 
 
Diskussionerna i Sverige och Danmark har varit liknande. De största diskussionsämnena som 
har berörts är; 
 

• Internationalisering & harmonisering 
• Det administrativa arbetet & administrativa kostnader 
• Skattefusk & ekobrott 
• Intressenterna 
• Antalet företag som frivilligt väljer revision 
• Trovärdigheten i årsredovisningen 
• Att de redan befintliga lagarna inte håller om revisionsplikten avskaffas. 

 
Det har dock varit en skillnad då det gäller det mest omdiskuterade ämnet inom media för 
respektive land. Danmark har fokuserat mycket på de administrativa kostnaderna, om nyttan 
av revision överstiger kostnaden eller inte. I Sverige har det även förts mycket diskussioner 
kring revisionens nytta och kostnad men mycket fokus har lagts på om avskaffning av 
revisionsplikt kommer att leda till ökad ekonomisk brottslighet. 
 
Vi kommer nedan att göra en mer djupgående analys kring de största argumenten för och 
emot revisionsplikt. Hur har de huvudsakliga diskussionerna gått? 
 

5.1.1 Internationalisering 
 
Länders kultur med tillhörande seder och traditioner har som vi sett en stor betydelse på hur 
deras företagskultur samt redovisningssystem ser ut246. När vi bestämde att vi skulle göra en 
jämförande studie så ville vi hitta ett land som var så likt Sverige som möjligt det vill säga ett 
land som utifrån Hofstedes fyra dimensioner överensstämde med vår kultur. Utifrån tabell 1 
kan vi se att Sverige liknar Danmark till stor del. Det är bara en av dimensionerna som inte 
överensstämmer nämligen maskulint/feminint.247 Att göra en jämförande studie med ett annat 
land hade därför inte känts lika övertygande då det skulle ha varit svårare att dra trovärdiga 
paralleller mellan dem. Vi har dock valt att göra en ytterligare jämförelse med Storbritannien 
som trots att de har ett anglosaxiskt redovisningssystem liknar Sverige utifrån Hofstedes fyra 
dimensioner248.  
 

                                                
246 Hofstede Geert, Larsson Hans-Albin, Pálsson Heimir, Lindell Martin, Arvonen Juko, Frederick et. al. , Smith 
Dag  
247 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 53-184 
248 Smith Dag, Redovisningens språk, s. 60-61, Hofstede, Gert, Organisationer och kulturer  
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Ett av de stora argumenten för att revisionsplikten i Sverige bör avskaffas har varit 
harmonisering. Flera anser att Sverige, precis som de övriga medlemsländerna, bör ha frivillig 
revision för de små bolagen.249 Eftersom det i dagsläget endast är Sverige och Malta som av 
de ”gamla” medlemsländerna har kvar revisionsplikt för samtliga aktiebolag så anser många 
att även vi bör vara redo att avskaffa revisionsplikten för att på så sätt harmonisera med de 
övriga EU-länderna och dess lagar 250. Men argumentet harmonisering har kritiserats för att 
vara vagt och vilseledande251. Om vi återigen kopplar ihop detta med Hofstede kan vi 
konstatera att avskaffa revisionsplikten i Sverige bara för att det fungerar i de övriga EU-
länderna är ett vagt argument då kultur och traditioner skiljer sig, i vissa fall avsevärt. Om vi 
däremot ser att avskaffning av revisionsplikten fungerar i de övriga nordiska länderna, vilka 
enligt Hofstede överensstämmer väl med Sverige, kan argumentet harmonisering bli starkare. 
 
De flesta av de små danska bolagen väljer fortfarande att anlita en revisor. Enligt en 
undersökning av Gyldenvang och Juhl är det ett år efter avskaffandet av revisionsplikten 
fortfarande 98 % som valt att inte avskaffa sin revisor.252 Det förväntas dock bli fler som 
kommer att avskaffa revision med tiden eftersom det uppstår en viss eftersläpning av 
effekterna av den nya lagen pga. bland annat att beslutet måste tas på en ordinarie 
bolagsstämma samt för lite kunskap inom ämnet och osäkerhet i företagen253. 
Vi kan utifrån detta dra en del paralleller till Storbritannien som avskaffade revisionsplikten 
1993 och även där har undersökningar visat att en eftersläpning uppstod. Collis undersökning 
från 2003 visar att 42 procent av företagen fortsätter att revidera trots att de inte enligt lag är 
tvingade till detta. Sedan avskaffandet 1993 har Storbritanniens gränsvärden ändrats vid tre 
tillfällen för att nu ligga på det maximalt tillåtna värdet enligt EU.254 Att Storbritannien har 
höjt sina gränsvärden samt att inga större förändringar har kunnat urskiljas i Danmark det 
senaste året anser vi vara ett bevis för att inga radikala förändringar sker vid ett avskaffande 
av revisionsplikten. 
 
Den eftersläpning som kunnat konstateras i Storbritannien och som tenderar att uppstå i 
Danmark anser vi kunna ha sin grund i en av Hofstedes dimensioner, osäkerhetsundvikande. 
Enligt tabell 1 ovan så kunde vi se att Sverige, Danmark och Storbritannien har relativt högt 
osäkerhetsundvikande vilket innebär att dessa länder försöker skydda sig mot situationer där 
de känner sig osäkra eller hotade. Detta gör de genom att införa lagar, ritualer och regler. 
Länder med högt osäkerhetsundvikande tar vanligtvis avstånd från förändringar.255 Trots att 
det finns ett motstånd mot förändringar så avskaffar länderna revisionsplikten för att följa 
med EG direktiven. Men trots alla siffror över hur mycket företagen kan spara in på att avstå 
från revision så kunde vi se i empirikapitlet att det bara är 2 procent som valt att avstå från 
revision i Danmark. Detta kan till stor del förklaras av att företagen har för lite kunskap om 
ämnet vilket vi anser har att göra med osäkerhetsundvikandet och det motstånd som finns mot 
förändringar.256 Vi tror att företagen mer eller mindre omedvetet har avstått från att ta till sig 
de nya regler som kommit på grund av detta. 
 

                                                
249 Brännström Dan, Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!, s. 35 
250 Örvell Magnus, Revisorer dyra för små bolag. 
251 Sjölund Hans, Branchen bör agera för bättre regler för revision i små bolag. 
252 Aggestam Pontoppidan Caroline, När revisionsplikten avskaffades i Danmark, s. 34 
253 Kronborg Mads, Fiasko for ny revisorlov 
254 Thorell Per, Norberg Claes, Revisionsplikt i små aktiebolag, s. 25 
255 Hofstede Geert, Organisationer och kulturer, s. 182-183 
256 Aggestam Pontoppidan Caroline, När revisionsplikten avskaffades i Danmark, s. 34  
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Regeringen i Sverige verkar vilja avskaffa revisionsplikten snabbt, redan 2009 kan 
revisionsplikten komma att avskaffas om allt går enligt planerna257. En anledning till att 
revisionsplikten ska avskaffas så snabbt tror vi kan vara för att gynna handeln. Onödiga 
administrationskostnader kan göra att flera små bolag inte bildas. I Danmark var huvudsyftet 
med att avskaffa revisionsplikten just att gynna handeln och konkurrensmöjligheterna för de 
små bolagen genom att minska administrationskostnaderna.258 Eftersom det hela tiden 
kommer nya internationella regler från EU drabbas även de små bolagen. Även om 
avskaffning av revisionsplikt bidragit till att små bolag kan minska sina 
administrationskostnader krävs det mer. Diskussionerna i Danmark har efter avskaffningen 
inte handlat om vilka konsekvenser som uppstått utan just om att nya, förenklade regler för de 
små bolagen måste komma.259 
 
I Sverige har det även diskuterats om nya regler för de små bolagen. Regeringen arbetar med 
nya, förenklade regler och skulle revisionsplikten inte avskaffas kommer dessa måsta 
utvecklas ännu mer detaljerat. Sverige ligger efter i detta arbete i jämförelse med de andra 
europeiska länderna.260 Vi anser att Sverige i detta hänseende borde avskaffa revisionsplikten 
för att harmonisera med de resterande medlemsländerna. Eftersom det kontinuerligt 
uppkommer nya EU-regler tror vi att det i framtiden kan vara lättare att anpassa sig till de nya 
reglerna om vi redan nu väljer att efterlikna det internationella regelverket. 
 
Det som kan skilja Sverige och Danmark från Storbritannien är att Sverige och Danmark har 
Code law, vilket gör att vi utgår mycket från lagar medan Storbritannien följer seden, 
Common law261. Detta anser vi kan vara en anledning till att avskaffandet av revisionsplikten 
i Storbritannien har gått smidigare än den kan komma att gå för Danmark respektive Sverige. 
Detta har mycket att göra med att Sverige och Danmark utöver avskaffandet behöver utveckla 
nya lagar för de små bolagen. Storbritannien har haft svårigheter med att implementera IFRS 
men inte att avskaffa revisionsplikten.262 Detta kan få oss att dra förhastade slutsatserna om 
att Sverige, som implementerat IFRS utan större problem, enkelt borde kunna avskaffa 
revisionsplikten. Det vi då missat är att Storbritannien förmodligen haft problem med att 
implementera IFRS pga. att deras redovisningssystem bygger på seder. För Sverige, som har 
redovisningssystem som bygger på lagar, kan istället avskaffning av revisionsplikten bli 
svårare. 
 

5.1.2 Administrativa kostnader 
 
I Danmark diskuterades det mycket om de administrativa kostnaderna. Detta var en av de 
stora anledningarna till att revisionsplikten avskaffades. Det beräknades att bolagen kunde 
spara 677 miljoner DKK om 75 000 bolag väljer att avstå från revision.263 I en undersökning 
framställd av Rigsrevisionen framkommer det att de administrativa kostnaderna minskat med 
5,1 % då knappt ett år gått264. Det har dock ansett att dessa siffror är förskönade. Friis, 
chefkonsulent på dansk erhvervs, anser att de verkliga siffrorna hamnar på ca 2 %265. 
  
                                                
257 Sandén Weje, Små aktiebolag slipper anlita revisorer 2009 
258 Aggestam Pontoppidan Caroline, När revisionsplikten avskaffades i Danmark, s. 34 
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262 Dewin Ian, Russel Peter, Regulation of statutory audit in the European Union: New developments, s. 75 
263 Aggestam Pontoppidan Caroline, När revisionsplikten avskaffades i Danmark 
264 Siegumfeldt Helen, Minimal effect af regeringens indsats mod administrative byrder 
265 Ibid 
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I Storbritannien valde, enligt Collis rapport, de flesta bolagen att behålla revision med hänsyn 
till intressenternas intresse. De bolag som valde att avstå från revisionen gjorde detta eftersom 
de ansåg att revisionens kostnader översteg nyttan och att det var kostbesparande att avstå 
från revision.266 
 
Även i Sverige har ämnet revisions- och administrationskostnader behandlats. Riksrevisorerna 
anser dock att det läggs för mycket fokus på det administrativa istället för på de befintliga 
lagarna. Regeringen arbetar idag med att se över och förenkla revisionsstandarderna för de 
små bolagen. Sverige behöver utveckla dessa regler då vi i dagsläget ligger efter de andra 
medlemsländerna på denna punkt.267 Sverige har under senare tid tagit fram nya, förenklade 
regler för små bolag, RevU 1005. Dessa behöver dock omarbetas då få bolag berörs samt att 
de som berörs inte påverkas väsentligt.268  
 
Vi anser att det är viktigt att utveckla reglerna i RevU 1005 ännu mer för att på så sätt 
underlätta det administrativa arbetet för de små bolagen. Genom att fler små bolag får ta del 
av förenklade regler samtidigt som dessa regler utvecklas ytterligare torde leda till att fler små 
svenska bolag kan etablera sig och samtidigt bli mer konkurrenskraftiga. Detta eftersom de 
administrativa kostnaderna minskar, vilket kan vara en stor del av de totala kostnaderna i 
jämförelse med de stora företagen. Små bolag tenderar även i att ha mindre 
ekonomiavdelningar vilket vi tror kan leda till att en smalare kunskap kan finnas inom 
bolaget. Detta i sin tur leder till att bolaget måste anlita extern hjälp vilket leder till ökade 
utgifter. Så för att underlätta för de små bolagen anser vi att nya och mer utvecklade regler är 
en viktig komponent. 
 

5.1.3 Skatt & fusk, vad tycker Skatteverket och Ekobrottsmyndigheterna 
om revisionsplikten? 
 
När revisionsplikten nu avskaffas i Sverige är oron stor över om ekonomisk brottslighet 
kommer att öka. Detta gör att ekonomiska brott och skattefusk varit ett stort diskussionsämne. 
Skattemyndighet i Sverige har ett behov av att ha någon som kontrollerar att alla 
skatteskyldiga bolag betalar rätt mängd skatt i tid. Skattemyndigheterna har dock konstaterat 
att de inte använder revision som underlag utan de grundar sina beslut på deras egna 
system.269 Skattemyndigheterna är ändå positiva till revisionsplikten då de konstaterar att de 
måste lägga ner mer arbete på företag som inte har reviderat270. Konsekvenserna av en 
avskaffning av revisionsplikten blir därför ett mer tidskrävande arbete då mer tid måste läggas 
ner på fler oreviderade bolag. Skattemyndigheterna känner även till att deras kontrollsystem 
kommer att behöva utvecklas om fler bolag avstår från revision, bland annat eftersom nya 
frågor kommer att uppstå.271 
 
Ekobrottsmyndigheterna behöver extern kontroll av årsredovisningen för att se att inga 
oegentligheter har uppstått272. De anser, precis som Skattemyndigheterna, att revisionsplikten 
är positivt. Däremot har Ekobrottsmyndigheterna inte heller något konkret belägg för något 
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specifikt fall som har uppdagats på grund av revisionsplikt.273 Men enligt Thorell & Norbergs 
rapport konstateras det att skattemyndigheterna och ekobrottsmyndigheternas nytta inte 
överväger argumentet för skatteplikt om man jämför med de övriga medlemsländerna274. 
 
De danska skattemyndigheternas roll är precis som i Sverige att kontrollera att bolagen betalar 
den skatt de är skyldiga till. Målet är att uppdaga avsiktliga och oavsiktliga fel.275 Revision 
har även en förebyggande effekt för ekonomiska brott276. Revisionen har med andra ord 
samma effekt för dessa två intressenter i Danmark som i Sverige. Danmark har däremot, efter 
avskaffningen av revisionsplikten, infört att alla revisorer ska rapportera misstanke om brott 
vid samtliga uppdrag, inte bara revisionsuppdrag.277 
 
Sedan avskaffandet har Rigsrevisorerna granskat de danska skattemyndigheternas insats mot 
skattefusk och upptäckt att det finns ett flertal brister278. Det verkar dock som att interna 
systemfel funnits en längre tid, och i och med att skattemyndigheterna efter avskaffningen 
delvis fått ta över den finansiella kontrollen av små företag, så framträder detta extra 
tydligt279. Diskussionerna om nya förenklade regler för små bolag har varit i fokus vilket har 
lett till att myndigheternas ökade arbetsbördor försummats 280. Det har konstaterats att arbetet 
för skattemyndigheterna i Danmark har ökat 281.  
 
I Storbritannien har skattemyndigheterna, precis som i Sverige och Danmark, varit oroliga 
inför ett avskaffande av revisionsplikten. De anser att revision bidrar till en oberoende 
kontroll av räkenskaperna samt en försäkran om att kvaliteten på informationen är god. Men 
skattemyndigheten i Storbritannien påpekar, precis som i Sverige och Danmark, att de inte 
endast har intresse av företagens årsredovisningar utan även annan information är viktig. Inga 
väsentliga negativa konsekvenser inom skatt har uppstått på grund av revisionspliktens 
avskaffning.282 När de kommer till ekonomisk brottslighet i Storbritannien visar NFI:s 
undersökning att de ekonomiska felen under 2004 och 2005 uppgick till ca 111 miljoner 
pund283. 
 
Ekonomiska brott och skattefusk upptäcks enkelt om årsredovisningen är korrekt. Detta gör 
att trovärdigheten spelar en stor roll. Som vi tidigare såg i Jensen och Paynes studie har 
företag med höga agentkostnader även mer välutvecklade redovisningssystem. Det är även 
dessa företag som i störst utsträckning anlitar revisorer med hög kunskap vilket bidrar att 
redovisningens kvalitet blir hög.284 Detta anser vi leder till att de små bolag som väljer att 
avstå från revision i vissa fall är de bolag som borde anlita revisorer för att öka kvalitén på 
årsredovisningen. Dessa bolag kan även tänkas ha mindre välutvecklade redovisningssystem 
vilket gör att omedvetna fel lättare uppstår. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte 
gäller för samtliga små bolag som avstår från revision. 
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Vi anser att siffror över hur mycket fel som uppstått, eller kommer att uppstå, inom skatt- och 
ekobrottsområdena är till viss grad mindre väsentliga. Ekobrottsmyndigheterna och 
framförallt Skattemyndigheterna har i samtliga länder varit oroliga för att fusk och misstag 
ska öka vilket har lett till att arbetet har ökat i Danmark och samma förändring förväntas ske i 
Sverige.285 Att arbetet ökat för myndigheterna är i sig en viktig aspekt anser vi. 
 

5.2 Intressenterna 
 
Företag har många intressenter som är angelägna om att företagets årsredovisning är trovärdig 
och avspeglar företagets ekonomiska ställning rätt286. Om vi antar att Sverige avskaffar 
revisionsplikten för de små företagen skulle detta, enligt teori om asymmetrisk information, 
leda till att olika intressenter erhåller en skild kvantitet av information287. Men detta gäller 
endast om bolagen väljer att avstå från den frivilliga revisionen. I Gyldenvang & Juhls 
undersökning framkom det att ett flertal bolag väljer revision pga. intressenterna, främst för 
kreditgivare och bank.288 Vi har även sett i Svanströms undersökning att de flesta små 
bolagen i Sverige kommer att behålla revision även om den blir frivillig289. Detta tillsammans 
med att kreditgivare och bank är viktiga intressenter även för bolagen kan göra att 
informationen fortsättningsvis kommer att vara lika för samtliga intressenter pga. att många 
bolag väljer att behålla revision för att bistå de viktigaste intressenterna 290. Vi anser däremot 
att företagen borde välja att ge ut särskild information till kreditgivarna vilket är i enlighet 
med Stakeholder theorys instrumentella natur291. Detta pga. att kreditgivarna har visat sig vara 
en viktigare intressent för små aktiebolag då de behövs för att organisationen ska överleva. 
Men det har däremot visat sig att små aktiebolag har gått emot denna teori. Vi tror att även 
detta kan bero på osäkerhetsundvikandet och brist på kunskap om de nya reglerna hos 
bolagen. 
 
Vi har sett ett mönster i att länder som avskaffar revisionsplikten väljer att sätta sina 
gränsvärden relativt lågt just vid avskaffandet292. Detta gör att vi antar att Sverige kommer att 
sätta sina värden lågt. Diskussionen har varit att endast de allra minsta bolagen så kallade 
mikrobolag ska omfattas av detta. Det innebär att endast de bolagen med en omsättning under 
tre miljoner SEK berörs.293 Eftersom de allra minsta bolagen oftast har ägare med full insyn i 
sina företag blir agentteorin ganska överflödig vid detta första skede.  
 
Enligt en av våra teorier, dvs. agentteorin, så borde små aktiebolag avstå från revision 
eftersom den blir något överflödig då ägarna som även är företagsledare anlitar en revisor för 
att granska sig själva294. Det har dock visat sig i vår undersökning att små aktiebolag trots 
detta väljer att behålla revision. Detta tror vi kan bero på, som vi tidigare nämnt i teorin, att 
kreditgivarna är en av de viktigaste intressenterna till små företag295. Vi tror därför att ett 
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flertal företag fortsättningsvis kommer att välja att revidera främst för deras skull. I enlighet 
med Gyldenvang och Juhls undersökning framkommer det att små danska företag fortsätter 
att revidera till 37 % för bankerna och 24 % för övriga kreditgivares skull296. Dessa siffror 
anser vi stärker våra antaganden. Enligt den följd som kan uppstå vid asymmetrisk 
information, moral hazard, så kan detta leda till att intressenterna inte vågar inleda några avtal 
med företaget om de inte får tillgång till den interna informationen297. Företag väljer därmed 
att anlita en revisor för att på så sätt ge en trovärdig och rättvisande bild utåt. Detta för att 
företaget inte vill förlora viktiga intressenter, något som inte är hållbart för flera små bolag.298 
 
I Danmark har majoriteten av bolag, som från och med 2006 inte längre måste revidera enligt 
lag, valt att behålla revision. Detta i sin tur leder till att intressenterna till dessa bolag inte 
påverkas av revisionspliktens avskaffning då inga förändringar skett utåt. Av de bolag som 
valt att avstå från revision har vissa konsekvenser uppkommit. De små bolag som inte 
reviderar måste ange detta i sin deklaration till skattemyndigheterna.299 Detta har lett till att 
arbetsbördan för skattemyndigheterna i Danmark har ökat vilket kan bero på att skatteverket 
delvis har fått ta över den finansiella kontrollen av de små företagens redovisning300. Men vi 
anser även att skattemyndigheternas arbete kan öka då de får in en oreviderad deklaration då 
detta kan leda till att en större vikt läggs vid granskningen, något som överensstämmer med 
revisorn Per-Olof Anderssons åsikt301. 
 
I en artikel av Frederik Juel kritiseras den danska regeringen för att ha fokuserat för mycket 
på regelförenklingar för små bolag och missat regelförenklingar för att underlätta 
skattemyndigheternas arbete302. Detta anser vi vara något som Sverige måste ha i åtanke vid 
avskaffandet av revisionsplikten. Få bolag har valt att avstå från revision i Danmark men trots 
detta har skattemyndigheternas arbete ökat. Eftersom vi sett att en viss eftersläpning av 
avskaffandet finns så tror vi att fler små bolag i Danmark kommer att avstå från revision. 
Detta kan på sikt leda till att skattemyndigheternas arbete kommer att öka ännu mer om nya 
regler inte framtas. 
 
Vi har även sett att ekobrotten i Storbritannien har ökat allt eftersom gränsvärdena har 
höjts303. Detta anser vi vara en ytterligare konsekvens av att regler kring myndigheternas 
arbete inte omarbetats. Vi anser därför att Sverige, vid avskaffandet av revisionsplikten, måste 
ta hänsyn till skattemyndigheterna och ekobrottsmyndigheternas arbetsrutiner. Om Sverige 
inte har ett fungerande regelverk på dessa områden kan det leda till att myndigheternas 
arbetsbörda ökar samt att ekonomiska brott kan komma att öka. 
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6. Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel så har vi valt att sammanfattningsvis besvara vår 
problemformulering utifrån diskussionen ovan. Detta för att ge läsaren en klarare bild av 
uppsatsens utfall. 
 
Vilka är de huvudsakliga argumenten för och emot revisionsplikt för små bolag i Sverige 
och vilka var de stora argumenten i Danmark? 
 
De huvudsakliga argumenten för och emot revisionsplikt har visat sig vara relativt lika i 
Sverige och Danmark. De punkterna som berörts mest är hur väl avskaffning av revisionsplikt 
överensstämmer med harmoniseringen gentemot resterande EU-länder och om 
årsredovisningarnas trovärdighet kan komma att förändras utan att ha granskats externt. 
Brister av trovärdighet i årsredovisningar leder även till att intressenterna påverkas samtidigt 
som det har diskuterats kring oro för ökade skattefusk och ekobrott. Även antalet företag som 
frivilligt kommer att välja revision har diskuterats eftersom detta i sin tur leder till hur stora de 
eventuella effekterna kommer att bli. 
 
Många diskussioner har även berört det administrativa arbetet och hur mycket företag och 
samhälle kan spara på att avstå från revision. Detta har i sin tur lett till diskussioner kring att 
de befintliga lagarna inte håller i dagsläget, varken i Sverige eller i Danmark. I dansk media 
har det efter avskaffningen mest debatterats kring att nya lagar för små bolag måste utvecklas, 
desamma gäller för Sverige. 
 
Hur kan ett avskaffande av revisionsplikten, i jämförelse med Danmark samt 
Storbritannien, komma att påverka små aktiebolags intressenter? 
 
Enligt agentteorin så kunde vi se att revision för små aktiebolag tenderade att vara överflödig. 
Trots detta har vi sett att många företag väljer att behålla revision. Detta till stor del för sina 
kreditgivares skull då de är en så viktig intressent. Detta gör att de övriga intressenterna får 
tillgång till samma information. Det kan konstateras att revision är bra på grund av att 
intressenter får en rättvisande bild, skattefusk (medvetna och omedvetna) kan komma att 
uppdagas samt att ekobrott kan upptäckas till viss grad. Men revision som plikt är inte 
nödvändigt. Företag tenderar att vilja upprätta en bra bild utåt vilket gör att de anlitar en 
revisor. Ett tvång som försvinner kan ge en positiv effekt då företagsledare kan känna att de 
betalar för en tjänst de valt, inte som de tvingats ha. Att valet ligger hos företaget och inte i 
lagen anser vi vara en positiv effekt av avskaffningen. 
 
De negativa effekterna, dvs. eventuellt ökat skattefusk och ekobrott verkar inte vara väsentlig 
eftersom de som vill begå brott tenderar att göra det ändå. Dessutom leder ett avskaffande till 
att skattemyndigheterna kommer att måsta utveckla sina system och förmodligen måsta lägga 
större vikt vid granskning vid osäkra fall. 
 
Att Storbritannien höjt gränsvärdena vid tre tillfällen för att idag ligga på maxnivå tycker vi 
talar för att avskaffning av revisionsplikten verkar rätt ofarlig, inga radikala förändringar 
uppstår. Även i Danmark har vi dragit slutsatserna att ett avskaffande av revisionsplikt inte 
leder till några större förändringar eftersom det inte gått att läsa om några radikala 
förändringar i media. Vår slutsats kan även styrkas av Carsten Ingerslev uttalande om att 
ingenting har hörts. Vi tror därför att ett avskaffande i Sverige inte skulle komma att få några 
större konsekvenser för aktiebolagens intressenter, vilket är i linje med Danmark och 
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Storbritannien. Detta är något som även kan styrkas av Hofstedes dimension, 
osäkerhetsundvikande som visar att företag med högt osäkerhetsundvikande väljer att ta 
avstånd från förändringar vilket vi anser är anledningen till att eftersläpningarna uppstår. Men 
återigen så anser vi att det är viktigt att utveckla nya regler och lagar för de små bolagen så att 
till exempel de svenska skattemyndigheterna slipper drabbas av samma ökade arbetsbörda 
som de danska skattemyndigheterna. 
 
Ett avskaffande av revisionsplikten i Sverige ligger nära vilket gör att nya regler krävs. Det är 
därför viktigt att fokus inte bara ligger på själva avskaffandet utan även på de tänkbara 
konsekvenserna. Vi anser att svenska myndigheter kan ta lärdom av vad som skett i Danmark 
och Storbritannien och de åtgärder som gjorts eller behöver göras. Det är egentligen de nya 
reglerna som blir det intressanta och som kommer att visa utfallet av avskaffandet av 
revisionsplikten. Danmark efterfrågar ytterligare nya lagar vilket krävs för länder med Cod 
law, där lagarna ligger till grund. Den svenska regeringen håller dock på att genomföra en 
utredning där de bland annat uppmärksammar de konsekvenser som skett i Danmark och hur 
dansk lagstiftning fungerar på området. Vi tror att det är viktigt att det läggs ner mycket tid på 
detta arbete för att få ett väl utvecklat underlag. Om förarbetet är väl utfört borde inga större 
oförutsägbara konsekvenser uppstå. Beroende på hur de nya lagarna kommer att utvecklas 
menar vi att detta kommer att visa det framtida utfallet. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samhället skulle fungera bra även utan 
revisionsplikten, men det krävs nya förenklade regler för små bolag. Om nya små bolag får 
förenklade regler anser vi att fler små bolag väljer att behålla revision då detta leder till att 
revisionen inte bara blir enklare utan även mindre kostsam. Vi tror att valet istället för plikten 
kan leda till att små aktiebolags företagsledare får en mer positiv syn på revision. Vi anser att 
väl utvecklade regler leder till ett bra fungerande samhälle med intressenter som inte behöver 
påverkas i någon större utsträckning.  
 
 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi har under denna studie stött på nya intressanta ämnen som skulle kunna undersökas. 
Eftersom avskaffandet ligger så nära inpå vore det intressant att se vad de svenska 
skattemyndigheterna samt ekobrottsmyndigheterna anser om avskaffandet samt hur de 
förbereder sig. På sikt skulle en studie kring hur intressenterna verkligen uppfattat utfallet av 
avskaffandet kunna göras. Även studier på varför de som väljer att avstå från revision gör det 
samt varför de som väljer att fortsätta ha revision gör det. Slutligen anser vi att man kan göra 
en studie på om några nya regler utvecklats och om dessa i sådant fall fungerar eller om det 
behövs ytterligare nya. 
 

6.3 Självkritik 
 
I början av vårt uppsatsskrivande verkade Danmark vara ett perfekt val att jämföra med, 
eftersom Danmark och Sverige ligger nära varandra geografiskt. Även utifrån Hofstedes 
kulturdimensioner anser vi återigen att Danmark var ett bra val. Det visade sig dock att 
undersökningen är gjord för tätt in på Danmarks avskaffande av revisionsplikten. 
Anledningen till detta är att det inte har hunnit hända så mycket på grund av att det sker en 
fördröjning i effekterna. Detta är något som vi upptäckt nu under tiden som vi jobbat med 
uppsatsen, vi var inledningsvis inte medvetna om den fördröjning som verkar uppstå. Då vi 
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vidare valde att undersöka effekterna i Storbritannien såg vi att det även där inte skett så 
mycket till en början, effekterna kom successivt med åren. Hade vi undersökt ett bredare 
område från början hade detta eventuellt kunnat förutsägas. 
 
Vi upptäckte även att de flesta texterna som behandlar Danmark var skrivet på danska, det var 
inte mycket som hunnit bli översatt till svenska eller engelska. Detta gjorde att det uppstod 
svårigheter att tolka de danska texterna och även att söka fram relevant information då brister 
i språket gjorde det svårt att hitta bra sökord. Men även fast vi lagt ner mycket tid på att söka 
vad som skett i Danmark så anser vi att anledningen till att vi fått fram mindre data om 
konsekvenserna än vi hoppats på inte endast berott på språkliga begränsningar utan även på 
att det finns lite skrivet om detta. 
 
Ytterligare en svårighet som vi upptäckt är att eftersom vi inte vet hur Sverige kommer att 
sätta sina gränsvärden är det svårt att veta vilket land som passar att jämföra med. Det 
optimala hade varit att jämföra med ett land som utöver likheter i kultur även har liknande 
gränsvärden då effekterna borde bli mest snarlika. Vi antar dock att Sverige precis som de 
flesta andra EU-länderna kommer att sätta sina gränsvärden relativt lågt till att börja med. 
Diskussionerna från Justitiedepartementet har varit att de svenska gränsvärdena kommer att 
landa på företag med en omsättning under 3 miljoner SEK. Detta är något som liknar 
Danmarks gränsvärden på en nettoomsättning på 3 miljoner DDK. 
 

 



 54 

7. Referenser 
 

7.1 Litteratur 
 
Alhashim, Dhia D., Arpan, Jeffey S. (1992) Internal dimensions of accounting. PWS-Kent 
Publication, Boston. 
 
Allwood, Carl Martin, Erikson, Martin G. (1999) Vetenskap för psykologi och andra 
samhällsvetensakper. Studentlitteratur, Lund 
 
Artsberg, Kristina (2003) Redovisningsteori -policy och -praxis. Liber ekonomi, Malmö 
 
Ax, Christian, Johansson, Christer, Kullvén, Håkan (2002) Den nya Ekonomistyrningen. Liber 
Ekonomi, Malmö 
 
Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi, Malmö. 
 
Cassel, Filip (1996) Den reviderade revisorsrollen. En oren berättelse. Scandbook, Falun 
 
Cooper, Stuart (2004) Corporate social preformance. Ashgate, Burlington. 
 
Diamant, Adam (2004) Revisors oberoende: om den svenska oberoenderegleringens 
utveckling, dess funktion och konstruktion. Lustus, Uppsala 
 
Ejvegård, Rolf (1996) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund 
 
Falkman, Pär (2000) Teori för redovisning. Studentlitteratur, Lund 
 
FAR (2006) Revision, En praktisk beskrivning. FAR Förlag, Stockholm 
 
Frederick, et. al. (2002) International accounting. Prentice Hall, Upper Saddle River. 
 
Glautier, Michel, Underdown, Brian (1997) Accounting. Theory and practice. Pitman 
publishing, London 
 
Gröjer, Jan-Erik (2002) Grundläggande redovisningsteori. Studentlitteratur, Lund 
 
Gustavsson, Bengt (2004) Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. 
Studentlitteratur, Lund 
 
Hayes, Rick, Dassen, Roger, Schilder, Arnold, Wallage, Philip (2005) Principles of auditing. 
An introduction to International Standards on Auditing. Pearson Education Limited, UK. 
 
Hofstede, Geert & Hofstede, Gert Jan (2005) Organisationer och kulturer. Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Johansson, Sven-Erik (2005) Familjeföretaget. Så fungerar det, så kan det utvecklas. Liber 
AB, Kristianstad 



 55 

 
Knechel, Robert K. (2001) Auditing, assurance & risk. South-western, Thomson learning, 
Canada 
 
Larsson, Hans-Albin, Pálsson, Heimir, et. al. (1991) Nordisk kulturidentitet i ett föränderligt 
Europa. Föreningen Norden, Stockholm 
 
Laure, Thomas (2006) Agents in Brussels. Delegation and democracy in european union. 
Department of political science, Umeå 
 
Lundahl, Ulf, Skärvad, Per-Hugo (1982) Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Studentlitteratur, Lund. 
 
Lundén, Björn (2006) Aktiebolag. Skatt, Ekonomi, Juridik. Bok plus, MediaPrint, Uddevalla. 
 
Mautz, R.K. (1967) Fundamentals of Auditing. John Wiley & Sons, Inc., New York 
 
Phillips, Robert (2003) Stakeholder theory and organizational ethics. Berrett-Koehler, San 
Francisco 
 
Riahi Belkauoi, Ahmed (1992) Accounting Theory. Academic press limited, London 
 
Sjöström, Camilla (1994) Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, Linköping 
 
Smith, Dag (2005) Redovisningens språk.Studentlitteratur, Lund 
 
Svensson, Bo & Edenhammar, Hans (1996) Årsredovisningslagen, kommentarer och 
lagtexter. Med den svenska anpassningen till redovisningreglerna inom EU. Tholin & 
Larssons förlag, Göteborg 
 
Svensson, Bo, Danelius, Johan (2005) Nya aktiebolagslagen – regler från 1 januari 2006. 
Tholin & Larsson, Göteborg. 
 
Thomasson, Jan et al. (2003) Den nya affärsredovisningen. Liber ekonomi, Malmö 
 
Thorell, Per (1996) Årsredovisningslagen, lagkommentarer. Iutus förlag, Uppsala 
 
Tullgren, Sven (2001) Redovisning & beskattning. Studentlitteratur, Lund 
 
Westermark, Christer (1998) Årsredovisningslagen. Kommentarer, normgivning och övrig 
vägledning. Studentlitteratur, Lund 
 

7.2 Artiklar 
 
Aggestam Pontoppidan, Caroline (2007) ”När revisionsplikten avskaffades i Danmark”; i 
Balans, nr. 2, s. 31-35 
 
Anonym (2005) ” Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora 
aktiebolag?”; i Balans, nr. 4, s.26-27 
 



 56 

Anonym (2006) ”Danmark har avskaffat revisionsplikt för små företag”; i Balans, nr. 4, s. 11 
 
Anonym (2007) ”Bankerna vill ha reviderade årsredovisningar”; i Balans nr. 2, s. 7 
 
Anonym (2007) ”Slopad revisionsplikt för finska småföretag”; i Balans nr. 3, s. 13 
 
Anonym (2007) ”Slopad revisionsplikt utreds”; i Balans, nr. 1, s. 7 
 
Anonym (2007) ”Traditional fraud meets foreign visitors”; i Journal of Accountancy January 
2007, s. 38 
 
Andersson, Per-Olof (2005) ”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll 
revisionsplikten”; i Balans, nr.4, s. 33-34 
 
Andersson, Per-Olof (2007) ”Revisorer som >>städare<<”; i Balans nr. 2, s. 46 
 
Axenborg, Inga-Lisa (2005) ”Rör inte revisionsplikten”; i Balans, nr. 4, s.32 
 
Bisgaard, Anders (2006) ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag. Men många 
väntas även i fortsättningen anlita revisorn”; i Balans, nr. 5, s. 27-29 
 
Brännström, Dan (2005) ”Revisorn gör stor nytta – även i små bolag!”; i Balans, nr. 4, s. 35-
36 
 
Halling Pernilla (2005)”Debatten går het i Norden”; i Balans, nr.3, s. 17-18 
 
Halling Pernilla (2005)”Sällan revision av små företag i EU-länder”; i Balans, nr.3, s. 16 
 
Halling, Pernilla (2005) ” Svenskt näringsliv: >Det har saknats en genomgripande diskussion 
om revisionsplikten...<”; i Balans, nr. 4, s. 24-25 
 
Halling, Pernilla (2005) ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”; i 
Balans nr. 5, s. 21-22 
 
Levander, M (2004) “De små bolagen får betala för de storas skandaler”; i Dagens Industri 
2004-12-16 
 
Precht, Elisabeth (2005) “Skatteverket samarbetar gärna med landets revisorer”; i Balans nr. 
5, s. 23-24 
 
Precht, Elisabeth (2005) ”Alla ense om revisionens fördelar – men måste den vara ett tvång?”; 
i Balans, nr.3, s. 24-25 
 
Precht, Elisabeth (2005) ”Revisionsplikt var svaret på ekonomisk brottslighet”; i Balans, nr. 
4, s. 22-23 
 
Precht, Elisabeth (2006) ”Revisorn är guld värd!”; i Balans, nr. 11, s. 21 
 
Precht, Elisabeth (2007) ”Bra att plikten avskaffas”; i Balans nr. 3, s. 21-22 
 



 57 

Sjölund, Hans (2005) ”Branchen bör agera för bättre regler för revision i små bolag”; i 
Balans, nr. 4, s. 28-30 
 
Skough, Bengt (2007) ”Revision utan plikt? – Javisst!”; i Balans, nr. 1, s. 13 
 
Svanström, Tobias (2006) ”Företagen vill behålla revisionsplikten. Små konsekvenser för 
branchen om revisionsplikten avskaffas”; i Balans, nr. 11, s. 29-31  
 
Thorell Per, Norberg Claes (2005) ”Går det att försvara revisionsplikten?”; i Balans, nr.3, 
s.19-23 
 

7.3 Vetenskapliga artiklar 
 
 
Beattie, Vivian, Fearnley, Stella (1998) ”Audit market competition: auditor changes and the 
impact of tendering”; The british accounting review 30(3):261-289 
 
Blackwell, David W., Noland, Thomas R., Winters, Drew B. (1998) ”The value of auditors 
assurance: evidence from loan pricing”; i Journal of accounting research, Vol.36, No.1, USA 
 
Carey, Peter, Simnett, Roger, Tanewski, George (2000) “Voluntary Demand for Internal and 
External Auditing by Famaliy Business”; i A Journal of Practice & Theory, Vol. 19, 
supplement., s. 37-51 
 
Chung, Shifel (2001) “Perceived value of mandatory audits of small companies”; i 
Managerial Auditing Journal, 16 mars 2001, s. 120-123 
 
Collis, Jill, Jarvis, Robin, Skerratt, Len (2004) “The demand for the audit in small companies 
in the UK”; i Accounting and Business-Research, Vol. 34, No. 2, s. 87-100 
 
Dewing, Ian P., Russel, Peter O. (2001) “Regulation of statutory audit in the Eusopean Union: 
New developments”; i Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 10, nr. 1, s. 68-
78 
 
Elling, Jens O (1993) “Financial reporting in Nordic countries”; i European Accounting 
Review Vol. 2, Issue 3, s. 581-584 
 
Jackson, Russell A (2005) “Behind the shadow”; i International auditors, Oktober 2005,Vol. 
62, Issue 5, s. 40-46 
 
Jensen, Kevan L., Payne, Jeff L. (2005) “Audit procurement: Managing Audit Quality and 
Audit Fees in Response to Agency Costs”; i Auditing: a Journal of practice & theory, Vol. 
24, No. 2, s. 27-48 
 
Jones, Thomas M., Felps, Will, Bigley, Gregory A. (2007) “Etihical Theory and Staleholders 
Decisions: the role of stakeholder culture”; i Academy of Management Review, Vol. 32 Issue 
1, s. 137-155 
 
Kaler, John (2006) “Evaluating Stakeholder Theory”; i Journal of Business Ethics, Vol. 69, 
Issue 3, s. 279-268 



 58 

 
Lindell, Martin, Arvonen, Jouko (1997) ”The Nordic Management Style in a European 
Context”; i Int. Studies og Mgt. & Org., Vol. 26, No. 3, s. 73-91 
 
Tabone, Norbert, Baldacchino, Peter J (2003) “The statutory audit of owner-managed 
companies in Malta”; i Managerial Auditing Journal, 18 maj 2003, s. 387-398 
 
Tauringana, Venancio, Clarke, Steve (2000) “The demand for external auditing: managerial 
share ownership, size, gearing and liquidity influences”; i Managerial Auditing Journal, 15 
april 2000, s. 160-168 
 
Thorell, Per, Whittington, Geoffrey (1994) ”The harmonization of accounting within the EU; 
Problems, perspectives and stratgies”; i The european accounting review 3:2, s. 215-239 
 
Tyrrall, David (2006) “Accounting standards”; i Financial management, Oktober 2006, s. 30-
31 
 

7.4 Internetkällor 
 
Audit commission, 30 maj 2006 ”National fraud initiative 2004/2005”. Hämtat den 12 mars 
2007 från; http://www.audit-commission.gov.uk/Products/NATIONAL-
REPORT/58D7C52C-E63E-48a9-B4CB-09E9679F120A/NFI_2004-05.pdf 
 
Buren C-G, Nyquist K, ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Föreningen svenskt 
näringsliv. 2005-06-22. Hämtat den 30 januari 2007 från; 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_Utrednin_ 
 
Collis, Jill; ”Director’s view on exemption from statutory audit”, DTI in Association with 
Kingston University, oktober 2003. Hämtat den 6 februari 2007 från; 
http://www.dti.gov.uk/files/file25971.pdf 
 
Danske revisorer; ”Lempelse af revisionspligten”. Hämtat den 30 januari 2007 från; 
http://www.fdr.dk/page.asp?id=286&ses= 
 
Ekeblad, Kristina, Hedberg, Jenny Vt- 2005 ”Revisionsplikt, myndigheternas välsignelse? –
En studie av Skatteverkets och Ekobrottsmyndigheternas nytta av revision i små bolag”. 
Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Hämtat den 
7 mars 2007 från; http://www.handels.gu.se/epc/archive/00004205/01/04-05-102D.pdf 
 
Engström, Lisa, Lindh, Frida Ht- 2006 ”Har revisionsplikten betydelse för den ekonomiska 
brottsligheten?”. Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs 
Universitet. Hämtat den 7 mars 2007 från; 
https://guoa.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/2592/1/06-07-32M.pdf 
 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005) ”Rapport om revisionspligt for B-virksomheder (små 
selskaber)” Hämtat den 29 januari 2007 från http://www.eogs.dk/sw10103.asp 
 
Ernst & young; ”Ændring af Aktie- og Anpartsselskabsloven”. Hämtat den 30 januari 2007 
från; http://www.ey.com/global/content.nsf/Denmark/art_lov_aktie_anpartsloven_240306 
 



 59 

Europeiska gemenskapernas kommission, ”om ändring av rekommendation 96/280/EG om 
definition på små och medelstora företag”. Hämtat den 16 februari 2007 från; 
http://ec.europa.eu/enterprise/consultations/sme_definition/documents/com_smes_sv.pdf 
 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Hämtat den 29 januari 2007 från 
http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/bmethods/info/data/new/660-78sv.pdf 
 
FRR; Presseklip 2006, 28 september 2006 ” 28 september 2006”. Hämtat den 4 mars 2007 
från; 
http://www.frr.dk/FRR/Om%20FRR/Nyheder/Arkiv/Presseklip%202006/28%20september%
202006.aspx 
 
Hämat den 2 februari 2007 från; http://www.istheory.yorku.ca/agencytheory.htm 
 
Juel Frederik; Erhvervsbladet,10 april 2006 ”Virksomheder vil beholde deres revisor”. 
Hämtat den 19 februari 2007 från; 
http://www.erhvervsbladet.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060410/NEWS01/104100115&S
earchID=73272671109456 
 
Juel Frederik; Erhvervsbladet,2 oktober 2006 ”Kræver turbo på byrdelettelser”. Hämtat den 
19 februari 2007 från; 
http://www.erhvervsbladet.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20061002/NEWS01/110020144&S
earchID=73274739537775 
 
Justitiedepartementet, 22 juni 2005 ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Svenskt 
Näringsliv. Hämtat den 28 januari 2007 från; 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Beg_ran_om_utredning__4498a.p
df 
 

Kronborg, Mads (2006) Erhvervsbladet 26 september 2006 ”Fiasko for ny revisorlov”. 
Hämtat den 19 februari 2007 från; 
http://www.erhvervsbladet.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060926/NEWS01/109270219&S
earchID=73274875838143 

 
 
Regeringskansliet (1995) ”Aktiebolagets organisation”, SOU 1995:44 Hämtat den 30 januari 
2007 från http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/13/43/b27c0ef8.pdf 
 
Regeringskansliet (2006) ”Förenklade redovisningsregler, m.m”, Dir. 2006:128 Hämtat den 
28 januari 2007 från http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/76/52/850c06e6.pdf 
 

Retsinformation (2004) “Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende virksomheders 
aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)”, 23 mars 2004. Hämtat den 15 februari 
2007 från; http://www.retsinfo.dk/_LINK_0/0&ACCN/A20040019629 

 

Sandén, Weje; privataaffarer.se, 8 februari 2007 ”Små aktiebolag slipper anlita revisorer 
2009”. Hämtat den 23 februari 2007 från; 
http://www.privataaffarer.se/newsText.asp?src=pa&a=19288 
 



 60 

Siegumfeldt, Helen (2007) Erhvervsbladet 21 februari 2007 “Minimal effekt af regeringens 
indsats mod administrative byrder”. Hämtat den 1 mars 2007 från; 
http://www.erhvervsbladet.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20070221/NEWS01/102220183&S
earchID=73274876034564 
 
Ström, Pernilla; dn.se, 4 oktober 2005 ”En onödig börda på de små företagen”. Hämtat den 5 
februari 2007 från; http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=469425 
 
Thorell, Per, Norberg, Claes (2005) ”Revisionsplikten i små aktiebolag”; Svenskt näringsliv 
Hämtad den 29 januari 2007 från 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00000/Revisionsplikten_i_sm__458a.pdf 
 
Uvell, Markus, Selberg, Annette; Internetundersökning av demoskop i samband med Svenskt 
näringsliv 2005 ”Mikroföretag om revisionsplikten” Hämtat den 16 februari 2007 från; 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00004/Demoskops_unders_knin_4497a.
pdf 
 
Wyett, John (2000) ”The audit of the small company”; Acca. Hämtat den 4 april 2007 från 
http://www.accaglobal.com/archive/2888864/31118 
 
Örvell, Maguns ”Revisorer dyra för små bolag”. Dagens Industri. Hämtat den 10 februari 
2007 från; 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3
d2005%5c03%5c17%5c137201%26src%3ddi 
 
 

7.5 Lagar & bestämmelser  
 
FARs samlingsvolym 2006, del 1 
 
FARs samlingsvolym 2006, del 2 
 
Kommittédirektivet; ”Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m.” Dir. 
2006:96 
 
Kommittédirektivet; ”Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision; 
genomförande av EG-direktiv m.m.” Dir. 2006:128 
 
 

7.5 Övriga referenser 
 
Sundström, Stefan (2006) Föreläsning i Advanced auditing, ht-06 
 
Svanström, Tobias (2006) ”Lagstadgad revision? Ja, om företagen får bestämma!” 
 


