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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Avskaffandet av revisionsplikt – möjliga konsekvenser för 

revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag 
 
Seminariedatum: 18 januari 2006 
 
Ämne/kurs:  Kandidatseminarium, FEK 582, 10 p 
 
Författare:  Catrin Aldenhov, Boel Hansson, Weronica Rosenlöw 
 
Handledare:  Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Nyckelord: Revisionsplikt, små aktiebolag, revision, redovisning, 

konsekvenser. 
 
Syfte: Redogöra för tre aktörers uppfattning om avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag samt identifiera möjliga 
konsekvenser. 

 
Metod: Vi tillämpar en abduktiv forskningsansats, en intensiv utformning 

och en kvalitativ metod med semi-strukturerade individuella 
intervjuer. 

 
Referensram: Vår referensram består av gällande lagstiftning, normer och 

pågående debatt i ämnet. 
 
Empiri: Vi har intervjuat 12 respondenter från våra olika aktörsgrupper. 
  
Slutsatser:  Efter genomförandet av vår undersökning har vi bland annat 

kommit fram till följande: Majoriteten av respondenterna är emot 
ett avskaffande av revisionsplikten och en övervägande del av dem 
upplever att revisionen tillför aktiebolagen ett värde. De små 
aktiebolag som har företagsledare som är ekonomiskt utbildade 
kommer att fortsätta att efterfråga revision. Om revisionsplikten 
avskaffas kommer byråjävsproblematiken sannolikt att försvinna 
och revisionsbyråerna kommer då att kunna utveckla sitt 
tjänsteutbud och satsa mer på redovisningsuppdrag. Ett 
avskaffande av revisionsplikten ger upphov till efterfrågestyrd 
revision. 
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Abstract 
 
 
Title: The discontinuance of statutory audit – possible consequences for 

auditing firms, accounting firms and small limited companies 
 
Seminar date:  January 18th, 2006 
 
Course: Bachelor thesis in Business Administration, FEK 582, 10 Swedish 

credits (15 ECTS) 
 
Authors:  Catrin Aldenhov, Boel Hansson, Weronica Rosenlöw 
 
Advisor: Erling Green, Carl-Michael Unger 
 
Keywords: Statutory audit, small limited companies, audit, accounting, 

consequences. 
 
Purpose: Give an account of three participants’ views on the discontinuance 

of statutory audit for small limited companies and identify possible 
consequences. 

 
Methodology: We apply an abductive approach, an intensive study and a 

qualitative methodology with semi-structured individual 
interviews. 

 
Perspective: Our perspective consists of current laws, principles and ongoing 

debate. 
 
Empirical foundation: We have interviewed 12 respondents from our different 

participants. 
  
Conclusions: After conducting our survey we have come to the following 

conclusions: The majority of the respondents are opposed to a 
discontinuance of statutory audit and the greater part of them think 
that the audit has a value to small limited companies. The small 
limited companies that have executives with Business education 
will continue to demand auditing. If the statutory audit is to be 
abolished the problems with firm challenge will most likely 
disappear and the auditing firms will then be able to develop their 
offering of services and take on more accounting commissions. A 
discontinuance of statutory audit will lead to demand-based 
auditing. 
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

I det här kapitlet introduceras problemområdets bakgrund, vilken leder vidare till vår 

problemdiskussion och problemformulering, som sedan mynnar ut i uppsatsens syfte. Vi 

redogör för uppsatsens positionering, avgränsningar och definitioner. Kapitlet avslutas med 

en redogörelse för uppsatsens disposition. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I Sverige har vi sedan 1983 revisionsplikt för samtliga aktiebolag (Aktiebolagslagen, 10 

kapitlet 1 §), vilket innebär att kravet på revision är detsamma för små privata som för stora 

publika aktiebolag, trots att behovet av den kontroll som revision innebär kanske inte är 

detsamma. Detta har givit upphov till den debatt som nu förs om avskaffandet av 

revisionsplikt för vissa aktiebolag. Nedanstående citat är exempel på kommentarer från båda 

sidor i debatten. 

 

”Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens – Behåll revisionsplikten” 

(Svenska Revisorsamfundets (SRS) ordförande Per-Olof Andersson i Balans nr 4 2005) 

 

”Inför begreppet frivillig revision” 

(Redovisningsexperten Carl-Gustav Buhrén (Svenskt Näringsliv) i Balans nr 5 2005) 

 

Revisionspliktens införande i Sverige hade ett dubbelt syfte: det skulle öka ägarnas 

kontrollmöjligheter och dessutom bidra till att bekämpa den ekonomiska brottsligheten.1 Man 

                                                 
1 Ström, ”En onödig börda på de små företagen”, Dagens Nyheter, 4 oktober 2005. 
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kan dock fråga sig om det är rimligt att småföretagen får bära bördan och kostnaden för något 

som främst ligger i samhällets intresse och vars nytta inte har kunnat mätas.2 

 

Den internationella utvecklingen är att de flesta länder i EU inte har revisionsplikt i 

små/medelstora aktiebolag.3 EGs fjärde bolagsdirektiv ger medlemsländerna möjlighet att 

undanta vissa bolag från revisionsplikt.4  Sverige har fram till nu inte valt att utnyttja 

möjligheten att avskaffa revisionsplikt för någon kategori av aktiebolag. Införandet av en ny 

revisionsstandard, RS Revisionsstandard, år 2004 gav upphov till debatt i Sverige då 

revisionskostnaden beräknades öka.5 Svenskt Näringsliv beställde en rapport om 

revisionspliktens existens för små aktiebolag, som var klar våren 2005.6 Rapportens slutsats 

blev att revisionsplikten för mikroföretag (med en omsättning på upp till tre miljoner kronor) 

bör avskaffas då nyttan av revisionen inte överstiger kostnaden. Kort därefter skickades en 

begäran från Svenskt Näringsliv om översyn av revisionsplikten till Justitiedepartementet.7 

 

I Sverige finns i nuläget cirka 250 000 registrerade aktiebolag och av dessa utgör 

mikroföretagen 80-85 %.8 Det innebär att många aktiebolag kommer att beröras vid ett 

eventuellt avskaffande. Slopandet av revisionsplikten är ett intressant och aktuellt ämne som 

för tillfället orsakar stor debatt eftersom många av revisionspliktens intressenter kommer att 

bli påverkade vid ett eventuellt avskaffande. En tänkbar konsekvens kan vara att bland annat 

revisionsbranschens utveckling och tjänsteutbud påverkas. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

De aktörer som vi främst tror kommer att påverkas av ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten är revisionsbyråerna, redovisningsbyråerna och naturligtvis de små 

aktiebolagen. Detta eftersom revisionen av de små aktiebolagen utgör en avgörande del av 

omsättningen för vissa revisionsbyråer. För dessa revisionsbyråer utgör ett eventuellt 

                                                 
2 Ström, ”En onödig börda på de små företagen”, Dagens Nyheter, 4 oktober 2005. 
3 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 11. 
4 EGs fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG), artikel 51.1. 
5 Sjölund, ”Revidera eller inte revidera – det är inte frågan”, Dagens Industri, 19 mars 2005. 
6 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005). 
7 Svenskt Näringsliv, Begäran om översyn av revisionsplikten (2005). 
8 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 10. 
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avskaffande ett hot mot deras befintliga verksamhet. Frågan är om små aktiebolag kommer att 

fortsätta att efterfråga revision när den sker på frivillig basis? 

 

Vad gäller en stor del av redovisningsbyråerna är det redan idag så att de utför många av de 

tjänster som mikroföretagen efterfrågar. Blir det nödvändigt att vända sig till en revisionsbyrå 

i framtiden eller kan någon annan utföra de tjänster som de små aktiebolagen efterfrågar? 

 

Det har på senare tid skrivits uppsatser vid Lunds universitet som på olika sätt berör 

avskaffandet av revisionsplikt, dock ej med fokus på konsekvenser för de tre aktörsgrupperna 

som vi har valt: revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag. Det har även skrivits 

en svensk forskningsrapport om revisionsplikt i små aktiebolag9. Inte heller denna behandlar 

konsekvenser för samtliga våra valda aktörsgrupper. 

 

Vid en genomgång av det som skrivits om slopandet av revisionsplikten på senare tid har vårt 

intryck av debatten varit att det precis som i England10 kan bli aktuellt att införa frivillig 

revision för de allra minsta aktiebolagen och att det efter hand blir aktuellt att även inkludera 

de något större aktiebolagen. Thorell & Norbergs rapport har blåst liv i debatten i Sverige om 

slopande av revisionsplikt för små aktiebolag och det finns de som anser att Thorell & 

Norbergs förslag att avskaffa revisionsplikten för mikroföretagen nu har ”mognat in i 

branschmedvetandet”11. 

 

Man kan fråga sig om nyttan av revisionen överstiger kostnaden och hur man kan försvara 

revisionsplikten i Sverige med bakgrund av den internationella utvecklingen. Utanför Norden 

är Malta i nuläget det enda europeiska land som har revisionsplikt för småbolag, och inom 

Norden diskuteras ett slopande i både Danmark och Finland.12 Om det finns skillnad i värdet 

av revisionen för små respektive stora aktiebolag, behöver de små verkligen ha revisionsplikt? 

Värdet av redovisningen är kanske viktigare än revisionens värde för de små aktiebolagen? 

Redovisningen är reglerad i lag, men kan till skillnad från revision utföras av bolagen själva 

eller av en utomstående som inte behöver vara kvalitetssäkrad. Vad händer om inte 

räkenskaperna granskas av någon oberoende part? 

                                                 
9 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005). 
10 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 25. 
11  Ölund, ”Byråledarkonferensen: Revisionsplikten har överlevt sig själv”, Redovisningskonsulten, nr 6 2005. 
12  Örvell, ”Revisorer dyra för småbolag”, Dagens Industri, 17 mars 2005. 
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Om revisionen blir frivillig är en möjlig konsekvens att de små aktiebolagens redovisning 

mister den kvalitetsstämpel och den kontroll som revisionen ger upphov till. Detta kan i 

förlängningen resultera i försämrad standard, och att tillförlitligheten i redovisningen kan 

avta. En redovisning som inte är tillförlitlig kan leda till ett dåligt underlag för företagens 

interna ekonomistyrning. Kan detta få samhällsekonomiska konsekvenser i framtiden? Kan 

närvaro eller frånvaro av revision i ett företag ha påverkan på företagets ekonomiska 

utveckling? Har de företag som låter revidera sin redovisning kanske lättare att få 

affärsuppdrag och krediter då revisionen ses som en kvalitetskontroll av oberoende part? 

 

Vid ett slopande av revisionsplikt kan den kunskap som revisionen eventuellt tillför de små 

aktiebolagen gå förlorad, vilket kan resultera i andra kostnader för bolaget. Revisorn har god 

kännedom om regelverket som styr aktiebolagens verksamhet. Brott mot regelverket kan 

kanske leda till kostnader som är högre än revisionsarvodet? I så fall är kanske nyttan av 

revisionen värd kostnaden? 

 

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

intresserade av att veta hur ett litet aktiebolag ställer sig till en frivillig revision. Vilket värde 

har revisionen för dessa bolag? I förlängningen tror vi att detta kommer att påverka 

revisionsbranschens och redovisningsbranschens utbud av tjänster. Vi vill undersöka tre 

aktörers inställning till revisionspliktens slopande, och således utifrån dessa tre intressenters 

perspektiv belysa problemkomplexet. Vi vill även ta reda på om det finns någon 

framförhållning inför en eventuell lagändring samt se eventuella konsekvenser för dessa 

intressenter till revisionsplikten. Är det möjligt att urskilja ”vinnare” och ”förlorare” bland 

dessa aktörer? 

 

Det är vårt intryck att den allmänna uppfattningen är att samtliga revisorer är för ett bevarande 

av revisionsplikten. Vi tror att anledningen till denna uppfattning är att revisorerna idag har en 

säker inkomstkälla tack vare att revisionen är lagstadgad. I samband med ett avskaffande av 

revisionsplikten finns således risken att revisionsuppdragen från de små aktiebolagen 

försvinner. I debatten kan man dock se företrädare för revisorskåren som är både för och emot 

ett avskaffande. FAR (Föreningen för revisionsbyråbranschen) har i ett uttalande förespråkat 

att ”också de små företagen behöver revision”13. FAR menar att ”den svenska affärsmiljön är 

                                                 
13 FAR, ”Pressmeddelande från FAR – Revisionsplikten i mindre företag”, Waymaker, 16 mars 2005. 
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unik och ett slopande av revisionen innebär ökade risker för de mindre företagen”14. Är den 

svenska affärsmiljön unik och i så fall på vilket sätt? 

 

Även bland redovisningskonsulterna tycks det i debatten råda olika uppfattningar angående 

revisionspliktens vara eller inte vara. Dessutom förefaller det som att redovisningsbyråerna 

hoppas på en ljus framtid i och med den auktorisation av redovisningskonsulter som 

föreslagits. De skulle kunna få högre status och bli mer efterfrågade, framför allt vid ett 

avskaffande av revisionsplikt för små aktiebolag.15 Kommer revisionspliktens eventuella 

avskaffande att påverka redovisningsbyråernas och/eller revisionsbyråernas status? 

 

 

1.2.1 Problemformulering 

 

Av frågeställningarna i föregående avsnitt väljer vi främst följande som utgångspunkt för vår 

uppsats: 

 

− Vilka konsekvenser får slopandet av revisionsplikt för små aktiebolag för följande 

aktörer: revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag? 

 

− Vilket värde har revisionen och redovisningen för små aktiebolag? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med vår undersökning är: 

  

• Att redogöra för ett antal revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolags 

inställning till ett eventuellt slopande av revisionsplikten för små aktiebolag. 

 

                                                 
14 FAR, ”Pressmeddelande från FAR – Revisionsplikten i mindre företag”, Waymaker, 16 mars 2005. 
15 Ölund, ”SRF moget för auktorisation”, Redovisningskonsulten, nr 4 2004. 
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• Att redogöra för dessa företags förberedelser inför ett eventuellt slopande av 

revisionsplikten. 

 

• Att identifiera ett antal möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer 

och små aktiebolag vid ett avskaffande av revisionsplikten. 

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Att koncentrera sig på de nationella förhållandena anser vi ger en djupare och mer fokuserad 

analys och vi har därför valt att endast undersöka situationen i Sverige. Vi är medvetna om att 

det existerar många intressenter till revisionsplikten. Vi har dock valt att avgränsa oss till de 

tre intressenter till revisionsplikten som vi tror kommer att påverkas mest av ett eventuellt 

slopande av revisionsplikten. Dessutom har vi begränsat antalet respondenter till ett hanterbart 

antal. I vår undersökning har vi valt att fokusera på de minsta aktiebolagen som förekommer i 

debatten, det vill säga mikroföretagen.16 Vi är medvetna om att det finns andra definitioner 

och gränsdragningar i debatt, förslag och regelverk. Samtliga avgränsningar har skett på 

grund av tids- och resursbrist. 

 

 

1.5 Vår definition av små aktiebolag 
 

Vid genomförandet av vår undersökning och arbetet med denna uppsats har vår utgångspunkt 

varit att definiera små aktiebolag som mikroföretag enligt Thorell & Norbergs rapport17. Detta 

eftersom att vi, utifrån debatten på området, är av uppfattningen att det kommer att bli dessa 

företag som först kommer att omfattas av ett avskaffande av revisionsplikten. Enligt Thorell 

& Norbergs rapport innefattar begreppet mikroföretag aktiebolag med en omsättning på upp 

till tre miljoner kronor och det är som nämnt denna definition vi utgår ifrån när vi talar om 

små aktiebolag. 

 

                                                 
16 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 9. 
17 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 9. 
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1.6 Disposition 
 

Kapitel 2 Metod 

 

Vi presenterar i detta kapitel hur vi går till väga vid genomförandet av undersökningen och 

redogör bland annat för våra val av forskningsansats, metod, respondenter och datainsamling. 

Kapitlet avslutas med ett avsnitt om källkritik. 

 

Kapitel 3 Referensram 

 

Detta kapitel utgörs av den teoretiska referensram vi utgår från vid genomförandet av 

undersökningen och uppfyllandet av uppsatsens syfte. 

 

Kapitel 4 Empiri 

 

Här ger vi en kort presentation av vart och ett av våra valda företag och redogör för den 

information vi inhämtat genom intervjuerna med de olika företagskategorierna. 

 

Kapitel 5 Analys 

 

I detta kapitel analyserar vi vårt empiriska material med hjälp av referensramen. 

 

Kapitel 6 Avslutande diskussion 

 

Vi presenterar här slutsatserna av vår undersökning och ger även förslag på fortsatt forskning 

inom området. 
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2 Metod 
 

 

 

 

 

I det här kapitlet redogör vi för vårt tillvägagångssätt och de val och prioriteringar som 

gjorts beträffande vår undersökning. Vi inleder med en beskrivning av vår personliga 

referensram och behandlar sedan vårt metodval. I detta kapitel redovisas också val av 

undersökningsföretag och hur insamlingen av data gjorts. Kapitlet avslutas med kritiskt 

granskande av de metoder och källor vi använt oss av. 

 

 

2.1 Personlig referensram 
 

Vi som författare har olika kunskap, erfarenhet och förförståelse för ämnet vi har valt. 

Dessutom har vi olika livserfarenhet, delvis beroende på variation i ålder och tidigare 

yrkeskarriär, samt att vi präglas av olika värderingar. Sammantaget gör detta att vi har olika 

utgångspunkter och fördomar vid genomförandet av vår undersökning. Våra personliga 

referensramar påverkar arbetsprocessen genom de val och avgränsningar vi gör, vilka 

intresseområden vi väljer att belysa, och på grundval av detta är vi till viss del subjektiva. Vi 

är medvetna om den påverkan detta kan medföra, men det är omöjligt att veta hur denna 

förförståelse inverkat på vår studie. 

 

”Referensramen är summan av den kunskap, erfarenhet, teori och modeller man använder i 

sitt arbete att precisera innehållet i undersökningsuppgiften.”18 

 

Vi vill göra läsaren medveten om vår subjektivitet och ger således läsaren möjlighet att med 

kritiska ögon bilda sig en egen uppfattning utifrån våra redovisade referensramar. 

 

                                                 
18 Lekvall & Wahlbin, Information för marknadsföringsbeslut (1993), s. 131. 
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2.2 Metodval 
 

De val vi gör avseende metod för insamling av data ger i slutändan alltid konsekvenser för det 

resultat vi får av undersökningen. Om det är själva undersökningens upplägg som skapar 

utfallet har det uppstått en undersökningseffekt.19 Det blir därför mycket viktigt att vi är 

medvetna om de val vi gör och hur de i sin tur påverkar resultatet, och det har vi försökt att ha 

i åtanke under arbetet med denna uppsats. 

 

 

2.2.1 Forskningsansats 

 

Vi applicerar en abduktiv ansats på vår studie. Vi anser att den abduktiva ansatsen är mest 

kompatibel med vår problemställning då den ger oss möjlighet att växla mellan teori och 

empiri.20 Det innebär att den abduktiva ansatsen är en konstellation av både deduktiv ansats 

(utgår från teorin) och induktiv ansats (utgår från empirin), men den berikar även med nya 

element. Genom att kunna sammanföra empiri och teori finns det möjlighet till insikt och 

förståelse av problemet som utreds.21 

 

 

2.2.2 Intensiv eller extensiv utformning 

 

Vår studie har en intensiv utformning, vilket kännetecknas av att den, för att få fram förståelse 

för problemet, är djupgående med ett fåtal undersökningsenheter och där styrkan är att 

informationsdatan är detaljrik och relevant.22 För att tillgodogöra oss detta har vi valt att 

endast intervjua 12 respondenter. Nackdelen med detta val är dock att vi inte kan generalisera 

utifrån våra respondenters svar då vi endast undersöker några få enheter.23 Fokuserar man 

däremot på att få generaliserbarhet, att kunna jämföra enheter och att få mer ytlig information, 

                                                 
19 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 20. 
20 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion (1994), s. 42. 
21 Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion (1994), s. 42. 
22 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 94, 102 ff. 
23 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 102, 143. 
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men där relevansen får stå åt sidan, bör man istället välja extensiv utformning där 

undersökningen går på bredden med många undersökningsenheter.24 

 

 

2.2.3 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

 

Valet mellan kvalitativ eller kvantitativ metod beror på vad vi vill samla in för information, 

förenklat sett, i ord eller siffror, samt i vilket sammanhang detta görs. Val av metod styrs av 

uppsatsens problemställning och syfte25 och vi har därför valt kvalitativ metod för vår 

undersökning. Den kvalitativa metoden möjliggör i vårt fall en djupdykning i respondenternas 

syn och verklighet angående konsekvenser av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 

Kvalitativa undersökningar fokuserar på det som är specifikt i motsats till kvantitativa, som 

fokuserar på det som är generellt.26 

 

Ett av nyckelorden inom kvalitativ metod är förståelse; vi ska främst skapa förståelse av 

problemet, inte förklara det, vilket den kvantitativa metoden framför allt fokuserar på.27 Vi vill 

få en helhetsbild av våra undersökningsenheter och på så sätt generera förståelse för 

problemkomplexet, aktörernas syn och konsekvenserna av revisionspliktens vara eller inte 

vara. 

 

Vi väljer att använda oss av öppna individuella intervjuer (exempel på andra kvalitativa 

metoder är observation och dokumentundersökning)28 för att få fram åsikternas nyansrikedom 

och tydliggöra individuella skillnader mellan dels respondenterna, men även mellan våra tre 

valda aktörsgrupper. På detta sätt förvärvar vi information som är viktig för uppgiftslämnaren 

och unik för just den respondenten samt en mer komplett uppfattning om problemkomplexet, 

vilket inte är genomförbart vid en kvantitativ metod såsom via en enkätundersökning. 

 

 

                                                 
24 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 99 ff. 
25 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 87. 
26 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997), s. 79, 80. 
27 Andersen, Den uppenbara verkligheten (1998), s. 31. 
28 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 159. 



 16 

2.3 Val av företag 
 

Då vår intention var att se vad våra valda aktörer ansåg om ett avskaffande av revisionsplikt, 

har vi således intervjuat företag inom dessa aktörsgrupper. Vi har genomfört 12 individuella 

intervjuer, och denna begränsning har varit nödvändig för att kunna göra intervjuerna mer 

djuplodande. 

 

 

2.3.1 Våra kriterier 

 

Revisionsbyråer 

 

Vi delade upp revisionsbranschen i två delar: större och övriga revisionsbyråer. Enligt vår 

uppdelning utgörs de större byråerna av de största företagen i branschen och som går under en 

vedertagen benämning i branschen, nämligen ”The Big 4”29, där Deloitte & Touche, KPMG, 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Ernst & Young ingår. Vi ansåg att två av dessa fyra 

företag utgjorde ett tillräckligt urval för att få en större revisionsbyrås syn på 

problemkomplexet. De övriga revisionsbyråerna utgörs av resterande revisionsbyråer i 

Sverige. Det är ett större gap mellan den största och minsta byrån i denna grupp och vi gjorde 

därför ett urval på tre företag för att täcka in den variationen. 

 

Våra kriterier vid val av respondenterna, både vad beträffar större och övriga revisionsbyråer, 

utgjordes av att vi ville intervjua godkända eller auktoriserade revisorer eftersom det 

säkerställer att respondenten varit verksam i yrket under minst 3 år och således har erfarenhet 

och god kunskap om revisionsbranschen. 

 

Redovisningsbyråer 

 

Liksom i kategorin övriga revisionsbyråer finns en variation i storlek av redovisningsbyråerna 

och vi valde därför att även i denna kategori att intervjua tre byråer. Våra kriterier avseende 

intervjuobjekt var att respondenterna skulle vara redovisningskonsulter med minst 5 års 

                                                 
29 www.big4.com, 18 november 2005. 
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yrkeserfarenhet för att därigenom ha uppnått kunskap och erfarenhet om hur branschen 

fungerar. 

 

Små aktiebolag 

 

I kategorin små aktiebolag valde vi att intervjua fyra respondenter eftersom det primärt är 

denna aktörsgrupp som omnämns i revisionspliktsdebatten. Det är dessa aktörer som ska 

avgöra om nyttan av revisionen överstiger kostnaden och således efterfråga revisions- 

och/eller redovisningstjänster om avskaffandet av revisionsplikt i små aktiebolag verkställs. 

Respondenterna är aktiva i olika branscher vilket vi tycker är positivt genom att de då kan ge 

oss olika infallsvinklar på problemet. Kriterierna för små aktiebolag är att de har en 

omsättning på max tre miljoner kronor (se även vår definition i inledningskapitlet). 

 

 

2.3.2 Våra respondenter 

 

Större revisionsbyråer:  Deloitte & Touche AB 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Övriga revisionsbyråer:  Andersson & Norberg KB 

Lindebergs Grant Thornton AB 

   P46 Revision AB  

 

Redovisningsbyråer:  P46 Revision AB 

   Skånes Redovisningsbyrå AB 

Veberöds Redovisningsbyrå AB 

 

Små aktiebolag:  Basi Instrument AB 

   Mats Alms Åkeri AB 

Polstiernan Investment AB  

   Veberöds Redovisningsbyrå AB 
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Vi vill förtydliga att vi har intervjuat personer på företaget P46 Revision AB dels ur ett 

revisionsbyråperspektiv och dels ur en redovisningsbyrås synvinkel. Dock har vi gjort 

intervjuer med två olika respondenter. Veberöds Redovisningsbyrå ingår också i två 

aktörskategorier, men i detta fall genomförs intervjuerna med samma respondent. Detta för att 

vi vill se problemkomplexet utifrån en och samma persons synvinkel, dels sett genom 

respondentens ägarperspektiv (i egenskap av ägare till ett aktiebolag) och dels genom rollen 

som redovisningskonsult på en redovisningsbyrå. 

 

 

2.4 Datainsamling 
 

För att ta oss an studien på ett lämpligt sätt letade vi i informations- och biblioteksdatabaser, 

såsom LOVISA, ELIN och LIBRIS, efter publikationer gällande vårt ämnesområde. Vi 

upptäckte att det fanns många artiklar, både svenska och utländska, som diskuterade vårt 

ämne revisionsplikt. Många av dessa var producerade under år 2005, men ingen av dem 

behandlade problematiken med konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små 

aktiebolag. Då vi endast funnit en svensk forskningsrapport i vårt valda ämne har vi för 

jämförande ändamål även använt oss av engelsk forskning. 

 

 

2.4.1 Primärdata 

 

Datainsamlingen har framför allt grundat sig på primärdata från intervjuer med företag i våra 

utvalda aktörsgrupper. Debatten är högaktuell och åsikterna är många angående vårt 

uppsatsämne eftersom det är många intressenter till revisionsplikten som blir involverade och 

berörda om revisionen blir frivillig för de små aktiebolagen. Intervjuerna har gett oss sådan 

information som normalt ej skulle framkomma på grund av det hemlighetsmakeri30 som 

försiggår hos vissa av revisionspliktens intressenter inför ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten för små aktiebolag. 

 

 

                                                 
30 Pålsson, personlig intervju, 15 november 2005.   
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2.4.2 Litteratur 

 

Det vi i huvudsak tagit del av och behandlat beträffande litteratur är inhämtat material från 

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

tidigare författade kandidat- och magisteruppsatser. Vi har genom detta slags data fått 

möjlighet till ytterligare kunskap och inblick i vårt valda problemkomplex och även sådant 

som inte berörts eller kommit fram under våra intervjuer. 

 

 

2.5 Intervjumetod 
 

Vi ville få en ökad förståelse för våra respondenters inställning till vårt uppsatsämne, och 

detta belyses bäst genom individuella intervjuer där respondenten ges möjlighet att öppet 

svara på våra intervjufrågor. Vi tillämpade semi-strukturerade31 intervjuer för att uppnå den 

flexibilitet som detta tillvägagångssätt erbjuder, och som är viktigt för att erhålla information 

om vårt problemkomplex utifrån våra respondenters perspektiv. Detta uppnår vi genom att 

dels hålla oss till vår förutbestämda intervjuguide och på så sätt fokusera på vad vi ville 

åstadkomma med intervjun, dels genom att ge respondenten möjlighet att utveckla och 

eventuellt styra in på vad han/hon upplever som viktigt och relevant i ämnet. 

 

 

2.5.1 Intervjuguider 

 

Innan vi genomförde våra intervjuer ville vi få en innehållsmässig kontroll och på så vis få 

feedback på eventuella synpunkter beträffande innehåll och upplägg av våra intervjuguider.32 

Eftersom vi hade tre olika intervjuguider skräddarsydda för de olika aktörsgrupperna behövde 

vi respons från personer från var och en av dessa grupper.  

 

I våra intervjuguider valde vi att inte definiera små aktiebolag eftersom det kunde styra 

respondenternas svar. Respondenten skulle själv få komma med åsikter om gränsdragning och 

                                                 
31 Bell & Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 363. 
32 Lantz, Intervjumetodik (1993), s. 66. 
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argumentera för varför, eftersom vi är väl medvetna om att det finns många olika gränser i 

ämnesdebatten. Vi anser dock att diskussionen som sådan blir densamma oavsett om 

storleksgränsen definieras eller ej. 

 

För att bereda respondenten möjlighet att i förväg tänka igenom ämnet, och sina svar på de 

frågor vi förberett, skickade vi innan intervjutillfället ut intervjuguiden via brev eller e-post. 

 

 

2.6 Intervjuer 
 

Vi har genomfört sju besöksintervjuer och fem telefonintervjuer. Geografiskt avstånd mellan 

intervjuare och intervjuobjekt har varit den främsta orsaken till telefonintervjuerna, men även 

tidsbrist hos respondenten har föranlett telefonintervjuer. Telefonintervjuer är i jämförelse 

med besöksintervjuer både billigare och snabbare. Däremot bör de ej behandla alltför 

invecklade och känsliga frågor eftersom det kan vara svårt att hålla respondenten intresserad 

när det ej föreligger ögonkontakt mellan den intervjuade och intervjuaren.33 Vi har noterat att 

det är lättare att skapa kontakt och få utförligare svar vid besöksintervjuerna. Samtidigt har vi 

både vid besöks- och telefonintervjuerna försökt uppnå en högre kvalitet på svaren via 

probes34, vilket innebär att man som intervjuare sporrar och stöttar respondenten att ge så 

uttömmande och precisa svar som möjligt. Detta framför allt för att få ut så mycket som 

möjligt av våra intervjuer och samtidigt bringa klarhet i eventuella missförstånd. 

 

Vid besöksintervjuerna fick vi möjlighet att observera respondentens beteende vid 

svarstidpunkten, vilket i sig kan ge intressanta upplysningar. Allt detta sammantaget hade ej 

varit möjligt om vi använt oss av en sedvanlig enkätundersökning eftersom vi ville uppnå en 

närhet till källan som innebär att vi får de olika vinklingar och perspektiv som behövs för att 

skildra vårt problemområde. Besöksintervjuerna har genomförts på respondenternas 

respektive arbetsplatser. Vi är medvetna om att det vid besöksintervjuer kan uppstå en 

påverkan på intervjuobjektets svar genom olika egenskaper eller ageranden hos intervjuaren, 

såsom till exempel ålder, kön, och åsikter.35 Denna effekt uppstår dock inte, eller åtminstone 

                                                 
33 Dahmström, Från datainsamling till rapport (1996), s 64. 
34 Dahmström, Från datainsamling till rapport (1996), s 61, 63. 
35 Bell & Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 140. 
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inte lika mycket, vid telefonintervjuer då dessa möjliggör distans mellan respondent och 

intervjuare.36  

 

Vi har medvetet försökt att inte påverka respondenterna genom att vare sig vara för 

engagerade eller oengagerade vid intervjutillfället, detta för att inte influera och därmed 

medverka till förvrängning av datainsamlingen. 

 

För att i möjligaste mån säkerställa kvaliteten på insamlingen av data och efterföljande analys, 

och för att på ett korrekt sätt återge respondentens åsikter, intervjuade en medan de andra två 

tog anteckningar. Intervjuerna spelades in via diktafon, för att säkerställa ett korrekt 

återgivande av respondenternas svar, och alla respondenter godkände diktafoninspelning. Det 

var dock viktigt att det fanns två som antecknade, och fångade upp vad som sades och hur det 

sades, om tekniska problem skulle uppstå.  Intervjun återgavs sedan i skrift direkt efter varje 

genomförd intervju. Vi är medvetna om att de tolkningar vi har gjort av intervjuerna kan i 

slutändan ha påverkat resultatet. Genom att vi alla tre har närvarat vid intervjuerna och 

dessutom använt oss av diktafon tror vi oss att i allra möjligaste mån ha undvikit felaktiga 

tolkningar. 

 

 

2.7 Trovärdighet 
 

I denna uppsats har vi försökt nå en hög trovärdighet genom att noga validera och kritiskt 

granska den information som inhämtats från litteratur, forskningsartiklar och övriga källor vi 

tagit del av i anslutning till vår studie. Dessutom har vi på ett mycket minutiöst sätt tänkt 

igenom de val av studieföretag vi gjort, för att utifrån dessa grundfundament skapa bästa 

möjliga kongruens gällande vårt syfte. 

 

 

 

 

                                                 
36 Bell & Bryman, Företagsekonomiska forskningsmetoder (2005), s. 140. 



 22 

2.8 Metod- och källkritik 
 

Som läsare bör man kritiskt granska de val författaren gjort och hur källorna har värderats.37 

Vilken kvalitet håller den data man står inför? Detta i sin tur innebär att vi som författare 

måste förhålla oss till den giltighet och tillförlitlighet som data är föremål för.38 Att göra en 

bedömning av om källorna som använts i studien är valida, det vill säga om dessa verkligen 

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

syftet med källkritiken.39 Det är av vikt att förhålla sig till och kritiskt granska de källor som 

använts för studien.40 Oavsett vilken teoretisk infallsvinkel man har och om man använder 

kvalitativ eller kvantitativ data är dock giltigheten viktig.41 

 

 

2.8.1 Källkritik av primärdata 

 

Validering innebär också att vi kritiskt måste värdera våra respondenters vilja att ge oss 

sanningsenlig information vid intervjuerna.42 Vi måste vara medvetna om att det finns risk för 

att de ger svar som till exempel gagnar deras egna intressen och att det kan finnas en social 

önskvärdhet att som person vilja framstå på ett visst sätt.43 Som tidigare nämnts under 

avsnittet om primärdata är vi dessutom medvetna om att ämnet vi undersöker kan anses vara 

känsligt för våra respondenter och i sin tur deras intressenter. Detta eftersom föreberedelser 

inför ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag kan utgöra 

företagshemlig information. Det är visserligen ännu inte fastställt om det blir en förändring av 

revisionsplikten för små aktiebolag, men följaktligen kan vissa aktörer redan nu planera och 

förbereda eventuella åtgärder, som de i nuläget vill hålla hemliga. Det innebär att våra 

respondenter kan hålla inne med viss information för att skydda sig själva och företaget.  

 

 

                                                 
37 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 150. 
38 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 255. 
39 Eriksson & Wiedersheim-Paul, Att utreda, forska och rapportera (2001), s. 150. 
40 Reinecker & Stray Jörgensen, Att skriva en bra uppsats (2004), s. 143. 
41 Silverman, Interpreting Qualitative Data (1993), s. 156. 
42 Jacobsen, Vad, hur och varför (2002), s. 260. 
43 Dahmström, Från datainsamling till rapport (1996), s. 62. 
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Genom att respondenterna i förväg fick ta del av vår intervjuguide kan detta innebära att de 

redan innan intervjuerna funderat igenom och noga övervägt vilka svar de tänkt ge under 

själva intervjun. Vi är medvetna om att det kan påverka deras svar och vi har därför använt 

oss av semi-strukturerade intervjuguider med öppna frågor, och således erbjudit 

respondenterna att tala fritt om ämnet på eget initiativ. Vi har även försökt att inte ställa frågor 

som kan upplevas som känsliga och vi tror därmed att svaren som delgivits oss inte medvetet 

är felaktiga eller ger vilseledande information. Genom detta tillvägagångssätt tror vi oss ha 

begränsat dessa brister. 

 

På grund av åtgärderna ovan har vi minimerat riskerna för snedvridenhet, och vi tycker därför 

att informationen från respondenterna är tillförlitlig, men vi är naturligtvis medvetna om att 

generalisering ej är möjlig. Dock kan vi ändå erhålla god och omfattande information kring 

problemkomplexet. 

 

Trovärdigheten hos de vi har intervjuat anser vi vara hög då de intervjuade besitter kunskap 

som vi är intresserade av. Vi ansåg att dessa respondenter kunde ge oss den information som 

vi var intresserade av med tanke på vår problemformulering och vårt syfte. Vi är dock 

medvetna om att en intervju med annan person kunde ha gett ett annat utslag och en annan 

effekt på slutresultatet. Exempelvis hade intervjuer med endast respondenter från en storstad 

inneburit ett annat empiriunderlag än vad som nu delgivits oss då vi spridit vår geografiska 

räckvidd till att innefatta respondenter även i södra Norrland. 

 

 

2.8.2 Källkritik av litteratur  

 

Vi har förhållit oss kritiska till den litteratur vi tagit del av och i sin tur till författarna då dessa 

kan vara färgade av sitt mål med publikationen eller att de skrivit på uppdrag av någon annan. 

Vi har bland annat tagit del av Thorell & Norbergs rapport44, vilken skrevs på uppdrag av 

Svenskt Näringsliv, och Collis rapport45, som är beställd av Näringsdepartementet i England, 

och således kan författarna vara påverkade av sina uppdragsgivare. Vi är medvetna om att 

informationen kan vara färgad, men den utgör ändå en bra källa då författarna är professorer 

                                                 
44 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005). 
45 Collis, Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit (2003). 
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respektive doktor. De är välrenommerade författare och forskare och besitter således 

välgrundad kunskap i ämnesområdet. Vi har på liknande sätt försökt att förhålla oss kritiska 

till övriga källor som vi använder oss av i vår referensram. 
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3 Referensram 
 

 

 

 

 

Referensramen består av begrepp och litteratur som fungerar som analysredskap och 

uppfattningsramar för vårt valda ämnesområde. Inledningsvis beskriver vi revisionen och 

revisionsplikten i Sverige och vad EG-direktiven innebär för vår lagstiftning. Detta följs av en 

presentation av olika storleksdefinitioner av små aktiebolag. Därefter följer en beskrivning av 

lagar och normer vad gäller redovisning. Slutligen redogör vi för den pågående debatten i 

ämnet. 

 

 

3.1 Revision och revisionsplikt 
 

För att få en förståelse för de regelverk som aktiebolag behöver följa och vad som styr 

revisionsplikten följer en kort genomgång av dessa. 

 

I Sverige är det reglerat i lag att alla aktiebolag måste ha en revisor och att denna revisor 

måste vara kvalificerad, det vill säga vara antingen auktoriserad eller godkänd.46 Detta krav på 

revisionsplikt i samtliga svenska aktiebolag har funnits sedan 1983.47 Revisionsplikten finns 

angiven i Revisionslagen och den hänvisar till Bokföringslagen vad gäller vilka företag som 

är tvingade att avsluta sin bokföring med en årsredovisning.48 

 

Revisionen innebär att revisorn skall granska företagets årsredovisning och bokföring samt 

företagsledningens förvaltning av bolaget. Granskningen skall utföras enligt god 

revisionssed49. I Aktiebolagslagen definieras inte vad som menas med god revisionssed, vilket 

beror på att revisionen skall kunna ”anpassas allt efter företagens skiftande förhållanden och 

                                                 
46 Aktiebolagslagen 10 kap. 1 och 11 §. 
47 Svenskt Näringsliv, ”Begäran om översyn av revisionsplikten”, Svenskt Näringsliv, 22 juni 2005. 
48 Revisionslagen 2 §. 
49 Aktiebolagslagen 10 kap. 3 §. 
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efter den utveckling som sker genom teori och praxis vad gäller innebörd och omfattning”50. I 

propositionen 1997/98:99 har regeringen dock utvecklat vad de anser att uttrycket innefattar. 

De menar att inom ramen för lagen skall revisorsorganisationerna och Revisorsnämnden stå 

för vägledningen avseende revisionen. Dessa organisationer ges ett stort ansvar i tolkandet av 

vad som är att ses som god revisionssed genom att definitionen av detta begrepp inte står att 

finna i lagstiftningen. En lagfästning av vad som utgör god revisionssed skulle innebära att 

definitionen med tiden skulle ”behöva fyllas ut av och kompletteras med gällande 

uppfattning”51. Det faktum att man valt att inte lagstifta om begreppets innebörd kan ses som 

ett sätt att göra normbildningen mer anpassbar och mindre formell. 

 

Eftersom samtliga aktiebolag har revisionsplikt är kravet på innehållet i revisionen detsamma, 

oberoende av storleken på aktiebolaget. Det finns även bestämmelser i aktiebolagslagen vad 

gäller revisorns skyldighet att anmärka på skötseln av skatter och avgifter samt rapportering 

avseende misstanke om brott, som gäller samtliga aktiebolag oberoende av storlek.52 

 

Revisionen skall utmynna i en revisionsberättelse som redovisar resultatet av granskningen. 

Revisorns skall i denna uttala sig om årsredovisningen samt om VD:ns och styrelsens 

förvaltning.53 

 

 

3.2 Revisionens syfte 
 

Aktiebolag är den vanligaste associationsformen i Sverige.54 I maj 2004 fanns det lite mer än 

242 000 registrerade bolag, dock är det svårt att veta hur många av dessa som är aktiva.55 Det 

här är viktig information för att förstå omfattningen av ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. En trolig orsak till att denna bolagsform är den vanligaste är att ägarna till ett 

aktiebolag har ett begränsat ansvar. Innebörden av detta är att aktieägarna inte har ett 

                                                 
50 SOU 1971:15, s. 266. 
51 Prop. 1997/98:99, s. 142 f. 
52 Aktiebolagslagen 10 kap. 31, 38-40 §§. 
53 FARs Revisionsbok 2004 (2003), s. 16. 
54 Moberg, Bolagsrevisorn (2003), s. 22. 
55 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 10. 
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personligt ansvar för de skulder som bolaget förvärvar.56 Det faktum att aktieägarna inte har 

ett personligt ansvar ökar behovet av en oberoende granskning av revisorn.  

 

Det är av avgörande betydelse för aktiebolagets intressenter hur bolaget redovisar sin 

ekonomiska ställning och sina resultat. Informationen som lämnas kan påverka intressenterna 

och de beslut de fattar. I detta sammanhang kan revisionen ses som ett sätt att öka den 

ekonomiska informationens trovärdighet.57 

 

Alternativa företagsformer till aktiebolag, som finns att bedriva näringsverksamhet i, är 

kommanditbolag, handelsbolag samt enskild firma. Det gemensamma för dessa 

företagsformer är att resultatet från verksamheten beskattas direkt av ägaren, till skillnad mot 

aktiebolaget som är ett eget skattesubjekt. Företagsformerna innebär även att ingen skillnad 

görs mellan företaget och ägaren; ägaren svarar fullt ut för företagets förpliktelser.58 De är 

alltså undantagna från revisionsplikt och det är endast vissa handelsbolag som enligt lag måste 

revideras.59 

 

I ett aktiebolag är det kanske främst aktieägarna som är i behov av kontroll av bolagets 

verksamhet, men det kan också finnas en rad andra intressenter till hur styrelsen sköter 

förvaltningen av bolaget. Kreditgivare och borgenärer vill ta del av uppgifter om bolagets 

ekonomiska ställning. Därutöver finns intressenter i form av bolagets anställda, kunder och 

leverantörer, som i viss utsträckning kan behöva ekonomisk information för att fatta beslut. 

Samhället i stort kan ses som ytterligare en intressent till aktiebolaget.60 

 

Förtroende för bolagets ekonomiska information är alltså viktigt för bolagets intressenter. 

Revisorn har, bland annat genom sitt oberoende och sin kompetens, en betydande funktion att 

fylla genom att bidra till skapandet av detta förtroende.61 Det uttrycks i Revisorslagen att 

revisorn skall genomföra sina åliggande med opartiskhet, självständighet och att revisorn skall 

vara objektiv i sina bedömningar. Ett annat sätt att benämna opartiskhet och självständighet är 

oberoende.62 Revisorn har även tystnadsplikt, allt som revisorn får veta genom arbetet med 

                                                 
56 Moberg, Bolagsrevisorn (2003), s. 23. 
57 Moberg, Bolagsrevisorn (2003), s. 31. 
58 Smiciklas, Associationsrättens grunder (2000), s. 26, 35 och 42.  
59 Smiciklas, Associationsrättens grunder (2000), s. 39. 
60 Prop. 1997/98:99, s. 127. 
61 Moberg, Bolagsrevisorn (2003), s. 31. 
62 FARs Revisionsbok 2004 (2003), s. 85 f. 
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sina klienter får ej föras vidare. Den enda information som är tillgänglig för utomstående är 

den som skrivs i revisionsberättelsen. Vissa undantag från tystnadsplikten finns till exempel 

vid förundersökning i brottsmål.63 

 

En fara för detta oberoende kan, enligt en promemoria från Justitiedepartementet64, vara om 

revisorn är direkt eller indirekt delaktig i det reviderade bolagets redovisning. I promemorian 

diskuteras en skärpning av det så kallade byråjävet. Detta innebär att den person som biträder 

ett bolag i dess bokföring inte kan vara anställd i samma företag som bolagets revisor, så 

kallade kombiuppdrag. Nuvarande lagstiftning tillåter detta utom när det gäller 

grundbokföring. I promemorian framförs revisorernas åsikt att revisionen kan hålla en högre 

standard då de regelbundet kan få underrättelse om bolagets verksamhet under 

räkenskapsårets gång. Till exempel får de möjlighet att löpande se att bolaget sköter sin 

redovisning av skatter och avgifter.65 

 

Revisornämnden är dock av en annan åsikt och menar att revisorn kan erhålla samma 

information om en redovisningsbyrå sköter bokföringen för ett bolag. Revisorsnämnden 

menar vidare att kvaliteten på kombiuppdrag ofta är sämre än på icke kombinerade uppdrag, 

eftersom revisorerna förlitar sig för mycket på det arbete som kollegorna har utfört.66 

Promemorian föreslår att ändring av lagtexten sker genom att ordet grundbokföring i 

lagtexten ändras till bokföring. Detta skulle innebära att så snart någon på samma 

revisionsbyrå som revisorn biträder bolaget med någon del av bokföringen, till exempel 

upprättande av årsredovisning, så skulle jäv föreligga.67 I den nya aktiebolagslagen, som 

träder i kraft den 1 januari 2006, har dock ingen ändring skett.68 

 

 

3.3 EG-rätten 
 

Vi belyser EG-rätten för att ge en bild av hur den påverkar svensk rätt. Det finns en strävan 

inom EU att harmonisera regelverken inom medlemsländerna och detta gäller även inom 

                                                 
63 FARs Revisionsbok 2004 (2003), s. 91. 
64 Justitiedepartementets promemoria, Några frågor om revision (2003). 
65 Justitiedepartementets promemoria, Några frågor om revision (2003), s. 56. 
66 Justitiedepartementets promemoria, Några frågor om revision (2003), s. 57. 
67 Justitiedepartementets promemoria, Några frågor om revision (2003), s. 60. 
68 Prop. 2004/05:85. 
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områdena redovisning och revision. Detta innebär att det inom EG-rätten finns en rad 

förordningar och direktiv gällande revision, vilka är tillämpliga på aktiebolaget som 

bolagsform. Svenska aktiebolag ska bland annat följa det fjärde bolagsdirektivet.69 I den 51:a 

artikeln i detta direktiv finns det angivet att företagens årsbokslut skall revideras enligt det 

åttonde bolagsdirektivet samt att förvaltningsberättelser skall granskas.70 Det anges i 51.2 i 

samma direktiv att undantag får göras för mindre bolag. 

 

 

3.4 Definitioner av små aktiebolag 
 

Det finns en mängd olika uppfattningar gällande vilka företag som ska ses som små företag 

och det råder dessutom begreppsförvirring rörande dessa företags benämning. För att 

illustrera att det existerar olika definitioner och att det kan påverka vilka företag som ska 

omfattas vid ett avskaffande tycker vi att det är relevant att belysa dessa. 

 

I Årsredovisningslagen finner man de så kallade 10/24-reglerna som innebär att företag med 

färre än 10 anställda och en balansomslutning understigande 24 miljoner kronor är att ses som 

små företag som undantas från vissa krav på informationslämning.71 

 

EG-kommissionen har valt att definiera små företag som företag med mellan 10 och 49 

anställda och en omsättning understigande 7 miljoner euro eller en balansomslutning 

understigande 5 miljoner euro. Företag med färre än 10 anställda kallas av EU för 

mikroföretag.72 Dock har man valt en annan definition på revisions- och redovisningsområdet. 

Enligt fjärde och sjunde bolagsdirektiven har små företag färre än 50 anställda och en 

omsättning på mindre än 7,3 miljoner euro alternativt en balansomslutning understigande 3,65 

miljoner euro.73 

 

I Sverige fanns det 557 300 registrerade företag år 2000, denna siffra innefattar samtliga 

företagsformer.74 I den statistiken har företagen delats upp i små, medelstora och stora efter 

                                                 
69 EGs fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG). 
70 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/51/EG, artikel 1, punkt 17. 
71 Årsredovisningslagen 3 kap. 8 §. 
72 Kommissionens rekommendation 96/280/EG. 
73 EGs fjärde bolagsdirektiv (78/660/EEG), EGs sjunde bolagsdirektiv (83/349/EEG). 
74 www.svensktnaringsliv.se, 22 december 2005. 
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hur många anställda de har. Små företag har enligt denna definition upp till nitton anställda, 

storföretagen är de med mer än tvåhundra anställda och de medelstora är de där emellan. De 

små företagen utgjorde nästan 98 % av alla företag och av dessa var cirka 71 % 

enmansföretag. Endast två procent av företagen var medelstora och endast två promille var 

stora företag.75 I Thorell & Norbergs rapport76 nämns att mellan 80-85 % av alla aktiebolag 

faller inom definitionen för mikroföretag. Denna uppgift samt ovan nämnda statistik indikerar 

att Sverige har en företagsstruktur med många små företag.77 

 

 

3.5 RS Revisionsstandard 
 

RS Revisionsstandard (RS) innehåller direktiv och principer för hur revisionen i Sverige skall 

utföras. RS är baserat på de internationella revisionsstandarderna ISA (IFACs internationella 

standarder i revisionsfrågor) som IFAC (International Federation of Accountants) ger ut. Viss 

ändring har alltså skett med hänsyn till svensk lagstiftning. RS gäller från och med den 1 

januari 2004.  De nya reglerna innebär att revisorns uppgifter och ansvar ökar i jämförelse 

med tidigare lagstiftning. I punkt 27 i förordet till RS står: ”Granskning enligt RS innebär 

även att revisionslagstiftningens krav på granskning av bokföringen uppfylls”78.  

 

I RS200 anges att målet för den lagstadgade revisionen är ”att revisorn skall lämna en 

revisionsberättelse”.79 För att i revisionsberättelsen kunna uttala sig om att årsredovisningen 

har upprättats enligt lag, och att den genom detta ger en rättvisande bild av företaget, skall 

revisorn granska årsredovisningen, bokföringen samt företagsledningens förvaltning.80 

 

Förespråkare för lättnader i revisionsplikten för små aktiebolag menar att RS är gjord för 

börsbolag och inte är anpassad till de mindre bolagen. RS skall tillämpas vid samtliga 

revisioner oavsett bolagsstorlek. Ett bruk av RS leder till högre revisionskostnader för 

aktiebolagen och denna ökning kan bli mer kännbar för de mindre bolagen.81 Det finns dock 

                                                 
75 www.svensktnaringsliv.se, 22 december 2005. 
76 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 10. 
77 Brännström & Johansson, ”Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen”, Dagens Industri, 17 
    mars 2005. 
78 FARs Samlingsvolym del 2 (2005), s. 285. 
79 FARs Samlingsvolym del 2 (2005), s. 300. 
80 FARs Samlingsvolym del 2 (2005), s. 300. 
81 Sjölund, ”Revidera eller inte revidera – det är inte frågan”, Dagens Industri, 19 mars 2005. 
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ett uttalande, RevU 1005 ”Särskilda övervägande vid revision av små företag”, som kan 

tillämpas vid revision av mindre bolag. I uttalandet hänvisas till propositionen 1997/98:99 där 

regeringen har skrivit om revision i mindre aktiebolag. Regeringen skriver bland annat att 

argumentet att revisionen är en för hög kostnad för ett litet bolag inte är ett tillräckligt starkt 

skäl för ett undantag. Regeringen anser att det är en annan sak att anpassa revisionen så att 

den inte blir mer ”omfattande och kostnadskrävande än vad som verkligen är motiverat”82. 

RS anger därför i RevU 1005 att det är denna inställning som skall vara vägledande vid 

revision av små företag. I detta uttalande anges sedan, för samtliga revisionsstandarder, vilka 

möjligheter det finns att anpassa revisionen i småföretag.83 

 

 

3.6 Redovisning 
 

Som vi tidigare belyst är det bland annat aktiebolagens redovisning som ska revideras. Vid ett 

avskaffande är det därför viktigt att förstå vad redovisningen består av och vilket värde den 

har för små aktiebolag. 

 

De grundläggande reglerna avseende redovisning finns i Bokföringslagen samt 

Årsredovisningslagen. Dessa lagar anses vara ramlagar och skall kompletteras genom 

användandet av god redovisningssed.84 Enligt Bokföringslagen är samtliga aktiebolag 

bokföringsskyldiga, i samma lag anges också att bokföringen varje räkenskapsår skall 

avslutas med en årsredovisning.85 

 

Att redovisningen skall upprättas enligt god redovisningssed är något som länge ansetts vara 

grunden till normgivningen inom redovisning. Lagar, praxis samt kravet på en rättvisande bild 

bör vara en del av begreppet. Kopplingen av redovisningen till en mer övergripande god 

redovisningssed har syftet att göra normbildningen mer flexibel.86 

 

 

                                                 
82 FARs Samlingsvolym del 2 (2005), s. 530. 
83 FARs Samlingsvolym del 2 (2005), s. 530-544. 
84 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare (2002), s. 45. 
85 Bokföringslagen 2 kap. 1 § samt 6 kap. 1 §. 
86 Nilsson, Redovisningens normer och normbildare (2002), s. 15 f. 
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Fastställande av vad god redovisningssed innebär skall ske genom experter på 

redovisningsområdet. Den svenska staten har dock ansett att detta inte kan överlåtas helt åt 

enskilda intressenter och därmed har Bokföringsnämnden (BFN) inrättats. BFN skall ha en 

tillsynsroll och genom detta det övergripande ansvaret för den kompletterande normgivningen 

i Sverige.87 

 

Vi nämnde i avsnittet om revisionens syfte att det är viktigt att redovisningen som företagen 

upprättar är trovärdig och att revisionen är ett sätt att säkerställa detta. Enligt 

Redovisningsrådet finns det vissa grundläggande kvalitativa egenskaper som man bör kräva 

att redovisningen har.88 Informationen skall vara relevant, detta innebär att den ska kunna 

användas för beslut, och den ska vara begriplig och aktuell. Redovisningen skall vara 

tillförlitlig och ge en korrekt bild av företaget. Detta innebär att redovisningsinformationen 

inte får presenteras så att den påverkar läsaren, den ska vara neutral. Vidare innefattar 

tillförlitligheten att redovisningen skall präglas av försiktighet och fullständighet. 

Redovisningen skall vara upprättad så att det går att göra jämförelser över tiden och mellan 

företag.89 Man måste dock ta hänsyn till den kostnad det innebär att ta fram redovisningen. 

Det krävs att värdet av redovisningen är större än kostnaden att ta fram den.90 

 

Förutom att avskaffa revisionsplikten har det i debatten framförts krav på att reglerna för 

mindre företag överlag behöver förenklas91. I Justitiedepartementets promemoria, ”Förenklade 

redovisningsregler”, finns förslag om förenklade regler för de mindre företagen. Förslagen 

avser bland annat löpande bokföring, årsbokslut samt årsredovisning. Nuvarande gränsvärden 

inom redovisnings- och revisionslagstiftningen bör enligt promemorian bli färre och anpassas 

till EG-rätten92. Om ett företag överskrider mer än ett av de angivna gränsvärdena får det inte 

anses som ett litet aktiebolag och måste då följa reglerna för större företag, till exempel måste 

de då välja en auktoriserad eller godkänd revisor. Gränsvärdena föreslås vara: att medelantalet 

anställda överstiger 50, att nettovärdet att företagets tillgångar enligt balansräkningen uppgår 

till mer än 25 miljoner kronor samt att nettoomsättningen enligt resultaträkningen överstiger 

                                                 
87 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis (2005), s. 128 f. 
88 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis (2005), s. 168. 
89 Artsberg, Redovisningsteori -policy och -praxis (2005), s. 169 ff. 
90 Smith, Redovisningens språk (2000), s. 33. 
91 Carlsson, ”Argumenten för revisionsplikt väger alltför lätt”, Dagens Industri, 29 mars 2005. 
    Brännström & Johansson, ”Svenskt Näringsliv drar undan mattan för småföretagen”, Dagens Industri, 17 
    mars 2005. 
92 Justitiedepartementets promemoria, Förenklade redovisningsregler m.m. (2004), s. 1. 
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50 miljoner kronor.93 Det finns även ett förslag om att de allra minsta företagen, med en 

omsättning som understiger tre miljoner kronor, skall få vissa lättnader vad gäller 

redovisningen, till exempel att de ska kunna upprätta sitt årsbokslut i förenklad form.94 

Lättnaderna föreslås alltså endast påverka företagens redovisning, ej revisionen av dessa. I 

den nya Aktiebolagslagen, som skall träda i kraft den 1 januari 2006, är kraven för vilka 

företag som behöver en kvalificerad revisor oförändrade.95  Lagstiftaren har alltså valt att inte 

införa någon lättnad för mindre aktiebolag när de nu har arbetat om delar av lagen. 

 

Bokföringsnämnden håller också på med ett utredningsarbete avseende förändringar i 

gränsvärden och därmed lättnader för de mindre aktiebolagen vad gäller redovisningen. Även 

här finns ett förslag som innebär en gränsdragning vid en nettoomsättning om tre miljoner 

kronor.96 

 

 

3.7 Pågående debatt 
 

Som vi nämner i inledningen råder det för närvarande en livlig debatt om revisionspliktens 

bevarande för samtliga aktiebolag. Vi har försökt att ta del av så mycket som möjligt om vad 

som har skrivits om ämnet under de senaste åren för att låta detta spegla sig i den 

undersökning vi har utfört. Nedan redogör vi för några delar av debatten som vi tycker är 

relevanta för vår problemformulering och vårt syfte. 

 

Den rapport97 som drog i gång debatten i Sverige är skriven på uppdrag av Svenskt 

Näringsliv. Frågan som främst behandlas i rapporten är om nyttan av revisionsplikten 

överstiger kostnaden för revisionen och författarnas slutsats är att revisionsplikten för små 

företag inte är försvarbar.98 Det är många intressenter som har nytta av revisionen men det är 

bolaget som får bekosta revisionen. Författarna till rapporten menar att det finns två 

huvudproblem som blir aktuella då alla aktiebolag har revisionsplikt och de krav som finns på 

att revisorn skall vara oberoende. Det första är att det är företagsledningen som utser revisorn 

                                                 
93 Justitiedepartementets promemoria, Förenklade redovisningsregler m.m. (2004), s. 8 och s. 73. 
94 Justitiedepartementets promemoria, Förenklade redovisningsregler m.m. (2004), s. 60 f. 
95 Prop. 2004/05:85. 
96 www.bfn.se, 7 januari 2006. 
97 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005). 
98 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 7. 
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även om det formellt är bolagsstämmans val. Författarna menar att det finns starka skäl för 

revisorn att ha goda relationer med företagsledningen och för att säkerställa revisorns 

oberoende måste detta då regleras på olika sätt. 

Vidare menar Thorell & Norberg också att det ej går att komma åt oberoendet i 

enmansaktiebolagen då det är samma person som skall granskas som utser revisorn. Är 

revisionen frivillig och någon intressent till bolaget ställer krav på revision är det upp till 

bolaget att avgöra om de vill bekosta revisionen för att uppfylla intressentens krav. 

Efterfrågad revision skulle bli mer effektiv och anpassad till det aktuella aktiebolaget. Detta 

skulle leda till att revisionen blir mer samhällsekonomiskt effektiv.99 

 

De flesta av EUs medlemsländer gör undantag för mindre och medelstora aktiebolag vad 

gäller revisionsplikt.100 Även om genomförandet är ett faktum i dessa länder så argumenterar 

olika representanter för revisorskåren för att aktiebolagen skall behålla revision på frivillig 

basis.  Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) är en organisation som 

representerar revisorskåren i Europa. 

 

FEE ger ut olika publikationer och riktlinjer. I en av dessa behandlar de frågan om hur små 

och medelstora aktiebolag ska undvika att misslyckas i sin affärsverksamhet. De går igenom 

vilka interna och externa faktorer som kan vara orsak till att dessa bolags affärssatsning går 

fel. De viktigaste rekommendationerna som de kommer fram till är att bolagen bör använda 

sig av planering, budgetering samt prognoser i sin styrning. De poängterar även vikten av att 

ta hjälp av utomstående experter för att upptäcka hot mot verksamheten. De anser vidare att 

det är viktigt för dessa bolag att låta revidera sina bolag, även om det inte är tvingande enligt 

lag, då det höjer värdet på deras finansiella redovisning.101 

 

I ovan nämnda rapport av Thorell & Norberg använder författarna England som ett exempel 

på ett land som har slopat revisionsplikten för vissa kategorier av aktiebolag. England 

tillämpar en bevisbaserad regleringspolicy som innebär att ”om inte nyttan av en tvingande 

regel kan visas vara större än de kostnader regeln för med sig så avskaffas regeln”102.  I 

oktober 2003 publicerades en rapport103 på uppdrag av engelska Näringslivsdepartementet, 

                                                 
99 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 35. 
100 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 11. 
101 European Federation of Accountants (FEE), Avoiding Business Failure, A Guide for SMEs (2004), s. 4 f. 
102 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 4. 
103 Collis, Directors’ Views on Exemption from the Statutory Audit (2003). 
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vilken hade som mål att undersöka frågeställningar i anknytning till befrielse av 

revisionsplikten genom att tillfråga chefer för små engelska aktiebolag om deras syn på vissa 

frågor gällande revision.  

 

Bland annat behandlade rapporten frågan om hur många som skulle efterfråga revision om 

den blev frivillig. 42 % skulle fortsätta revidera sina räkenskaper och detta på grund av att det 

främst ger en kontroll och försäkran för tredje man. De företag som avstod från fortsatt 

revision ansåg att de inte hade någon nytta av revisionen eller att det gav dem en 

kostnadsbesparing. I rapporten framkom också att av användarna till en reviderad 

årsredovisning är det främst aktieägare och banker (eller andra låneinstitut) som efterfrågade 

att företaget skulle revidera sina räkenskaper. Undersökningen visar att nyttan av revisionen 

överstiger kostnaderna och att företagen därför kommer att fortsätta få sina räkenskaper 

reviderade på en frivillig basis. Utöver storleken på företaget finns det flera viktiga kvalitativa 

faktorer som påverkar beslutsfattandet. De är relaterade till att revision förbättrar kvaliteten på 

den finansiella informationen och ger en kontroll av redovisningen. 

 

I rapporten framkommer också att författaren, Jill Collis, i en tidigare undersökning funnit att 

chefer som har en utbildning i ekonomi eller management är mer sannolika att fortsätta att 

efterfråga revision även om den är frivillig. 

 

Avskaffandet av revisionsplikten i England har också debatterats av John Davies, chef inom 

den engelska revisorsföreningen ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). 

Han skriver i en debattartikel104 att avstå från revision är inte ett sätt att spara pengar. Det finns 

fler interna vinster för bolaget att göra genom att erhålla en ren revisionsberättelse. De 

ansvariga i styrelsen vet att de beviljas ansvarsfrihet och aktieägare som inte är inblandade i 

styrandet av bolaget får ett bevis på att redovisningen följer lagar och regler. 

 

Artikelförfattaren argumenterar vidare att han förstår att mindre aktiebolag inte behöver 

revision på grund av att ägaren är densamma som den som leder bolaget. Han anser dock att 

även dessa bolag behöver en reviderad redovisning så snart de ska ansöka om krediter. Vidare 

menar han att kostnaden för att genomföra en revision oftast inte är så hög och att en del av de 

kostnader som bolagen betalar avser konsultationer för att upprätta årsredovisningen för 

                                                 
104 Davies, “Audit Exemption: the sky’s the limit”, Credit Management, maj 2004. 
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bolaget. Han ställer sig frågande till om bolagen besitter kunskapen som krävs för att själva 

kunna upprätta årsredovisningen. Besparingen som bolaget verkligen kommer att göra blir 

därför marginell. De praktiska fördelarna av en reviderad årsredovisning kan även komma till 

uttryck vid en förhandling om leveranser från större bolag. Revisorn kan också bidra till att 

företagsledningen får riktiga underlag att ta beslut utifrån, detta är inte minst viktigt i en 

obeståndssituation.  Slutligen menar författaren att företagen skall överväga samtliga aspekter 

innan de bestämmer sig för att avstå från revision, och inte bara tänka på den kortsiktiga 

besparingen.105  

 

Enligt Thorell & Norbergs rapport106 har det i England visat sig att många av 

revisionsbyråerna tappade revisionsuppdrag, men kunde till stor del ersätta detta med 

försäljning av andra tjänster eller försäljning till nya kunder.107 I en intervjuundersökning 

utförd av Demoskop, på uppdrag av Svenskt Näringsliv, i maj 2005 framkommer det att 

nyttan av påtvingad revision inte är självklar för de minsta bolagen. Svaren som bolagen ger 

visar att en liknande utveckling som den i England är fullt möjlig även i Sverige. De 

tillfrågade bolagen tyckte att förslaget om slopad revisionsplikt är bra men de visade även ett 

stort intresse för att anlita revisorer för andra tjänster.108 

 

Hur det går i 2006 års riksdagsval kan få konsekvenser för revisionspliktens fortsatta existens.  

Den enda av de politiska partierna som är odelat positiv till ett bevarande av revisionsplikten 

är Vänsterpartiet. De menar ”att det är en nödvändig kontrollmekanism”109. 

Socialdemokraterna menar att småföretagen är i behov av enkla och ändamålsenliga regler. 

Regeringens proposition till ny aktiebolagslag innehåller dock ingen förändring av just 

revisionsplikten. Vidare säger de att på grund av den internationella utvecklingen kan det 

finnas anledning till att inom kort utvärdera om kravet på revision i samtliga aktiebolag skall 

bibehållas.110 

 

De borgerliga partierna är samtliga positiva till ett avskaffande av revisionsplikten för mindre 

och medelstora aktiebolag. Frågan kommer att drivas under år 2006 och vid en valseger 

                                                 
105 Davies, “Audit Exemption: the sky’s the limit”, Credit Management, maj 2004. 
106 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005). 
107 Thorell & Norberg, Revisionsplikten i små aktiebolag (2005), s. 29. 
108 Uvell & Selberg, ”Mikroföretag om revisionsplikten”, Demoskop, maj 2005. 
109 Uttalande av Anastasia Svärd Lindblom, politisk sekreterare, i ”Vad tycker de politiska partierna om 
      revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4, april 2005. 
110 ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4, april 
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kommer de att genomföra förslaget.111 Centerpartiet kommer att driva frågor om 

regelförenklingar för små och medelstora bolag på samtliga område. Om revisionen säger de 

följande: ”Genom att den är obligatorisk kan den inte mätas utifrån en självreglerande 

kostnads/intäktsanalys”112. På grund av att den reglerande mekanismen saknas är det viktigt 

att lagstiftaren kan bevisa att det finns en nytta med revision i dessa bolag.113 

 

                                                                                                                                                         
      2005. 
111 ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4, april 
      2005. 
112 Uttalande av Anders Larsson, politisk sekreterare, i ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i 
      små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4, april 2005. 
113 ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag”, Balans, nr 4, april 
      2005. 
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4 Empiri 
 

 

 

 

 

I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material. Kapitlet utgörs av primärdata från 

intervjuerna med våra respondenter, vilka är verksamma inom större revisionsbyråer, övriga 

revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag.  

 

 

4.1 Våra intervjuföretag 
 

Som tidigare presenterats i metodkapitlet har vi utfört 12 intervjuer med tre av 

revisionspliktens intressenter: revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag.  

 

Större revisionsbyråer:  Deloitte & Touche AB 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Övriga revisionsbyråer:  Andersson & Norberg KB 

Lindebergs Grant Thornton AB 

   P46 Revision AB 

    

Redovisningsbyråer:  P46 Revision AB 

   Skånes Redovisningsbyrå AB 

Veberöds Redovisningsbyrå AB 

 

Små aktiebolag:  Basi Instrument AB 

   Mats Alms Åkeri AB 

Polstiernan Investment AB  

 Veberöds Redovisningsbyrå AB 
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4.2 Större revisionsbyråer 

 

4.2.1 Deloitte & Touche AB 

 

Deloitte & Touche AB (Deloitte) är ett revisions- och konsultföretag med, i Sverige, cirka 1 

000 anställda fördelade på ett trettiotal kontor. Företaget ingår i Deloitte Touche Tohmatsu 

som är ett globalt nätverk med 115 000 medarbetare i 150 länder. Deloitte bedriver 

verksamhet inom fyra affärsområden: Audit, Tax, Consulting och Financial Advisory.114 Vår 

respondent, Malin Terneblad, arbetar som godkänd revisor på Deloittes kontor i Östersund 

och har arbetat i branschen i sex år. 115 

 

Malin Terneblad (hädanefter M. Terneblad) uppger att hon främst tagit del av den rådande 

debatten om slopad revisionsplikt genom debattartiklar i branschtidningar. Av hennes klienter 

är ungefär hälften mikroföretag, men tidsmässigt utgör de en mindre andel. Deloittes 

tjänsteutbud sträcker sig från revision till bokslut, årsredovisning, deklarationer, löner, skatter 

och löpande bokföring. 

 

M. Terneblad anser att ett avskaffande av revisionsplikt för små aktiebolag i grunden är ett 

bra förslag och menar att revisionen bör efterfrågas för tjänstens skull och inte bara för att 

bolagen är tvingade till det. En anledning till detta är att hon anser att revisionen kan vara dyr 

för de små bolagen. Dock upplever hon det som svårt att dra en gräns för vilka bolag som bör 

beröras. Hon anser att det är 10/24-bolag som i första hand bör omfattas för att det ska få 

effekt, men framhåller att det inte kan gälla alla aktiebolag rakt av. Publika och kommunala 

bolag kommer det alltid att krävas revision av enligt M. Terneblad. Respondenten är av 

uppfattningen att andelen småföretag i Norrland är mycket stor och hon påpekar att det i vissa 

fall knappt finns några intressenter till bolaget då det endast har en ägare och inga lån. 

Skattemyndigheterna är eventuellt den enda intressenten till de bolagen. Hur staten ska kunna 

hålla koll på de små aktiebolagen om de befrias från revision är dock någonting som hon 

ställer sig tveksam till.  

 

                                                 
114 www.deloitte.se, 8 december 2005. 
115 Terneblad, telefonintervju, 1 december 2005. 
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Vår respondent är av uppfattningen att det endast är inom revisionstjänsten som det, inom 

företaget hon arbetar på, kommer att ske någon förändring vid ett avskaffande av 

revisionsplikt. Hon upplever därför inte att företaget kommer att påverkas i någon större 

utsträckning. Diskussioner angående möjliga effekter förekommer inom företaget, men några 

konkreta åtgärder inför ett slopande har de inte vidtagit. 

 

M. Terneblad upplever att revisionen tillför de små aktiebolagen en trygghet och en 

kvalitetskontroll. Dessutom fungerar revisorn många gånger som ett bollplank när 

småföretagarna har funderingar och även när det gäller att få fram ett korrekt årsbokslut. Även 

för att uppnå god ekonomistyrning inom bolagen kan revisorerna ha en rådgivande roll. Dock 

är det främst i lite större bolag som revisorernas branschkunskap och erfarenhet kan utnyttjas 

för rådgivning gällande bland annat interna kontroller, menar hon. Enligt hennes uppfattning 

skulle en redovisningskonsult, i samma utsträckning som en revisor, kunna tillföra de små 

aktiebolagen den kontroll som hon i dagsläget anser att revisionen innebär. 

 

Vår respondent misstänker att en del små aktiebolag inte kommer att efterfråga frivillig 

revision, men menar att vissa bolag har intressenter, till exempel banken, som kommer att 

kräva revision av något slag. Dessutom upplever hon att somliga småföretagare vill ha den 

kvalitetskontroll som de anser att revisionen innebär och att de därför kommer att vilja behålla 

revisionen även om de inte måste. Hon antar att ett avskaffande av revisionsplikt kommer att 

ge revisorerna större utrymme till följd av att jävsproblematiken ändras. Vad gäller 

tjänsteutbudet tror hon att grundutbudet kommer att vara det samma som idag, men hon kan 

tänka sig att en del redovisningskunder hellre anlitar före detta revisorer än andra 

redovisningskonsulter. 

 

 

4.2.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) erbjuder tjänster 

inom revision, redovisning, riskhantering, skatterådgivning, corporate finance samt annan 

revisionsnära rådgivning. De har cirka 3 000 medarbetare fördelat på 130 kontor runtom i 

Sverige. Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i det internationella nätverket 
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PricewaterhouseCoopers som finns i 144 länder med totalt 122 000 medarbetare.116 Vår 

respondent, Christer Jonsson, är auktoriserad revisor och arbetar på Öhrlings 

PricewaterhouseCoopers kontor i Lund och har varit verksam i revisionsbranschen sedan 

1982.117 

 

Christer Jonsson (hädanefter C. Jonsson) anser sig själv vara någorlunda insatt i debatten 

angående ett slopande av revisionsplikt för vissa aktiebolag. Han har tagit del av artiklar 

skrivna i ämnet i branschtidningar och deltog även nyligen i en sammankomst, anordnad av 

FARs södra krets, där ämnet debatterades. Ungefär hälften av C. Jonssons klienter är så 

kallade mikroföretag. Ser man till antalet nedlagda timmar utgör dock mikroföretagen en 

mycket mindre andel, menar han. På Öhrlings PricewaterhouseCoopers erbjuder man 

kunderna tjänster inom allt från revision till bokslut, skatteberäkningar, deklaration, 

årsredovisning, aktiebolagsrättsliga frågor och löpande bokföring. 

 

C. Jonsson anser att revisionsplikten ska behållas. Han tycker att det är svårt att dra en gräns 

för vilka som borde omfattas vid ett slopande, men kan tänka sig att det vore lämpligt att 

mikroföretagen med en omsättning på upp till tre miljoner berörs i första hand. De minsta 

företagen tror han dock är de som är i behov av mest hjälp. 

 

Vår respondent är av uppfattningen att revisionen kommer att minska vid ett avskaffande av 

revisionsplikt, men han tror att banker och finansiärer kommer att kräva någon form av intyg. 

Skatteverket kommer dessutom vara i behov av större kontroll av de små aktiebolagen. De 

småföretagare som i dagsläget är i behov av hjälp kommer även efter ett slopande av 

revisionsplikt att behöva hjälp, menar respondenten. Någon större påverkan kommer det 

därför troligtvis inte att få på revisionsbyrån där han arbetar, men han framhåller att ett 

slopande kan ge dem fler möjligheter i och med att de kan utföra fler redovisningstjänster för 

sina nuvarande revisionsklienters räkning. Angående åtgärder inför en eventuell förändring 

har de inom företaget redan nu börjat satsa på att utöka sina redovisningstjänster. De kommer 

också att i större utsträckning erbjuda konsulttjänster, vilket kommer att gå under 

benämningen ”affärsrådgivning”. Dessutom försöker de att bygga relationer till de bolag som 

i nuläget är revisionsklienter och också göra dessa bolag uppmärksamma på de tjänster som 

man erbjuder utöver revision. 

                                                 
116 www.pwc.com, 10 december 2005. 
117 Jonsson, personlig intervju, 7 december 2005. 
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C. Jonsson menar att revisionen och revisorerna hjälper småbolagen att ”göra rätt från 

början”118 och även att tänka på sådant som normalt ligger ”utanför deras värld och vanliga 

verksamhet”119. Den hjälp som revisionen och revisorerna står för är också någonting som 

bidrar till samhällsnyttan, anser respondenten. Han poängterar också att klienterna kan dra 

nytta av det kontaktnät som revisionsbyrån har. Vid revision, till skillnad från konsultinsatser, 

tillförs också kontinuitet i rådgivningen och revisorerna kan bidra med att identifiera risker för 

företaget. Han påpekar att revisorn även står för proaktivitet och kan hjälpa de små 

aktiebolagen i aktiebolagsrättsliga frågor. I de flesta fall tror vår respondent att revisionen, för 

de små bolagen, har en mycket stor betydelse för ett korrekt årsbokslut, men han framhåller 

också att det beror på kvaliteten på redovisningsbyrån som bolagen anlitar. Värdet som 

revisionen och revisorn tillför de små aktiebolagen tror vår respondent, i många fall, även kan 

tillföras av en redovisningskonsult eller av att man tar in en extern styrelseledamot i företaget. 

Han påpekar dock att kvaliteten på dagens redovisningskonsulter varierar. 

 

Vår respondent misstänker att de små aktiebolag som befrias från revisionsplikt inte kommer 

att efterfråga revision. Hans åsikt är att de små aktiebolagen anser att de har kontroll över sitt 

bolag om de vet att det finns likvida medel i bolaget. Dock tror han att de istället kommer att 

efterfråga andra tjänster, exempelvis hjälp med att upprätta bokslut, årsredovisning och 

deklaration. C. Jonsson upplever det som troligt att de stora revisionsbyråerna, vid ett 

avskaffande av revisionsplikt, kommer att satsa mer på att ta fram paket för 

redovisningstjänster. Han framhåller också att de kan vara mer kreativa och utarbeta fler 

tjänster för de nuvarande revisionsklienterna, eftersom de på revisionsbyrån, efter ett 

avskaffande av revisionsplikt, inte har jävsreglerna att tänka på. Eventuellt blir det, enligt C. 

Jonsson, så att även redovisningsbyråerna kan utvidga sitt område till att omfatta sådant som 

idag görs av revisorn. Dock anar han att förändringen kommer att innebära betydligt hårdare 

konkurrens för de små redovisningsbyråerna. Detta eftersom att revisionsbyråerna kommer att 

kunna sälja fler tjänster till småföretagen än vad de kan göra till revisionsklienterna idag. 

 

 

 

                                                 
118 Jonsson, personlig intervju, 7 december 2005. 
119 Jonsson, personlig intervju, 7 december 2005. 
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4.3 Övriga revisionsbyråer 
 

4.3.1 Andersson & Norberg KB 

 

Andersson & Norberg KB (Andersson & Norberg) är en revisionsbyrå med kontor i Malmö. 

Byrån bildades 2004 och är främst inriktad på ägarledda företag. Byråns medarbetare består 

av revisorer och ekonomiska rådgivare. Tjänsterna som erbjuds klienterna finns inom 

områdena: revision, skattefrågor, ägarfrågor, ekonomitjänster, redovisning och utredningar.120 

Vår respondent, Johan Kling, är godkänd revisor och har arbetat i branschen sedan 1998. 

 

Johan Kling (hädanefter J. Kling) har tagit del av revisionspliktsdebatten främst genom olika 

branschtidningar. Av Andersson & Norbergs klienter är mellan 30 och 40 % mikroföretag, 

men i antal timmar utgör de en betydligt mindre del. Byrån erbjuder klienterna tjänster inom 

revision, bokslut, årsredovisning och deklaration. 

 

J. Kling är emot ett slopande av revisionsplikten. Han menar att när man har ett aktiebolag, 

med det begränsade personliga ansvar som det innebär, så ska man också utsättas för kontroll. 

Ett slopande av revisionsplikten gör att meningen med associationsformen aktiebolag går 

förlorad, tycker han och säger att ”då skulle man lika gärna kunna bedriva en enskild firma 

eller ett handelsbolag”121. Dock anser han att det är bra att förenkla för de små bolagen och att 

jävsreglerna skulle luckras upp vid ett slopande av revisionsplikt. Vid ett avskaffande menar 

han att det hade varit en bra början att göra som de gjort i England och i första hand låta de 

minsta företagen slippa revisionsplikten. Vår respondent anser att omsättningssiffrorna på tre 

miljoner som nämnts i den svenska debatten är ganska rimliga och menar då att de berörda 

företagen i de flesta fall har max en eller två anställda. En eventuell utvidgning av undantaget 

från revisionsplikten till att även omfatta större bolag skulle sedan bli aktuell först då man 

konstaterat att det första steget i avskaffandet fallit väl ut, menar han. 

 

J. Kling är av uppfattningen att många små aktiebolag fortfarande kommer att behöva hjälp 

efter ett avskaffande av revisionsplikt, och han tror därför inte att det kommer att ha någon 

                                                 
120 www.andersson-norberg.se, 27 december 2005. 
121 Kling, personlig intervju, 2 december 2005. 
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större effekt på företaget där han arbetar. Några åtgärder inför den möjliga förändringen har 

de på företaget inte vidtagit. Han framhåller att om inte Årsredovisningslagen ändras så 

kommer de små aktiebolagen fortfarande att behöva upprätta årsredovisning, vilket han tror 

att flertalet behöver hjälp med. Dessutom är han av uppfattningen att så länge bolagen måste 

lämna deklaration till Skatteverket varje år, behövs det också göras en granskning av det som 

deklareras. ”Man kan inte bara upprätta en deklaration utifrån de siffrorna som står i 

bolagets resultat- och balansräkning eftersom man har ett ansvar när man biträder med 

upprättande av deklaration”122, anser J. Kling. 

 

Vår respondent anser att i de fall där småbolagen själva har bra koll och ordning är det möjligt 

att revisionen inte tillför någonting. Dock menar han att revisionen i många fall innebär att 

felaktigheter upptäcks och att det reviderade bolaget kan rätta till dessa och därmed undvika 

negativa ekonomiska konsekvenser, till exempel i skattefrågor. Han menar också att 

revisorerna tillför god kunskap om företaget, vilket ger en bra grund för rådgivning. I små 

bolag anser han att revisionen har en stor betydelse för att få fram ett korrekt årsbokslut och 

framhåller att ”revisorn är ett viktigt bollplank för de minsta bolagen”123. Nyttan med 

revisionen är också att olika intressenter, till exempel kunder och leverantörer, kan få reda på 

om ett bolag har en oren revisionsberättelse via kreditupplysning, påpekar J. Kling. Han är av 

uppfattningen att Skatteverket skulle behöva göra utökade kontroller av aktiebolagen om 

revisionsplikten slopas. Respondenten menar att ägarna till de små aktiebolagen oftast vill ha 

någon som kan säkerställa att de följer lagar och regler och någon som de kan diskutera med. 

Den rollen skulle i framtiden kunna övertas av redovisningskonsulter med bra utbildning, 

anser han. Något som han också poängterar är att kvaliteten på och kunskapen hos 

redovisningskonsulterna i dagsläget är högst varierande. 

 

J. Kling är av uppfattningen att de små aktiebolagen i vissa fall kommer att efterfråga frivillig 

revision och i andra fall inte. Han påpekar att det sannolikt är de företag som behöver 

revisionen mest som inte kommer att efterfråga den. Vissa småföretagare kommer, även efter 

ett avskaffande, vilja få sina bolag reviderade eftersom de tycker att det är bra att någon 

utomstående går igenom deras bokföring och kontrollerar att den är korrekt. Dessutom 

framhåller han att det troligtvis är så att banker och andra kreditgivare kommer att kräva 

                                                 
122 Kling, personlig intervju, 2 december 2005. 
123 Kling, personlig intervju, 2 december 2005. 
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revision. Respondenten anser att det behövs förenklingar för småföretagen och menar att även 

om man har kvar revisionsplikten kan man underlätta för företagen genom olika förenklingar. 

 

Vår respondent tror att ett avskaffande av revisionsplikt i praktiken inte gör någon större 

skillnad för tjänsteutbudet inom de båda branscherna. Dock kan det bli så att 

revisionsbyråerna kan erbjuda fler tjänster efter ett avskaffande eftersom det finns ”en massa 

jävsregler och oberoenderegler som sätter stopp för mycket idag”124. Han tror inte att 

revisionsbranschen i allmänhet kommer att få mindre att göra, men kan tänka sig att 

redovisningskonsulterna tar över en del från revisionsbyråerna, eftersom 

redovisningsbyråerna har ett lägre timpris. Å andra sidan menar han att revisionsbyråerna kan 

erbjuda fler tjänster. Det kan till följd av förändringen bli aktuellt att på revisionsbyråerna 

anställa fler redovisningskonsulter, vilket är en redan märkbar trend, enligt J. Kling. 

 

 

4.3.2 Lindebergs Grant Thornton AB 

 

Lindebergs Grant Thornton AB (Lindebergs) är en revisionsbyrå med cirka 600 anställda, 

som är placerade på 33 olika kontor i Sverige. Lindebergs ingår i det internationella nätverket 

Grant Thornton som finns i 109 länder med cirka 20 500 medarbetare.125 Deras 

revisionsverksamhet och konsultverksamhet är inriktad på ägarledda företag och dessa 

företags ägare. Tjänsteutbudet består av revision, rådgivning, redovisning, skatt och corporate 

finance.126 Vår respondent, Mats Pålsson, arbetar som auktoriserad revisor på Lindebergs 

kontor i Malmö. Han har arbetat i branschen i 17 år, av vilka de senaste fem åren som 

kontorschef. På kontoret arbetar ytterligare cirka 15 medarbetare. 

 

Mats Pålsson (hädanefter M. Pålsson) har tagit del av debatten kring ett slopande av 

revisionsplikt genom diskussioner i företaget och genom artiklar i en branschtidning. Han 

uppger att av hans kunder är ungefär 10 % mikroföretag. Lindebergs erbjuder främst sina 

kunder tjänster inom revision, bokslut, årsredovisning och deklaration. 

 

                                                 
124 Kling, personlig intervju, 2 december 2005. 
125 www.lindebergs.se, 7 januari 2006. 
126 www.lindebergs.se, 24 november 2005. 
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Vår respondent säger att det finns många sätt att fundera kring en gränsdragning, men då han 

själv är emot ett slopande har han inte haft anledning till att ta ställning i 

gränsdragningsfrågan. Ett alternativ är att befria mikroföretagen från revisionsplikt, men 

respondenten menar att det kan finnas andra gränser och definitioner som kan vara relevanta, 

till exempel att utgå från intressentmodeller och då se vilka som har nytta av revisionen. En 

möjlighet är att låta bolag som inte är skuldsatta slippa revision, menar M. Pålsson. Ett annat 

alternativ är att låta ett slopande av revisionsplikt beröra de bolag som har enkla balans- och 

resultaträkningar eller enkel personalstruktur. 

 

Respondenten menar att den svenska affärslivsstrukturen skiljer sig från många andra länders, 

eftersom de i andra länder inte har lika mycket revision av små bolag som vi har. Han anser 

att det i grundläget inte finns något skäl till ett avskaffande, möjligen skulle han kunna tänka 

sig det på sikt för att underlätta för företagen. I nuläget upplever han dock att ett avskaffande 

skulle innebära att ”istället för att underlätta för företagen så tar man bort den person som är 

den enda de har som hjälper dem i de svåra frågorna”127. Vid ett eventuellt avskaffande 

menar han att det bör vara så enkla företag som möjligt som undantas revisionsplikten. 

 

M. Pålsson är osäker på hur Lindebergs kommer att påverkas vid ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt, men konstaterar att många av företagets klienter inte hade behövts revideras 

efter ett slopande. Han menar också att de olika kontoren troligtvis skulle bli olika påverkade. 

Vissa av kontoren har ett stort beroende av externa redovisningsbyråer, eftersom kontorens 

personal främst utgörs av revisorer. I de fallen kan företaget tappa mycket på grund av att de 

på dessa kontor sysslar nästan enbart med revision, anser han. För vissa andra av företagets 

kontor blir det förmodligen inte en lika märkbar skillnad då dessa kontor utför en stor del 

redovisningstjänster själva, och för dem utgör revisionen endast en liten del av tjänsteutbudet. 

I de fall där kontoren har många kombiuppdrag kan ett slopande ha en viss påverkan, men vår 

respondent tror inte att denna påverkan blir så stor då kontoren trots allt är ekonomiska 

rådgivare till kunden. Han berättar att de inom företaget, för att möta den eventuella 

förändringen, försöker att satsa mer på redovisningstjänster, både till revisionskunder och till 

redovisningskunder. De strävar dessutom efter att sälja fler tjänster till sina kunder för att på 

så sätt göra varje kund mer till en ”helkund”. De försöker också att förflytta sig i 
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kundsegmentet så att de får en större andel större kunder, vilka i första hand troligen inte 

skulle beröras av ett slopande av revisionsplikt. 

 

Vår respondent upplever att revisionens värde främst ligger i ”att få någon form av 

bestyrkande till någon annan extern part”128. Han anser att det som revisorerna i första hand 

tillför de små aktiebolagen är att hjälpa till att få ordning på räkenskaperna och att 

skatteplanera. Dock är det många som inte inser värdet av revisionen och risken är att de 

försvinner ut från revisorernas kundkretsar, säger han. Vår respondent påpekar att hur mycket 

kunden får ut av revisionen är väldigt individuellt och menar att det beror på hur revisorn 

arbetar. I vissa fall konstaterar revisorn endast vad kunden gör rätt eller fel, medan han/hon i 

andra fall försöker bidra till kundens utveckling på en rad olika sätt och därmed förbättra 

effektiviteten i företaget. 

 

M. Pålsson anser att det bestyrkande till en extern part som kan ges genom revisionen också 

skulle kunna göras genom någon form av intygsförfarande, exempelvis ett specifikt intyg till 

banker. Angående den auktorisation av redovisningskonsulter som SRF (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund) kommer att kunna utfärda från och med nästa år, är han av 

uppfattningen att det kommer att förvirra begreppen för de som inte vet vad det är för skillnad 

mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter. Han menar dock att 

redovisningskonsulterna kan gynnas av att vissa kommer att tro att auktoriserade 

redovisningskonsulter är det samma som auktoriserade revisorer. Vår respondent framhåller 

att bättre utbildade redovisningskonsulter självklart är något positivt bland annat för 

Skatteverket, men poängterar att redovisningskonsulter inte har ”någon annan skyldighet än 

att redovisa det som kunden säger att de ska redovisa”129. 

 

M. Pålsson upplever det som en trolig följd av ett slopande av revisionsplikt att de flesta 

berörda aktiebolag inte kommer att efterfråga frivillig revision. Han menar att det finns många 

som inte vet vad revision innebär, men då revisorn hjälper dessa företag med annat också 

(utöver revisionen) är det troligt att företagen kommer att fortsätta efterfråga tjänster från 

revisorn. Vår respondent upplever det som att redovisningsbyråerna gärna vill slopa 

revisionsplikten och att de då tror sig kunna ta över en del av revisorernas kunder. Det är en 

bra taktik från redovisningsbyråernas sida, menar han, men påpekar att det är nog främst i de 
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fall där kunderna inte redan har en befintlig revisorsrelation som redovisningsbyråerna kan ta 

marknadsandelar.  Samtidigt ställer sig M. Pålsson tveksam till om redovisningskonsulterna 

har den kapacitet som krävs för att hantera situationen och menar att det finns en stor 

spridning i kvalitet bland redovisningskonsulterna. Han är tveksam till ”om de som är 

tillräckligt bra är tillräckligt många för att kunna fylla det gap som skulle kunna uppstå”.130 

 

Angående eventuella konsekvenser för revisionsbranschen och redovisningsbranschen vid ett 

avskaffande av revisionsplikt för små aktiebolag, tror M. Pålsson att de mindre 

revisionsbyråerna sannolikt kommer att bli hårdast drabbade. Han påpekar också att 

revisionsbyråers uppköp av redovisningsbyråer, för att säkerställa kundkretsen, är något som 

går att se på marknaden redan i nuläget. 

 

 

4.3.3 P46 Revision AB 

 

P46 Revision AB (P46) är en revisions- och redovisningsbyrå med verksamhet i södra 

Norrland och med huvudkontor beläget i Östersund. Byrån tillhandahåller tjänster inom 

revision, redovisning och skatterådgivning. Kontoret i Östersund har totalt sex anställda, 

varav en inom revision.131 Vår respondent, Urban Lidén, är auktoriserad revisor och är 

dessutom ägare till P46. Han har varit verksam i revisionsbranschen i snart 19 år, varav fem år 

inom den egna byrån. 

 

Urban Lidén (hädanefter U. Lidén) menar att debatten kring ett avskaffande av revisionsplikt 

är någonting som funnits i branschen en längre tid och även på den egna byrån har de, i viss 

utsträckning, diskuterat frågan. Han uppskattar att fler än hälften av byråns klienter tillhör 

kategorin mikroföretag. Byråns tjänsteutbud sträcker sig från revision till bokslut, 

årsredovisning, deklaration och i vissa fall även löpande redovisning. 

 

Vår respondent är emot ett slopande av revisionsplikt och menar att det finns andra 

bolagsformer för de som inte vill ha ett aktiebolag och som är beredda att ta ett personligt 

ansvar. Han tycker att det är befogat att betala revisionsarvode för att slippa personligt ansvar. 
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Har man begränsat personligt ansvar är det ”ett rätt rimligt byte att man har någon sorts 

kontroll utövad över sitt företag av en revisor”132. Trots det kan han förstå att revisionen är 

dyr för många småbolag, och han påpekar också att i de fall där det rör sig om enmansföretag 

med låg omsättning och inga lån, är det begripligt att revisionen inte känns motiverad för 

småföretagarna. 

 

U. Lidén upplever att ett avskaffande av revisionsplikt innebär en osäker framtid. Vad gäller 

den egna revisions- och redovisningsbyrån tror han inte att ett avskaffande drabbar dem i 

någon större utsträckning, eftersom de har många kunder och flertalet andra tjänster än 

revision att leva på. Dock påpekar han att nyanställning av personal kan medföra en stor 

osäkerhet och menar att ”man vet ju inte om man anställer en revisorsassistent som är 

arbetslös om tre år”133. På den egna byrån har de beslutat att vid kombiuppdrag säga nej till 

revision och istället bara ta redovisningsuppdraget. Han tror dock att mindre revisionsbyråer, 

som hans egen, kommer att ha lättare att behålla sina tidigare revisionskunder då de har en 

mer personlig relation till sina klienter än vad de större byråerna har. 

 

Vad revisionen tillför små aktiebolag anser vår respondent vara högst varierande och menar 

att det är beroende av hur redovisningen sköts och om bolagen har en bra 

redovisningskonsult. I vissa fall kan det vara ”viktigt för ägarna att veta så att inte 

ekonomichefen vilseleder eller gör ett dåligt jobb medvetet eller omedvetet”134, påpekar han. 

Revisionens betydelse för ett korrekt årsbokslut kan, enligt U. Lidén, vara avgörande och han 

tror att utan revisionen skulle redovisarna inte anstränga sig lika mycket och det skulle bli fler 

felaktigheter i bokföringen. Han är övertygad om att en redovisningskonsult med samma 

kunskaper som en revisor skulle kunna göra det som en revisor gör idag. Respondenten ger 

dock intryck av att vara tveksam till om redovisningskonsulterna håller tillräckligt hög 

kvalitet. Han poängterar att en auktorisation av redovisningskonsulter skulle kunna innebära 

en del problem eftersom det skulle förvirra för de som ej är insatta i vad titeln innebär. Ökad 

konkurrens är enligt respondenten en möjlig konsekvens av en auktorisation av 

redovisningskonsulter. 
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U. Lidén tycker att det är svårt att sia om huruvida de små aktiebolagen kommer att fortsätta 

efterfråga revision, men gissar att de mindre revisionsbyråerna med ett lägre timpris och en 

mer personlig relation till kunderna kommer att ha större möjlighet att behålla 

revisionsklienterna. Vår respondent är övertygad om att ett slopande av revisionsplikt 

kommer att innebära en hel del förändringar både för tjänsteutbudet och för revisions- och 

redovisningsbranscherna. Han tror att nyrekryteringen inom revisionsbranschen kommer att 

avstanna och att många inom branschen kommer att sluta och söka sig till andra branscher. 

Många av dagens revisorer är, enligt U. Lidén, ytterst lämpade för att arbeta med redovisning, 

och han kan tänka sig att en del av dem startar redovisningsbyrå i framtiden. Vår respondent 

upplever det som att kraven på dagens revisorer bara blir större och större, bland annat genom 

RS Revisionsstandard. Han tycker att ”det blir spännande”135 att se vad som händer i 

framtiden. Om eller när det blir ett avskaffande av revisionsplikt tror respondenten är 

beroende av hur det går i nästa riksdagsval. Om de borgerliga partierna kommer till makten 

misstänker han att ett slopande kan komma att ske kring år 2008 eller 2009. 

 

 

4.4 Redovisningsbyråer 
 

4.4.1 P46 Revision AB 

 

P46 Revision AB är en revisions- och redovisningsbyrå med huvudkontor i Östersund. Byrån 

erbjuder tjänster inom redovisning, revision och skatterådgivning.  Kontoret i Östersund har 

fem medarbetare inom redovisning.136 Vår respondent, Jennie Gustafsson, arbetar som 

redovisningskonsult och har sammanlagt fem års yrkeserfarenhet. 

 

Jennie Gustafsson (hädanefter J. Gustafsson) anser sig inte vara särskilt insatt i debatten kring 

ett slopande av revisionsplikt. I stort sett alla hennes klienter tillhör kategorin 10/24-bolag och 

en stor del är även mikroföretag, men hur stor andel det rör sig om kan hon inte svara på. På 

byrån där hon arbetar erbjuder de tjänster inom allt från revision till redovisning, löner, skatt, 

deklarationer och grundbokföring. 
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J. Gustafsson tycker att det är svårt att dra en gräns för vilka som borde omfattas av ett 

avskaffande av revisionsplikt, men menar att revisionen kan kännas lite överdriven i de allra 

minsta bolagen, vilka inte har några direkta intressenter eftersom de är enmansföretag, inte 

har några anställda, inga lån och så vidare. Hon är ändå positiv till den extra kontroll som 

revisionen innebär och att det medför att allt ansvar inte ligger på den som bokför. Vid ett 

eventuellt slopande av revisionsplikt är hon orolig för kvaliteten på småföretagarnas 

bokföring, eftersom kontrollen då försvinner. ”Man är lite rädd för sådana som sitter hemma 

på kammaren och bokför själv”137, poängterar hon. Respondenten tror att ett avskaffande av 

revisionsplikt endast skulle påverka revisorn på den revisions- och redovisningsbyrå som hon 

arbetar på. 

 

J. Gustafsson anser att revisionen tillför kvalitet och kontroll i de små aktiebolagen. Hon 

menar att revisionen fyller en kontrollfunktion när det gäller att få fram ett korrekt årsbokslut, 

men framhåller att ändringar i bokslutet görs beroende på de felaktiga beloppens väsentlighet. 

Redovisningen tror hon att många småföretagare inte fäster så stor vikt vid eftersom de inte 

förstår sig på den. Respondenten påtalar att de många gånger endast är intresserade av 

likviditeten, det vill säga hur mycket pengar de har på banken. Hon är av uppfattningen att en 

auktoriserad redovisningskonsult eventuellt skulle kunna ta över revisorns roll i de små 

aktiebolagen. 

 

Vår respondent upplever det som att många små företag har en positiv inställning till revision 

och att de kommer att fortsätta att efterfråga den tjänsten. I de fall där kunderna lämnar 

kombinerade uppdrag tror hon dock att många inte är riktigt på det klara med skillnaden 

mellan revision och redovisning. Respondenten uppger att hon hört att SRS 

(Revisorsamfundet) uttryckt att en eventuell revisionspliktsförändring kommer att äga rum 

kring 2008-2009. Hon tycker att det är svårt att säga någonting om eventuella konsekvenser 

för tjänsteutbudet och de båda branscherna, men kan tänka sig att revisionsbyråerna kommer 

att fortsätta att försöka sälja revision eller någon annan typ av granskning till de små 

aktiebolagen, även efter ett avskaffande av revisionsplikt. Vår respondent tror också att 

revisionspliktsslopandets påverkan på branschen kan vara geografiskt relaterat och lyfter fram 

att det inte finns så många stora företag i Norrland. 
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4.4.2 Skånes Redovisningsbyrå AB 

 

Skånes Redovisningsbyrå AB har sitt kontor i Malmö och drivs av ägaren Lars Karlström. 

Han har varit verksam i branschen i 17 år och har inga anställda. 

 

Lars Karlström (hädanefter L. Karlström) uppger att han inte är särskilt insatt i debatten kring 

ett slopande av revisionsplikt. Hans klienter utgörs till 100 % av aktiebolag med en 

omsättning på upp till 10 miljoner kronor och han erbjuder dem endast tjänster inom löpande 

redovisning. 

 

L. Karlström är emot ett slopande av revisionsplikt. Han förstår inte anledningen till varför 

man vill ta bort revisionsplikten och menar att det finns andra bolagsformer om man inte vill 

driva ett aktiebolag med allt vad det innebär. Dock kan han förstå att man vill förenkla för 

små bolag och anser det inte vara rimligt att små och stora aktiebolag ska ha samma krav på 

sig. Han tror inte heller att bankerna skulle acceptera att bolagen befriades från revision, och 

menar också att det är på grund av bankernas krav som det finns så många aktiebolag i 

Sverige. Om revisionsplikten trots allt ska avskaffas, menar L. Karlström att det borde beröra 

de mindre aktiebolagen, men han är av uppfattningen att revisionen i så fall måste ersättas av 

någonting annat. Vår respondent tror att han som redovisningskonsult, vid ett eventuellt 

slopande av revisionsplikt för små aktiebolag, skulle få utföra fler tjänster för sina kunders 

räkning. I övrigt tror han sig, för egen del, inte bli berörd av eventuella konsekvenser. 

 

Respondenten upplever att revisionen tillför de små aktiebolagen trygghet och att den 

underlättar för dem i kontakt med bankerna. Om en auktoriserad redovisningskonsult skulle ta 

över revisorns roll och utfärda något slags intyg, skulle det innebära att redovisningskonsulten 

granskar sitt eget arbete och att kontrollfunktionen går förlorad, anser L. Karlström. Vid en 

auktorisation av redovisningskonsulter menar han att det är viktigt att konsulterna uppfyller 

vissa utbildningskrav.  Han tror att auktorisationen skulle kunna vara ett sätt att ”städa upp 

lite i redovisningskonsultbranschen”138 och menar att om de små aktiebolagen befrias från 

revision så kommer Skatteverket och bankerna att ställa krav på att revisionsplikten ersätts av 

någonting annat. 
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Revisionen, upplever vår respondent, har all eller ingen betydelse för att få fram ett korrekt 

årsbokslut, vilket är beroende av kvaliteten på redovisningskonsultens arbete. Han menar att 

redovisningen för många av de minsta småbolagen inte fyller någon direkt funktion eftersom 

de inte förstår sig på den och de ”kan inte läsa ett bokslut överhuvudtaget”139. I sin roll som 

redovisningskonsult blir han delaktig i aktiebolagens interna styrning genom att han upprättar 

preliminära bokslut och går igenom dem med klienterna. Många av småbolagen ser 

redovisningen som någonting som de är tvingade till för att bankerna kräver det och för att de 

ska kunna lämna in deklaration, menar L. Karlström. Han tror inte att de små aktiebolagen 

kommer att fortsätta att efterfråga revision efter ett slopande av revisionsplikt eftersom ”de 

vill ha det så billigt som möjligt”140. 

 

 

4.4.3 Veberöds Redovisningsbyrå AB 

 

Veberöds Redovisningsbyrå AB startade 1993 och har sedan starten drivits av tre delägare. 

Det är dessa tre som även i dag utgör hela bolagets personalstyrka. Deras kunder består av 

enskilda näringsidkare, handelsbolag samt aktiebolag, samtliga kategorier i skiftande storlek. 

Vår respondent, Maria Lunderot, har arbetat i redovisningsbranschen i ungefär tjugo år och på 

den egna byrån sedan 1993. 

 

Maria Lunderot (hädanefter M. Lunderot) anser sig inte vara särskilt insatt i den rådande 

debatten om ett avskaffande av revisionsplikt. Hon uppger att 20 % av byråns klienter utgörs 

av aktiebolag och att 14 % av dessa består av bolag med en omsättning på upp till tre miljoner 

kronor. Tjänsterna som byrån erbjuder klienterna är redovisning, bokslut, deklarationer, 

årsredovisning och även viss lönehantering. 

 

Vår respondent anser att poängen med ett aktiebolag försvinner om revisionsplikten 

avskaffas. Dock kan hon eventuellt tänka sig ett avskaffande för de allra minsta aktiebolagen, 

enmansföretag med låg omsättning. Hon framhåller svårigheten i att bestämma vilka bolag 

som ska omfattas och vilka kriterier som ska gälla. M. Lunderot berättar att hon har en kund 
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som har ett enmansföretag som omsätter 70 miljoner och kommenterar att: ”ska inte det 

revideras då tycker jag att det känns jättekonstigt”141. 

 

Vår respondent tror att de på redovisningsbyrån, i de fall där kunderna väljer att avstå från 

revision vid ett slopande av revisionsplikt, kommer att sakna dialogen med kundernas revisor. 

Hon anser det också vara möjligt att ett avskaffande av revisionsplikt kommer att leda till att 

det blir en ökad konkurrens om redovisningsuppdragen både i branscherna och för hennes 

egen byrå. Detta på grund av att revisionsuppdragen minskar och att revisorerna då troligtvis 

kommer att syssla med redovisning i större utsträckning än i nuläget. På den egna 

redovisningsbyrån har de dock ännu inte vidtagit några åtgärder inför den eventuella 

förändringen. 

 

M. Lunderot anser, i egenskap av redovisningskonsult, att den kontroll som revisionen 

innebär, i en del fall kan ge en viss trygghet åt redovisningskonsulterna. Hon upplever dock 

att de ändringar revisorerna gör oftast är mycket små. Att aktiebolagen har ”en reviderad 

årsredovisning och en ren revisionsberättelse att visa upp”142 ser hon som en sorts 

kvalitetssäkring.  Ett korrekt årsbokslut är många gånger inte beroende av revisorns 

inblandning, men vägen till ett korrekt bokslut kan ibland innebära en viss kommunikation 

med revisorn. Redovisningen kan i de små aktiebolagen användas för resultatuppföljning och 

budgetuppföljning, menar M. Lunderot, och hon hoppas att bolagen har nytta av den internt 

löpande under året. Hon tror också att de kan behöva den i kontakt med banker och liknande. 

Respondenten anser inte att det värde som revisionen tillför de små aktiebolagen skulle kunna 

tillföras dem på något annat sätt. Hon menar att många av klienterna inte vet vad en 

auktorisation av redovisningskonsult innebär, men kan tänka sig att bli auktoriserad om 

klienterna efterfrågar det. 

 

Vår respondent upplever att många små aktiebolag inte anser att revisionen är nödvändig och 

att de därför inte kommer att efterfråga den om revisionsplikten avskaffas. Bortsett från de 

minsta aktiebolagen tror hon dock att många andra aktiebolag ändå vill ha kvar revisionen. 

Hon är av uppfattningen att ett slopande av revisionsplikt kommer att innebära ökad 

konkurrens på marknaden, både mellan mindre och större revisionsbyråer, om de 

revisionsuppdrag som finns kvar, men även mellan redovisningsbyråer och revisionsbyråer. 
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Hon misstänker att det kommer att bli ökad konkurrens om redovisningsuppdragen, men 

poängterar att det kan vara bra med konkurrens eftersom ”det höjer kvaliteten både inom 

redovisning och revision”143 och menar att det även kan höja statusen på de som håller sig 

kvar i branscherna. 

 

 

4.5 Små aktiebolag 
 

4.5.1 BASI Instrument AB 

 

BASI Instrument AB drivs och ägs av två delägare, vilka även utgör hela personalstyrkan på 

företagets kontor i Svedala. Grunden för företaget lades 1981. Efter några års verksamhet 

förklarades bolaget vilande tills att det åter startades upp för två år sedan. Bolaget är den 

nordeuropeiska agenturen för ett koreanskt företags produkter inom processinstrumentering. 

De har även möjlighet att för kunders räkning tillverka skräddarsydda produkter, vilket 

innebär att de har ett komplett instrumentprogram för industrin. Vår respondent, Bengt Alm, 

är en av de två ägarna. 

 

Bengt Alm (hädanefter B. Alm) uppger sig inte vara insatt i den rådande debatten angående 

ett slopande av revisionsplikt. B. Alm är ett exempel på en småföretagare som vill behålla 

revisionsplikten för aktiebolag. Han menar att man med ett aktiebolag slipper det personliga 

ansvaret och tycker att man får vara beredd att betala för det. Respondenten påpekar också att 

det finns andra bolagsformer, till exempel enskild firma och handelsbolag, och att man har 

full frihet att välja. Dock skulle han kunna tänka sig ett slopande av revisionsplikt för vilande 

aktiebolag under den period som de inte är aktiva och menar att kostnaden för dessa bolag i 

vissa fall endast utgörs av revisionsarvode. 

 

Vår respondent tycker att revisionen, för honom som småföretagare, innebär en trygghet och 

att den ger ett ”godkännande av den verksamhet man håller på med”144. Att ha en reviderad 

årsredovisning och en ren revisionsberättelse har en stor betydelse för vår respondent. Han har 

                                                 
143 Lunderot, personlig intervju, 1 december 2005. 
144 Alm, personlig intervju, 6 december 2005. 
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löpande kontakt med revisorn, som han upplever alltid finns tillgänglig. Dock påpekar han att 

han försöker att själv söka information genom att läsa tidskrifter som ”Nytt från Revisorn”, 

eftersom revisorns råd är kostsamma. Den löpande redovisningen använder han sig av för den 

interna styrningen av bolaget, bland annat vid budgetarbetet. Redovisningen fungerar också 

som ett externt dokument eftersom banken efterfrågar årsredovisningen. 

 

B. Alm tror att småföretagare som blir berörda av ett eventuellt slopande av revisionsplikt 

kommer att reagera högst skiftande. Själv kommer han att fortsätta med revisionen och tror 

inte att han kommer att efterfråga någon annan tjänst istället för revisionstjänsten. Han ser 

revisorn som någonting positivt för företaget och anar att han i den frågan skiljer sig från 

många småföretagare som ”tycker att revisorn är ett nödvändigt ont”145. Att ett bolag 

revideras är en kvalitetsstämpel, bland annat ur Skatteverkets synvinkel, eftersom revisorerna 

riskerar att förlora sin auktorisation om de inte sköter sig, menar han. 

 

Respondenten anser att det är svårt att sia om framtiden. Han tycker att kvaliteten på många 

av dagens redovisningskonsulter är mycket låg. Respondenten tror att de små aktiebolagen 

fortfarande kommer att behöva hjälp efter ett slopande av revisionsplikt, men påpekar att 

”risken är ju att kvaliteten sjunker på hela systemet”146. 

 

 

4.5.2 Mats Alms Åkeri AB 

 

Vår respondent, Mats Alm, är ägare till Mats Alms Åkeri AB. Han har inga anställda och har 

drivit sitt åkeri sedan år 2000. 

 

Mats Alm (hädanefter M. Alm) anser att han är dåligt insatt i den rådande debatten kring ett 

revisionspliktsavskaffande. Han ser ett slopande av revisionsplikten som något positivt 

eftersom det innebär förenklingar för småföretagen. Han upplever att han som småföretagare 

främst har nytta av den redovisningstjänst han köper. Revisionstjänsten har han ”ingen direkt 

nytta av”147, bortsett från att den fungerar som en kontroll av att redovisningstjänsten utförts 

                                                 
145 Alm, personlig intervju, 6 december 2005. 
146 Alm, personlig intervju, 6 december 2005. 
147 Alm, telefonintervju, 28 november 2005. 
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korrekt. Han fäster ingen större vikt vid att ha en reviderad årsredovisning och en ren 

revisionsberättelse. Redovisningen använder sig respondenten enbart av för internt bruk, för 

att få en bild av företagets ekonomiska situation och utvecklingen månad för månad. Dock är 

det inte så att han går igenom vartenda belopp, vilket beror på att han litar på att 

revisionsbyrån, som han köper tjänsterna av, gör rätt. Respondenten har inga planer på att gå 

över till att sköta redovisningen själv eftersom han anser att det kan kosta lika mycket att reda 

upp eventuella fel som det gör att köpa redovisningstjänster. 

 

M. Alm har som småföretagare svårt att tänka sig att han skulle fortsätta efterfråga revision 

om den blir frivillig eftersom han ser den som en ”onödig kostnad”148. Han tror inte heller att 

andra i hans situation kommer att vilja betala för revision om de inte är tvingade till det. Han 

tycker att det är svårt för honom som småföretagare att ha någon uppfattning om framtida 

förändringar, men tror att revisionsbyråerna kommer att finnas kvar för att bland annat ge 

konsultation och sköta redovisningen åt småföretagarna. Själv vill han även i fortsättningen 

att revisorn tar hand om hans aktiebolags redovisning eftersom han trivs med den nuvarande 

byrån och han föredrar en auktoriserad revisor framför en redovisningskonsult. 

 

 

4.5.3 Polstiernan Investment AB 

 

Polstiernan Investment AB (Polstiernan) bedriver verksamhet i fastighetsbranschen och ingår 

i ett koncernförhållande. Vår respondent, Thomas Olsgården, äger Polstiernan samt även ett 

flertal andra aktiebolag, i varierande storlek, och han har drivit aktiebolag sedan 1996. 

 

Thomas Olsgården (hädanefter T. Olsgården) uppger att han inte är speciellt insatt i 

revisionspliktsdebatten. Han tycker att revisionen är någonting bra eftersom den ger ”en viss 

styrning och en viss kontroll i ett aktiebolag”149. Eventuellt skulle han kunna tänka sig att man 

avskaffar revisionsplikten för mindre aktiebolag som utgör dotterbolag i ett 

koncernförhållande. I affärer med andra bolag innebär revisionen att det finns en sorts struktur 

och ett ansvar bakom, menar han. Revisorn har han tät kontakt med och han köper dessutom 

konsultationstjänster. Årsredovisningen efterfrågas av bankerna och respondenten är av 

                                                 
148 Alm, telefonintervju, 28 november 2005. 
149 Olsgården, telefonintervju, 6 december 2005. 
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uppfattningen att en reviderad årsredovisning och en ren revisionsberättelse har en väldigt stor 

betydelse för hans aktiebolag. Gällande redovisningen upplever han att den först och främst 

fungerar som ett kontrollsystem. Vår respondent uppger att han kan tänka sig att använda sig 

av en redovisningskonsult istället för en revisor i sina mindre bolag. 

 

T. Olsgården tror att huruvida de små aktiebolagen kommer att efterfråga frivillig revision 

eller ej, kan vara beroende av vilken bransch de är i. Själv skulle han fortsätta med revisionen, 

även efter ett eventuellt slopande, eftersom han upplever att den behövs, bland annat i kontakt 

med banken. De bolag som, efter ett avskaffande av revisionsplikt, inte revideras kommer 

möjligtvis att utsättas för hårdare kontroller av Skatteverket, menar respondenten. Han tror att 

revisorerna, efter ett avskaffande av revisionsplikt, kommer att erbjuda redovisningstjänster i 

större utsträckning och arbeta mer med löpande redovisning. Han kan också tänka sig att fler 

revisorer specialiserar sig inom till exempel skattefrågor. 

 

 

4.5.4 Veberöds Redovisningsbyrå AB 

 

Veberöds Redovisningsbyrå AB finns, som namnet anger, i Veberöd. Redovisningsbyrån har 

dock kunder från olika delar av södra Skåne.150 Vår respondent, Maria Lunderot, har varit 

egen företagare i ungefär tolv år och är en av tre ägare till bolaget som också är bolagets 

samtliga anställda. 

 

Maria Lunderot (hädanefter M. Lunderot) anser sig inte vara speciellt insatt i 

revisionspliktsdebatten och har främst hört talas om den via informationsutskick som 

företaget prenumererar på. I nuläget köper hon endast revisionstjänst då de själva sköter 

redovisningen. Hon anser att ett slopande av revisionsplikt skulle kunna upplevas som 

någonting bra för vissa aktiebolag, men hon tycker själv att ”det är mer vinning i att kunna 

visa upp att man har en redovisning som är reviderad och godkänd”151.  

 

Vår respondent uppger att redovisningen inom hennes företag främst används för internt bruk, 

i form av resultatuppföljning och budgetjämförelser. Ibland använder de sig inom företaget 

                                                 
150 Lunderot, personlig intervju, 1 december 2005. 
151 Lunderot, personlig intervju, 1 december 2005. 
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också av redovisningen vid kontakt med banken. Det är även i första hand i kontakt med 

banken som M. Lunderot anser att en reviderad årsredovisning och en ren revisionsberättelse 

har betydelse för hennes aktiebolag. En ren revisionsberättelse kan också ha betydelse 

gentemot Skatteverket, menar hon. Vad gäller revisionstjänsten i övrigt påpekar hon att de 

inte har så mycket kontakt med revisorn, men att det är ”bra för de funderingar man har, att 

ha henne som samtalspartner”152. 

 

Själv kommer respondenten troligtvis att fortsätta att efterfråga revision och hon kan inte 

tänka sig att endast köpa konsultation istället för revisionstjänsten. Hon tror även att många 

andra aktiebolag kommer att vilja låta sig revideras, men misstänker att de allra minsta 

bolagen kanske inte kommer att efterfråga revision efter ett avskaffande av revisionsplikt. Ett 

eventuellt revisionspliktsslopande tror M. Lunderot kommer att leda till en ökad konkurrens 

om de kvarvarande uppdragen och att revisorerna mer och mer går över till att utföra 

redovisningstjänster, vilket är någonting som många revisorer, enligt respondenten, gör redan 

idag. 

                                                 
152 Lunderot, personlig intervju, 1 december 2005. 
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5 Analys 
 

 

 

 

 

I detta kapitel analyserar vi vår empiri genom tillämpning av vår referensram. Vi har 

genomfört analysen utifrån våra intervjuguider samt det som har framkommit vid 

intervjuerna. 

 

 

5.1 Respondenternas inställning till ett slopande av 

revisionsplikt 
 

5.1.1 Respondenternas kännedom om pågående debatt 

 

Som vi tidigare belyst har debatten om revisionspliktens vara eller inte vara fått ett uppsving i 

och med Thorell & Norbergs rapport om revisionsplikten i små aktiebolag som 

offentliggjordes under våren 2005. Det skulle därför kunna tänkas att de berörda parterna, det 

vill säga intressenterna till revisionsplikten, torde vara insatta och engagerade i denna debatt. 

Vi har dock funnit stora variationer hos de intressenter vi har intervjuat angående hur insatta 

de är i debatten. 

 

Alla våra fem respondenter från revisionsbyråerna är insatta i debatten genom den 

information som delges via branschens facklitteratur samt genom diskussioner med kollegor 

och till viss del genom delaktighet i det egna företagets centrala organisation. Detta utfall 

stämmer väl överens med att ämnet är aktuellt och att revisionsbranschen kanske är den aktör 

som har mest att förlora vid ett avskaffande av revisionsplikten för små aktiebolag. 

Anledningen till detta är att revisionen idag är lagstadgad för samtliga aktiebolag och därmed 

får revisionsbyråerna dessa uppdrag utan att behöva sälja in tjänsten. 
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Respondenterna från redovisningsbyråerna har samtliga endast hört talas om förslaget och är 

ej insatta i debatten. Vi tycker att det är en aning förvånande att de inte är mer insatta då det 

har framkommit i debatten att redovisningsbyråerna kan ha en möjlighet att utöka sin 

verksamhet vid ett avskaffande av revisionsplikt. En förklaring till detta kan vara att ingen av 

våra respondenter är med i någon branschorganisation och är därför inte automatiskt delaktiga 

i det senaste informationsflödet i branschen. 

 

Av de företrädare för små aktiebolag som vi intervjuat har hälften av respondenterna hört 

talas om den pågående debatten avseende revisionsplikt. Vi tror att en anledning till detta är 

att informationsflödet avseende förändringar för företagare i allmänhet är stort och att det 

leder till att de kanske inte har tid att sätta sig in i varje fråga som aktualiseras. Då våra 

respondenter inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv har de inte varit medvetna om att en 

representant å företagens vägnar är pådrivande i denna fråga. 

 

Ett par av våra respondenter har framfört att hur snabbt ett beslut avseende avskaffandet kan 

bli aktuellt beror på valutgången 2006. Som vi redogjort för har de borgerliga partierna hittills 

varit mer angelägna än övriga partier att stödja ett avskaffande. Partiernas ställningstagande 

kan naturligtvis påverkas av hur aktuell debatten blir och hur valkampanjen i de olika 

partierna utvecklas.  

 

 

5.1.2 Respondenternas ställningstagande 

 

Ställningstagandet avseende ett avskaffande av revisionsplikten framgår av följande 

sammanställning: 

 

 Positiv Negativ Ej ta ställning / tveksam 
Revisionsbyråer 1 4   

Redovisningsbyråer     3 
Små aktiebolag 1 3   
 

I det vi tidigare har läst angående problemkomplexet har många uttryckt att revisorerna är 

negativa till ett avskaffande av revisionsplikt. Vi kan också se dessa tendenser i svaren från 

våra revisorsrespondenter. 80 % av dessa vill ha kvar revisionsplikten, men anledningarna 
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varierar. De argument som de framför mot ett avskaffande är att ägarna i ett aktiebolag har ett 

begränsat personligt ansvar och därför bör utsättas för kontroll. De menar vidare att man tar 

bort den person som bistår de små aktiebolagen med kvalificerad rådgivning. En av våra 

intervjuade revisorer ser dock något positivt med ett avskaffande av revisionsplikten, 

nämligen att revisionen efterfrågas för att företagen vill ha den och inte för att den är 

lagstadgad. 

 

De tre redovisningskonsulter som vi har intervjuat är mycket tveksamma till ett avskaffande 

av revisionsplikten. De menar att en av anledningarna till att företagare väljer att ha ett 

aktiebolag är att den bolagsformen har ett större värde än andra bolagsformer. Detta värde 

utgörs av att de har en reviderad redovisning att visa upp. De, såväl som två av 

revisorsrespondenterna, anser att om inte företagarna efterfrågar revision kan de istället driva 

sin verksamhet som en enskild firma eller som ett handelsbolag. L. Karlström, 

redovisningsbyrårespondent, framför att en orsak till att de små aktiebolagen inte redan har 

gjort detta val är att kreditgivarna ställer krav på att verksamheten skall bedrivas i 

aktiebolagsform. Kreditgivarna vet då att redovisningen har kontrollerats via revision och att 

den går att förlita sig på. Förhåller det sig på detta sätt har företagaren i praktiken kanske inga 

valmöjligheter när det gäller företagsform om han/hon vill erhålla lån eller finansiering av 

något slag. Till skillnad från författaren Moberg tror vi att det beror på mer än det begränsade 

personliga ansvaret att man väljer aktiebolag som bolagsform.  Det kan även vara rimligt att 

tro att ägaren vill hålla isär bolagets ekonomi från den privata. Det kan också vara så att valet 

beror på den lägre skattesats som aktiebolag har jämfört med andra bolagsformer. 

 

Tre av de fyra småföretagare som vi har intervjuat är mycket positivt inställda till revision. 

Utmärkande för dessa tre respondenter är att de alla har någon form av ekonomiutbildning. 

Den löpande redovisningen i deras aktiebolag hanteras av dem själva eller av någon anställd. 

Två av dem upprättar även årsredovisningen själv. Vår fjärde respondent som inte gör någon 

del av sin redovisning själv och som inte riktigt vet vilken skillnad det är på redovisning och 

revision kommer inte att efterfråga revision efter ett avskaffande. Han trivs med den 

revisionsbyrå han har idag och vill gärna att revisorn fortsätter att sköta hans redovisning då 

han anser att det är mycket värt att ha en auktoriserad revisor och en revisionsbyrå. Detta 

utfall stöds av undersökningen som Collis genomfört i England. Även hon har dragit 

slutsatsen att företagsledare med ekonomisk utbildning tenderar att vilja fortsätta låta revidera 
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sina bolag vid ett slopande av revisionsplikten eftersom de anser att revisionen tillför deras 

bolag ett värde. 

 

Våra respondenter lyfter fram en rad olika argument för och emot ett slopande av 

revisionsplikt. Nedan följer ett axplock av de argument som framfördes under intervjuerna. 

  

Respondenternas argument för ett slopande av revisionsplikt: 

 

• Revisionen bör efterfrågas för tjänstens skull och ej för att den är lagstadgad. 

• Revisionen behövs ej om företaget ej har några intressenter. 

• Alltid positivt när det blir förenklingar för små företag. 

• Revisionskostnaden upplevs som en onödig kostnad. 

 

Respondenternas argument emot ett slopande av revisionsplikt: 

 

• Begränsat personligt ansvar kräver revision. 

• Tar bort den person som bistår de små aktiebolagen med de svåra frågorna. 

• Samhällsekonomiskt mest effektivt om revisionsplikten är kvar. 

• Kvaliteten på redovisningen försämras när kontrollfunktionen går förlorad. 

• Problem med tillförlitlighet i redovisningen om kontrollfunktionen försvinner och 

exempelvis en redovisningskonsult ska intyga sitt eget arbete. 

• Stort värde i att kunna visa upp en redovisning som är reviderad och godkänd. 

• Revisionen bidrar till korrekt redovisning och därmed även till samhällsnyttan. 

 

Ett av de, enligt vår uppfattning, starkaste argumenten som framkommit i undersökningen är 

att revisionsarvodet är en rimlig kostnad när man, som i ett aktiebolag, slipper det personliga 

ansvaret. 
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5.1.3 Gränsdragningsproblematik 

 

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt är 

något som i princip alla våra respondenter anser vara en svår fråga att ta ställning till. Än 

svårare förefaller de tycka att det är att föreslå en gräns gällande vilka aktiebolag som bör 

beröras i första hand. 

 

Som vi redogjort för florerar det många olika gränser vad gäller företagsindelning i 

storlekskategorier, både inom nationell rätt och EG-rätt. Detta samt att respondenterna inte är 

så insatta i debatten kan vara förklaringen till att de har svårt att föreslå en gränsdragning för 

vilka svenska aktiebolag som eventuellt ska omfattas av ett slopande av revisionsplikten. De 

av respondenterna som har en åsikt om en lämplig gränsdragning tycks dela uppfattningen om 

att det bör vara de minsta aktiebolagen som undantas revisionsplikt. 

 

En av våra övriga revisionsbyrårespondenter, M. Pålsson, påpekar att det kan finnas möjliga 

gränser som ej relateras till bolagets omsättning utan istället bygger på hur skuldsatta bolagen 

är, personalstruktur, intressentmodeller och så vidare. En aktiebolagsrespondent, T. 

Olsgården, föreslår att mindre aktiebolag inom en koncern borde kunna undantas 

revisionsplikt. En annan, B. Alm, tycker att revisionsplikten skulle kunna slopas för vilande 

aktiebolag. Redovisningsrespondent M. Lunderot  påpekar att det kan vara svårt att endast ha 

antal anställda som kriterium för vilka som ska undantas revisionsplikt Att man endast är en 

anställd innebär inte att man inte kan ha en hög omsättning. Respondenten menar att det 

skulle kännas konstigt om dessa bolag undantogs revision. Vi instämmer i våra respondenters 

uppfattning om att det kan det bli komplicerat att fastställa lämpliga kriterier. Svårigheten i att 

bestämma en gräns ökar dessutom genom att det finns en rad olika uppfattningar om vilka 

bolag som ska klassas som små aktiebolag.  

 

 

5.2 Revisionens värde 
 

Samtliga respondenter utom en anser att revisionen tillför de små aktiebolagen ett värde. Vad 

detta värde består i råder det delade uppfattningar om. Som vi har redogjort för innebär 

revision en kontroll av bolagets redovisning och företagsledningens förvaltning. Vi kan utläsa 
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av vår undersökning att revisionen kan medföra andra positiva effekter för bolaget utöver 

själva revisionsinsatsen. Dessa effekter kan bestå av förbättrad intern kontroll och ekonomisk 

styrning samt konsultation som förebygger eventuella fel både i redovisning och i förvaltning.  

 

De flesta av våra respondenter på revisionsbyråerna anser att revisionen tillför de små 

aktiebolagen ett värde. De framför bland annat att revisionen tillför en kontroll av att de 

ekonomianställda gör ett bra jobb, en bra grund för rådgivning samt att aktiebolagen får ett 

bestyrkande från en extern part. Det framförs även en tanke om att värdet kan tillföras av 

någon annan part, vilket kan ses som anmärkningsvärt då representanterna för de andra 

aktörsgrupperna i vår undersökning tycks ha svårt att se något alternativ till de kvalificerade 

revisorerna. Vi tycker oss märka att det finns en stor respekt för det kunnande och den 

trovärdighet som revisorerna står för i rollen som oberoende granskare.  

 

Revisorer ur både större och övriga revisionsbyråer framför att revisorn via sin årliga revision 

får en väldigt god insikt i det aktuella företagets verksamhet. Denna kontinuitet i relationen 

mellan revisorn och bolaget gör att den rådgivning som revisorn ger (utöver den lagstadgade 

revisionen) kan göras på ett mycket bättre och billigare sätt än om revisorn endast skulle 

anlitas för tillfälliga konsultationer. Vi kan från våra respondenters svar utläsa att det finns en 

risk att den kunskap som revisorerna besitter om sina nuvarande klienter går förlorad. Detta 

skulle kunna leda till att färre felaktigheter i företagens agerande uppdagas och att fler 

ogenomtänkta beslut fattas inom företagen, vilket skulle kunna få kostsamma effekter för de 

små aktiebolagen. 

 

Vad gäller revisionens betydelse för de små aktiebolagens årsbokslut anser 75 % av 

revisionsbyrå- och redovisningsbyrårespondenterna att den kan ha betydelse för upprättandet 

av ett korrekt årsbokslut. Betydelsen består i att revisorn fungerar som ett bollplank vid 

upprättandet av årsbokslutet samt att revisorn utgör en förebyggande kontrollfunktion. Graden 

av revisorns betydelse beror dock på hur kunnig den person som har upprättat redovisningen 

är. 

 

Revisionstjänsten är viktig, anser tre av de fyra aktiebolagsrespondenterna, eftersom de 

upplever att de har nytta av en reviderad årsredovisning och en ren revisionsberättelse i sin 

kontakt med till exempel banker och samarbetspartners. De tycker att det är positivt att ha 

revisorn som samtalspartner och bollplank. Utifrån våra respondenters svar kan vi se att det 
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vid ett avskaffande är möjligt att de aktiebolag som själva sköter redovisningen kommer att 

behålla sin revisor och att de därmed är beredda att ta den kostnad det medför. 

 

Revisionsbyråerna inser problematiken med att många inte vet vad revision är och att de 

därför inte kan uppskatta den tjänst som revisionen innebär. Däremot kan det, enligt en av 

våra intervjuade revisorer, vara så att vissa små aktiebolag har ett behov av att fortsätta med 

revision om exempelvis vissa intressenter kräver det. Därmed styrker det att revisionen ger en 

kvalitetskontroll som aktiebolagens intressenter kan ha ett värde av att erhålla. Detta stämmer 

väl överens med Mobergs uppfattning att bolagets intressenter är i behov av oberoende 

kontroll av bolagets verksamhet.  

 

 

5.3  Redovisningens funktion för små aktiebolag 
 

Det framkom i undersökningen att våra intervjuade redovisningskonsulter är av uppfattningen 

att de flesta små aktiebolag inte använder sin redovisning som ett internt dokument för 

exempelvis styrning av bolaget. Redovisningsbyrårespondenterna framför att en del små 

aktiebolag mest ser redovisningen som ett ”nödvändigt ont” och en av dem säger att det 

viktiga för de små aktiebolagen är ”Hur mycket pengar har jag på kontot? Hur mycket lön 

kan jag ta ut? Hur mycket skatt blir det?”153 Vid ett slopande är det möjligt att dessa bolag 

inte lägger lika mycket tid och energi på redovisningen eftersom de inte känner press från 

någon utomstående.  Från respondenternas svar kan vi ana att en av riskerna med ett 

avskaffande av revisionsplikt skulle i sådana fall vara att kvaliteten på redovisningen i de 

berörda aktiebolagen kan komma att försämras då det inte finns någon oberoende som 

granskar räkenskaperna. Vi anser att om redovisningen utgör en viktig del i styrningen av 

bolagens verksamhet, och inte endast är en påtvingad skyldighet, finns det kanske ett behov 

av att den blir granskad. Vikten av att ha ett korrekt underlag för sin styrning framförs även av 

FEE. Vidare rekommenderar de att bolagen fortsätter med revision för att deras redovisning 

ska anses tillförlitlig. 

 

De av aktiebolagsrespondenterna som är väl insatta i redovisning använder sin redovisning till 

uppföljning och som underlag för budgetering. Den respondent som inte är så insatt säger så 
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här om den nytta han har av redovisningen: ”Jag tittar inte så himla noga igenom de här 

siffrorna, vartenda belopp, så att det stämmer, för det litar jag på revisionsbyrån, att de gör 

rätt”154. Denna respondent använder inte heller sin redovisning externt, vilket däremot de 

andra tre respondenterna gör då banken efterfrågar årsredovisning. 

Redovisningsbyrårespondenterna upplever till viss del samma sak, att deras klienter använder 

sin reviderade redovisning i kontakt med till exempel bankerna. 

 

När vi lägger samman alla åsikter från våra olika grupper med respondenter kan vi se att de 

som sätter ett värde på redovisningen även sätter ett värde på revisionen. De som inte, i någon 

större omfattning, använder sin redovisning internt eller externt ser egentligen allt som har 

med redovisning och revision som något ”nödvändigt ont”. Den åsikt som framkommer 

angående småföretagare i allmänhet är att de egentligen inte vet skillnaden mellan de olika 

tjänsternas innehåll. Frågan är vilken effekt detta kan komma att få när de ska välja vem som 

ska hantera deras redovisning vid ett avskaffande av revisionsplikten. 

 

 

5.4 Påverkan av ett avskaffande och åtgärder inför 

förändringen 
 

5.4.1 Klientstruktur 

 

Det varierar mycket hur stor del av våra respondenters klienter som utgörs av små aktiebolag. 

Bland våra redovisningskonsulter framgår att två av dessa arbetar med olika bolagsformer. De 

aktiebolag de arbetar med är till övervägande del små aktiebolag. När det gäller 

respondenterna på revisionsbyråerna varierar antalet klienter som är små aktiebolag och dessa 

bolag utgör mellan 10-50 % av den totala kundstocken. Företrädare för revisionsbyråerna, 

som är representerade på olika platser i Sverige, påtalar att det är stor variation på 

klientstrukturen mellan deras olika kontor beroende på var de är belägna. Vi kan bland annat 

konstatera att våra respondenter i Norrland uppger att företagsmarknaden där mest består av 

små företag, medan våra respondenter i Skåne har en annan mix av företag i sin klientstock, 
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där även större företag ingår. Därmed menar vi att effekten av ett avskaffande kan komma att 

påverka revisionsbyråerna olika mycket beroende på geografisk placering.  

 

Troligtvis, beroende på vilka aktiebolag som kommer att innefattas, är det alltså ett betydande 

antal kunder hos våra respondenter som kommer att påverkas vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikt för små aktiebolag. Innan vi genomförde våra intervjuer trodde vi att det kanske 

skulle kunna gå att utläsa en skillnad i klientstruktur mellan större och övriga revisionsbyråer, 

men vi har dock inte funnit några tecken på detta. Som vi nämnt i källkritiken i metodkapitlet 

kan valet av respondenter och deras geografiska placering vara en orsak till detta. 

 

 

5.4.2 Tjänsteutbud 

 

Eftersom en övervägande del av redovisningsbyråerna, liksom revisionsbyråerna, redan idag 

har diversifierade tjänster och erbjuder, utöver redovisning, även andra tjänster finns det en 

bredd av tjänsteutbudet som vi anser lägger grunden för ett eventuellt förändringsarbete inför 

ett avskaffande. Vi har inte funnit någon skillnad i tjänsteutbud mellan större och övriga 

revisionsbyråer, dock kan omfattningen av de olika tjänsterna variera. Kunderna har redan i 

dagsläget möjlighet att, hos samma byrå, få hjälp med sina olika tjänsteönskemål. Att kunna 

erbjuda kunden ett paket av tjänster skulle kunna tilltala och binda klienterna till en och 

samma byrå istället för att köpa tjänster på olika ställen.  

 

Av revisionsbyrårespondenterna framförs bland annat åsikter om att det inte blir så stor effekt 

för deras byråer. Detta påtalas av både respondenter från större och övriga revisionsbyråer. 

Enligt dem beror det på att de som behöver hjälp idag kommer att behöva det senare också. Vi 

kan hos våra respondenter skönja att de arbetar med en breddning av tjänster till kunderna för 

att trygga beredskapen inför ett avskaffande av revisionsplikten. Om revisionsbyråerna redan 

idag säkerställt kombiuppdrag hos de små aktiebolagen, det vill säga att tjänsteuppdraget både 

innehåller revision och andra tjänster, är kanske inte konsekvenserna för det uppdraget och 

det kontoret lika påtagliga som hos ett kontor som i nuläget endast har revisionsuppdrag.  

 

M. Lunderot tror att hennes redovisningsbyrå kommer att utsättas för ökad konkurrens vid 

eventuellt avskaffande av revisionsplikt eftersom det blir ont om revisionsuppdrag och 
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revisorerna kommer då att satsa på redovisning. Revisorsrespondenten C. Jonsson misstänker 

även han att ett avskaffande av revisionsplikt kommer att innebära hårdare konkurrens för de 

mindre redovisningsbyråerna. Vi kan instämma i våra respondenters uppfattning angående 

konkurrensomfattningen då vi genom våra intervjuer med revisionsbyråerna har fått klarlagt 

att det är just så revisionsbyråerna kommer att agera, och till viss del redan gör idag. 

 

 

5.4.3 Vidtagna åtgärder inom företagen 

 

För att få en uppfattning om respondenternas framförhållning och eventuella planer för 

framtiden bad vi dem beskriva vilka åtgärder just deras företag har beslutat om. Det 

framkommer att det endast är tre av åtta respondenter inom revisions- och redovisningsbyråer 

som i dagsläget har vidtagit åtgärder inför ett slopande av revisionsplikten. De respondenter 

som vidtagit åtgärder hör alla till aktörsgruppen revisionsbyråer och utgörs både av större och 

av övriga byråer. De har medvetet, redan nu, börjat satsa på redovisningstjänster i större 

utsträckning än tidigare. En av dessa tre uppger att de till och med börjat välja bort och avstå 

ifrån revisionsuppdrag medan en annan uppger att de förflyttar sig i kundsegmentet för att 

minska framtida risker. Utifrån våra genomförda intervjuer har vi fått bekräftat att 

revisionsbyråernas satsningar på redovisningstjänster är något som kommer att bli än större 

om revisionsplikten avskaffas för vissa aktiebolag. 

 

Ingen av de redovisningsbyråer som våra respondenter arbetar på har vidtagit någon åtgärd för 

att förbereda sig för en förändring av revisionsplikten. Respondenterna framför bland annat att 

osäkerheten fortfarande är för stor. Eftersom både valutgången för år 2006 är osäker samt att 

förslaget än så länge endast har kommit till Justitiedepartementets skrivbord efter begäran om 

översyn av revisionsplikt av Svenskt Näringsliv finns viss förståelse för att dessa respondenter 

tar det hela med ro.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en av våra aktörsgrupper, i varierande omfattning, 

har vidtagit åtgärder inför ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. En av våra 

respondenter, som har en position som ger honom insyn, uppger att planerna för framtiden är 

en del av företagets affärsplan och att de därmed inte kommuniceras öppet. Det kan vara så att 

våra respondenter, inom företagen där de arbetar, inte innehar positioner som ger dem denna 
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insyn i planeringen för framtiden. Som vi har påpekat i källkritiken kan det vara så att även 

andra respondenter har längre gångna planer än vad de vill avslöja för oss. 

 

 

5.5 Respondenternas syn på framtiden 
 

5.5.1 Efterfrågan på frivillig revision 

 

Respondenternas uppfattning om de små aktiebolagens efterfrågan på frivillig revision 

framgår av följande uppställning: 

 

  Kommer att efterfråga Kommer ej att efterfråga Tveksamma 
Revisionsbyråer  2 3 
Redovisningsbyråer 1 1 1 
Små aktiebolag 3 1   
 

Vi har kunnat utläsa från respondenternas svar att det är troligt att det är de som bäst behöver 

revision som inte kommer att efterfråga den. Genom våra intervjuer med små aktiebolag har 

vi kunnat se att de respondenter som har ekonomisk utbildning är de som värdesätter 

revisionen. Dessa respondenter ger uttryck för att de även vid ett avskaffande kommer att 

fortsätta efterfråga revision. Således är det, av de små aktiebolag vi intervjuat, den entreprenör 

som inte är så insatt i vad revision egentligen innebär som inte kommer att köpa 

revisionstjänsten om den blir frivillig. 

 

Gemensamt för alla våra respondenter är att de överlag inte tror att små aktiebolag kommer att 

efterfråga frivillig revision. Revisionsbyråerna argumenterar för att dessa bolags ägare tycker 

att de har ”tillräckligt bra koll om de vet hur mycket pengar de har på banken”155. De 

kommer inte att köpa tjänster som de inte identifierar att de är i behov av. Däremot tror 

revisionsbyrårespondenterna att det kommer att efterfrågas andra tjänster såsom 

årsredovisning, bokslut och deklaration. Detta stämmer väl överens med Demoskops 

undersökning där det framkommit att det finns ett intresse hos små aktiebolag att anlita 

revisorer för andra tjänster än revision.  Redovisningsbyrårespondenterna instämmer också i 
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detta och menar att de allra minsta aktiebolagen kommer att vilja spara in revisionskostnaden 

och får ibland kommentaren angående revisionen: ”det är en helt onödig grej”156. Detta 

resultat överensstämmer dock inte med vad merparten av våra aktiebolagsrespondenter anser. 

De är inte intresserade av att substituera revisionen med någon annan tjänst. Återigen nämner 

våra respondenter möjligheten för företagare med en mindre verksamhet att driva företaget i 

en annan bolagsform. ”Är orsaken till resonemanget bara att man ska försöka göra det 

billigare för små aktiebolag så är vi tillbaka igen: antingen gör man det enkelt eller får man 

övergå till handelsbolag”157.  

 

Ovanstående resonemang om en minskning av kostnaderna stöds av Collis undersökning där 

de engelska företagen, som väljer att avstå från revision, anger kostnadsbesparing eller att 

bolaget ej har någon nytta av revisionen som de främsta anledningarna till detta. Detta 

förstärks också av Thorell & Norbergs rapport i vilken det framkommer att 

revisionskostnaden för de små aktiebolagen överstiger nyttan. Om kostnaden är ett starkt 

argument för att ej vilja revidera sitt bolag kan man misstänka att det är många som inte väljer 

att fortsätta med revision. Dock kommer Collis fram till att nästan hälften av de tillfrågade 

företagen skulle välja fortsatt revision även på frivillig basis.  

 

I enlighet med Thorell & Norbergs slutsats påtalar några av våra respondenter att revisionen 

för vissa små aktiebolag, som består av en anställd och tillika ägare, med inga lån och inga 

övriga intressenter kan utgöra en onödig kostnad. Förespråkare för en förenkling 

argumenterar att det inte är motiverat att ett sådant litet aktiebolag ska genomgå samma 

omfattande granskning som ett stort börsnoterat aktiebolag. Vi menar dock att alla aktiebolag, 

oavsett storlek, har någon intressent, men att omfattningen av revisionen borde kunna 

anpassas och reduceras i enmansaktiebolagen. Enligt RS, i RevU 1005, finns möjlighet att 

göra revisionen mer anpassad och mindre omfattande för små bolag. Frågan är om den totala 

revisionskostnaden blir lägre jämfört med tidigare regelverk då RS trots allt ska följas. 

 

En av våra tillfrågade småföretagare, T. Olsgården, säger att en reviderad redovisning 

kommer att efterfrågas av vissa av hans företags samarbetspartners även om den inte är 

obligatorisk enligt lag. Detta bekräftas även av det som undersökts av Collis, att den främsta 

orsaken till frivillig revision är att den ger tredje part en kontroll och tillförsäkran. T. 
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Olsgården menar vidare att det kan komma att bero på vilken bransch bolaget tillhör om de 

kommer att efterfråga revision eftersom olika branscher har olika krav på sig från 

utomstående intressenter. Följden av detta skulle alltså kunna bli att vissa branscher via en 

reviderad redovisning skulle ha lättare för att erhålla krediter och samarbetsavtal något som 

sammanfaller med åsikterna i den pågående debatten. Resonemanget stöds även av flertalet av 

våra revisorsrespondenter som tror att banker och andra kreditinstitut samt vissa leverantörer 

kommer att efterfråga antingen något slags intyg eller att bolaget är reviderat. Detta bekräftas 

också av Collis studie där det framkommer att det främst är banker som efterfrågar en 

reviderad årsredovisning.  

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra respondenter anser att om det kommer krav utifrån 

från bolagets intressenter kommer bolaget att efterfråga revision. Vi ser en möjlighet till att 

revisionen kan bli ett konkurrensmedel. De företag som genomgår revision kan genom denna 

få ett bättre underlag för sin ekonomistyrning och därmed möjlighet att driva sin verksamhet 

mer framgångsrikt än de som inte fortsätter att köpa revision. Frågan vi har ställt våra 

respondenter är om denna hjälp kan tillföras de mindre aktiebolagen på något annat sätt än via 

revisorn. Detta diskuterar vi vidare under nästa rubrik. 

 

 

5.5.2 Tänkbara alternativ till lagstadgad revision 

 

Majoriteten av våra respondenter har i intervjuerna uppgett att de anser att en 

redovisningskonsult, helt eller delvis, skulle kunna ta över revisorns nuvarande roll som 

intygsutfärdare. Som tidigare nämnt är en övervägande del av representanterna för små 

aktiebolag negativt inställda till ett substitut till revisionen eftersom de uppskattar det 

revisionen medför för företaget. Dock är T. Olsgården, en av aktiebolagsrespondenterna som 

har flera aktiebolag i varierande storlek, positivt inställd till redovisningskonsulter och kan 

tänka sig att anlita en redovisningskonsult för sina små aktiebolag.  

 

De av våra företrädare för små aktiebolag som är väl insatta i redovisning tror att vissa små 

aktiebolag kan tänkas vända sig till en redovisningskonsult istället för en revisor. De anser att 

små aktiebolag förmodligen kan påverkas i sitt val om redovisningskonsulten är auktoriserad 

eller ej. I dagsläget finns legitimerade redovisningskonsulter som ska garantera en viss 
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kvalitetsstämpel genom att de har genomgått en specifik utbildning genom SRFs (Sveriges 

Redovisningskonsulters Förbund) omsorg.158 Vi tror att en auktorisation av 

redovisningskonsulter, som SRF planerar, skulle kunna medföra att det ställs ännu högre krav 

på utbildning, och det är något som även flera av våra respondenter instämmer i. Krav på 

högre utbildning skulle sannolikt också innebära att timpriset för att anlita 

redovisningskonsulterna stiger. Det innebär att redovisningskonsulterna måste hitta något 

annat än priset att konkurrera med. Möjligtvis kan de vinna marknad genom den 

begreppsförvirring som då kommer att råda när både auktoriserade revisorer och 

auktoriserade redovisningskonsulter finns att tillgå för kunderna. Dock anar vi, och flera av 

våra respondenter, att en auktorisationstitel kommer att höja statusen på 

redovisningskonsultyrket. 

 

De respondenter som vi har intervjuat på redovisningsbyråerna har svårt att se något bra 

alternativ till den lagstadgade revisionen. En av våra respondenter är skeptisk då hans anser 

att det finns redovisningskonsulter med en mycket låg kvalitet på arbetet de utför. Det är 

ingen av dessa respondenter som är legitimerad redovisningskonsult och det är bara en som 

uttalar sig om att auktorisation skulle kunna bli tänkbart på deras byrå om auktoriserade 

redovisningskonsulter börjar efterfrågas.  

 

En av våra revisorsrespondenter, J. Kling, säger att det kan bli svårt för revisionsbyråerna att 

till exempel hjälpa ett aktiebolag att upprätta deklarationen om de inte har reviderat bolagets 

bokslut. Revisorn har enligt lag ett ansvar vid revision av ett företag och skall utgöra en 

oberoende part, medan redovisningskonsulten endast behöver följa instruktioner från 

företagets styrelse. Dessutom har revisorn skyldighet att rapportera misstanke om brott eller 

anmärkning på skötseln av betalning av skatter och avgifter.  Vi kan alltså se att det är tydliga 

skillnader i ansvarsomfattningen för revisorn och redovisningskonsulten. 

Redovisningskonsulten kan eventuellt utgöra ett substitut till revisorn vid intygsförfarandet, 

men om det blir fel, vem står för ansvaret då? 

 

Trots att redovisningskonsulterna kan anses utgöra ett alternativ till dagens revision, råder det 

alltså stor skepsis bland våra respondenter. Revisorerna är, anmärkningsvärt nog, de som kan 
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se en möjlighet att ersätta sitt intygsförfarande med en annan aktör. Övriga grupper ställer sig 

mer frågande till om detta är möjligt. 

 

 

5.5.3 Respondenternas syn på framtida utveckling 

 

Det råder skilda åsikter hos våra respondenter om vilka som främst kommer att påverkas av 

ett eventuellt slopande, revisionsbranschen och/eller redovisningsbranschen. Det som i princip 

alla våra respondenter, oavsett grupp, framför är att konkurrensen om redovisningsuppdragen 

kommer att öka. 

 

Innan vi påbörjade arbetet med denna uppsats hade vi en föreställning om att 

redovisningsbyråerna skulle vara de stora ”vinnarna” vid ett slopande av revisionsplikt. Detta 

då det inte skulle finnas något tvång för de berörda aktiebolagen att vända sig till en 

revisionsbyrå. De ser sig dock inte som ”vinnare” utan ser istället först och främst ett hot från 

revisionsbyråerna. Vi är benägna att hålla med de intervjuade redovisningskonsulterna i deras 

åsikt då de revisionsbyråer som vi har intervjuat ger uttryck för att de kommer att satsa mer på 

redovisning. B. Alm, aktiebolagsrespondent, anar att kvaliteten på redovisningsbranschen 

kommer att sjunka då det inte är tvingande enligt lag att ha en kvalificerad revisor som 

kontrollerar redovisningen. 

 

En revisorsrespondent från övriga revisionsbyråer, U. Lidén, menar att revisorerna kommer 

att lämna revisionsbranschen och gå över till redovisning. Det här skulle även kunna resultera 

i att kompetens förflyttas från revisionsbranschen till redovisningsbranschen, vilket kan 

påverka den status som de auktoriserade redovisningskonsulterna kan komma att få. En annan 

av dessa respondenter, M. Pålsson, nämner att marknaden kommer att förändras genom att det 

kommer att bli uppköp av redovisningsbyråer, en trend som enligt honom redan nu kan 

märkas. Han påtalar också att följden av ett avskaffande av revisionsplikten troligen drabbar 

de mindre revisionsbyråerna hårdare. Vidare nämner en av våra revisorsrespondenter från 

större revisionsbyråer, C. Jonsson, att det finns ett stort kontaktnät av kompetens kopplat till 

de större revisionsbyråerna som klienterna kan ta del av. En liten byrå har inte samma nätverk 

och kan således inte erbjuda de pakettjänster som gör att kunderna blir ”helkunder” som 

efterfrågar många olika sorters tjänster. 
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Då revisionsbyråerna, som ett säkerställande av revisorernas oberoende, enligt lag inte tillåts 

att revidera bolag som de utför grundbokföring åt kan samtliga våra 

revisionsbyrårespondenter se möjligheter att utöka tjänsteutbudet vid ett eventuellt 

avskaffande av revisionsplikten. De skulle då kunna sälja en rad olika tjänster till de 

revisionsklienter som idag berörs av dessa jävsregler. Det diskuteras i Justitiedepartementets 

promemoria159 att byråjävet förslagsvis ska skärpas, men om de små aktiebolagen undgår 

revisionsplikt finns förutsättningar för att oberoendeproblematiken inte skapar bekymmer för 

dessa bolag längre. 

 

Revisorn M. Terneblad ser även något positivt med ett avskaffande av revisionsplikten, 

nämligen att efterfrågan av revision efterfrågas för att företagen vill ha det och inte för att de 

måste. Hon menar vidare att revisionskostnaden kan vara hög för de små aktiebolagen. 

Thorell & Norberg anser att kostnaden överstiger nyttan med revision för små aktiebolag, och 

att den inte är samhällsekonomiskt försvarbar. Davies anser tvärtemot att avstå från revision 

inte leder till att företaget sparar pengar, utan att företagen istället ges en möjlighet till en ren 

revisionsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen och att företagets redovisning efterföljer lagar 

och normer. Dessa motstridiga åsikter ger uttryck för hur komplicerad frågan är och hur svårt 

det är att beräkna effekterna av ett avskaffande av revisionsplikten. 

 

Majoriteten av våra respondenter undrar hur Skatteverket kommer att hantera en avveckling 

av revisionsplikten. De menar bland annat att Skatteverket kommer att behöva utöka sina 

kontroller av de bolag som inte kommer att bli reviderade längre. Hur mycket kommer 

kostnaden för denna utökade revision att uppgå till?  

 

Revisionsbyråerna är nog de som ser framtiden an med störst tillförsikt, redovisningsbyråerna 

förefaller vara mer bekymrade för utvecklingen vid ett avvecklande. Utifrån respondenternas 

synpunkter har vi fått fram en del tänkbara konsekvenser för våra aktörsgrupper till följd av 

ett avskaffande av revisionsplikt för små aktiebolag. Dessa redogör vi för i nästa kapitel. 

 

 

                                                 
159 Justitiedepartementets promemoria, Några frågor om revision (2003). 
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6 Avslutande diskussion 
 

 

 

 

 

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till efter genomförandet av vår 

studie. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om förslag på fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Slutsatser 
 

Genom intervjuerna med representanter för våra aktörsgrupper har vi fått fram olika 

perspektiv och åsikter om vår uppsats problemkomplex och kommit fram till följande 

slutsatser: 

 

• Majoriteten av respondenterna är emot ett avskaffande av revisionsplikt. 

 

Det starkaste argumentet till denna slutsats är att om man har ett begränsat personligt ansvar 

är det rimligt att bolaget revideras. Noterbart är att aktiebolagsrespondenterna till 

övervägande del är negativa till ett avskaffande vilket även respondenterna från 

revisionsbyråerna är. Samtliga redovisningsbyrårespondenter har svårare att ta ställning och är 

tveksamma till ett avskaffande.  

 

• En övervägande del av respondenterna upplever att revisionen tillför de små 

aktiebolagen ett värde. 

 

Alla utom en respondent anser att revisionen har ett värde för de små aktiebolagen. Det 

handlar delvis om att de uppskattar att ha en reviderad redovisning, men även om ett värde 

som tillförs genom den roll som revisorn har. Respondenterna framför bland annat att 

revisionen säkerställer kvaliteten på redovisningen samt att den kontinuitet som revisionen 

innebär underlättar vid konsultinsatser. Vi drar slutsatsen att revisorn står för en oberoende 
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och tillförlitlig kontroll och att revisionens värde består av så mycket mer än bara ett 

intygsförfarande. Vi tycker inte att det har framkommit tillräckligt i den nuvarande debatten 

att frågan avseendet ett avskaffande är mycket mer komplex än att bara fokusera på 

revisionskostnaden. 

 

• De små aktiebolag som har företagsledare som är ekonomiskt utbildade kommer att 

efterfråga frivillig revision. 

 

Det är vår slutsats att utmärkande för de som sätter ett värde på redovisning är att de även 

uppskattar revision. Gemensamt för dessa respondenter är att de har en ekonomisk utbildning. 

Vi anser att detta ger en indikation på att de som är mer utbildade inom redovisning, och 

förstår hur komplex och svår den kan vara, uppskattar revisorn och dennes expertkunskap mer 

än någon som inte är så insatt. Dessa respondenter menar att revisorn i denna roll ej kan 

ersättas av någon annan. Personer som ej har god kännedom om redovisning och regelverk för 

aktiebolag kan ha svårare att avgöra när de behöver få hjälp och råd av en kunnig person. Vi 

menar att de som inte kommer att efterfråga frivillig revision är de som inte inser dess värde, 

men att det troligtvis är dessa små aktiebolag som är i störst behov av hjälp. De som väljer 

bort revisionen kan bli ”förlorare” då de går miste om möjlighet till god ekonomisk 

uppföljning. 

 

• Beslut om gränsdragning får olika konsekvenser för aktörerna och därmed för 

samhället  

 

Vi anser att det kan vara lämpligt att tänka i andra banor än i den traditionella 

gränsdragningen (omsättning, antal anställda, och balansomslutning) eftersom man genom 

denna gränsdragning kan förbise bolag som behöver bli reviderade. Vi har tidigare belyst att 

Sverige har många små aktiebolag (80-85 % av alla aktiebolag innefattas av denna definition), 

framför allt många enmansföretag, och som land har vi därigenom, enligt vissa, en unik 

affärsmiljö. Vi tycker att det är viktigt att man tar hänsyn till detta om Sverige väljer att 

avskaffa revision, och även om det bara innefattar de allra minsta kommer detta ändå att 

beröra ett betydande antal aktiebolag. Frågan är om ”den svenska unika affärsmiljön” är ett 

tillräckligt skäl för att behålla revisionen när utvecklingen i andra europeiska, och även 

nordiska, länder går i motsatt riktning? Dock anser vi att det kan vara så att de 

gränsdragningar som varit aktuella i andra europeiska länder inte passar Sverige. 



 78 

• Reviderade bolag får konkurrensfördelar  

 

Väljer man att göra affärer med ett aktiebolag idag har man säkerställt att bolaget är reviderat 

av en oberoende part eftersom att bolaget är under lagstadgad tillsyn. Det är vår slutsats att 

om ett avskaffande genomförs försvinner denna kvalitetsstämpel och det ger upphov till ett 

urholkande av aktiebolagets tidigare så bestämda form och regelkrav. Den svenska 

affärsmiljön kan påverkas på så sätt att de aktiebolag som befrias från revision, men ändå 

väljer att behålla den, därigenom skapar sig en konkurrensfördel gentemot andra aktiebolag 

som väljer att inte behålla revisionen. Kan det få till följd att vi får ett ”A-lag” och ett ”B-lag” 

bland svenska bolag? 

 

• Revisionsbranschen har vidtagit åtgärder inför ett avskaffande 

 

Vi har kommit fram till att revisionsbyråerna redan har påbörjat arbetet att förstärka sin 

redovisningsdel för att vara förberedda vid ett avskaffande av revisionsplikt. Detta kan 

innebära att revisionsbyråerna har ett försprång jämfört med redovisningsbyråerna som inte 

vidtagit några åtgärder eftersom de anser att det är osäkert om ett avskaffande kommer att 

genomföras. Revisionsbyråernas framförhållning menar vi är en indikation på att 

redovisningsbyråerna kan vara de som kommer att bli ”förlorare” vid ett avskaffande. 

 

Vid ett avskaffande av revisionsplikt anser revisionsbyråerna att revisionsbranschen kommer 

att påverkas, men de tror inte att de egna byråerna kommer att beröras i någon större 

utsträckning. Detta tycker vi är motsägelsefullt. Vår slutsats till varför respondenterna 

resonerar som de gör är antingen att de har insett värdet av att vårda sina klientrelationer eller 

att de inte vill avslöja sin uppfattning om hur de kommer att drabbas vid ett avskaffande.  

 

• Revisionsbyråerna kommer att satsa mer på redovisningsuppdrag  

 

Vi har kommit fram till att revisionsbyråerna kommer att satsa mer på ”paketlösningar”, 

vilket gör att konkurrensen om redovisningsuppdragen blir större. Uppköp av 

redovisningsbyråer är ett led i denna satsning på redovisningstjänster. Vidare menar vi att 

satsningen på redovisningstjänster underlättas av att byråjävsproblematiken kan komma att 

försvinna. Detta leder till att konkurrensen om redovisningsuppdragen ökar och då kan de små 

aktiebolagen bli ”vinnare” eftersom konkurrensen kan driva fram bättre tjänster till bättre pris. 
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En följd av detta kan bli att redovisningsbyråerna blir ”förlorare” eftersom konkurrensen om 

redovisningsuppdragen ökar. 

 

• Redovisningskonsulter kan vara ett alternativ till revisorn 

 

Majoriteten av respondenterna anser att redovisningskonsulter kan utgöra ett substitut till 

revisorn vad gäller intygsförfarandet. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att revisorerna är 

av uppfattningen att detta värde kan tillföras av någon annan än de själva. En effekt av ett 

avskaffande av revisionsplikten menar vi kan vara att redovisningsbyråerna går miste om den 

kvalitetssäkring som revisorerna och revisionsbyråerna ger idag. Ett 

revisionspliktsavskaffande tror vi därför kommer att förstärka rådande debatt angående 

kvalitetssäkring av redovisningskonsulter. Väljer redovisningskonsulterna att bli 

auktoriserade ökar detta troligtvis deras status men även deras timpriser. Vår slutsats är att de 

då måste konkurrera med någonting annat än priset. Kommer konsulterna att auktorisera sig 

kan det leda till förväxlingar med titeln auktoriserad revisor. Denna begreppsförvirring kan då 

bidra till att redovisningskonsulterna gynnas. 

 

• Ansvarsomfattning olika för revisorer och redovisningskonsulter 

 

Vad leder skillnaden i ansvar mellan en revisor och en redovisningskonsult till för 

konsekvenser vid ett avskaffande av revisionsplikten? Vem ska i fortsättningen ha det ansvar 

som revisorn har idag, till exempel vid anmälan vid misstanke om brott och vid 

aktiebolagsrättsliga frågor? Vår slutsats är att det är viktigt att klargöra vem som skall ha detta 

ansvar vid ett avskaffande. Förutom att samhället kan påverkas av ansvarsfrågan kan det 

naturligtvis även få en direkt konsekvens på ett aktiebolags överlevnad. Eftersom många 

aktiebolag kan beröras av ett avskaffande skulle det innebära att staten får minskad kontroll 

över en stor andel av bolagen. Skatteverket kan i dagsläget förlita sig på aktiebolagens 

redovisning eftersom den är reviderad av myndighetsövervakade revisorer. Dessutom, om 

revisionen blir frivillig och inte efterfrågas av små aktiebolag, kan vi ställa oss frågan hur 

potentiella affärspartners ska veta att redovisningen är tillförlitlig. Vi anser att revisorn, som 

oberoende part, kan hjälpa till att skapa det här förtroendet då han/hon kan ställas till svars för 

de felaktigheter som kan uppstå. 
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• Ett avskaffande av revisionsplikten ger upphov till efterfrågestyrd revision 

 

Det är vår slutsats att revisionsbranschen i framtiden kan få en mer kundorienterad marknad 

där fokus ligger på kundens efterfrågan och inte som nu, vad lagen kräver. Det kan tänkas att 

det blir de personliga kontakterna och kundvården som till sist blir det viktigaste 

konkurrensmedlet. Detta kan vara viktigt då det i framtiden gäller att, hos de små 

aktiebolagen, skapa ett behov av revision och ett behov av att få fortsatt hjälp med 

redovisning. Ett viktigt led i detta arbete är att få de små aktiebolagen att inse vad revision 

respektive redovisning tillför bolagen. 

 

Vi tror, precis som en av våra revisorsrespondenter, att frivillig revision kan ge upphov till att 

marknaden för revision blir efterfrågestyrd och därmed ger en sund konkurrenssituation med 

konkurrenskraftiga priser. Ser vi till samhällsnyttan föreligger kostnaden för tillfället hos det 

enskilda bolaget. Det är de som står för revisionskostnaden, men oftast är det bolagets 

intressenter som har nytta av en reviderad årsredovisning. Det har framkommit i våra 

intervjuer att en övervägande del av respondenterna tror att intressenter, framför allt banker 

och samarbetspartners, kommer att kräva att bolagens redovisning är reviderad. Vi instämmer 

med Thorell & Norberg att vid efterfrågestyrd revision blir det trots allt upp till varje bolag att 

avgöra om revisionen tillför något värde till deras verksamhet och om de vill tillgodose 

intressenternas krav.  

 

I våra intervjuer har det framkommit att istället för att avskaffa revisionsplikten gagnar det de 

små aktiebolagen mer att få förenklade regler avseende redovisning, aktiebolagsrätt och 

beskattning. Indirekt kan det leda till att revisionskostnaden kan bli lägre då revisionen i sin 

tur inte behöver bli så omfattande. Det är vår åsikt att så som företagsstrukturen ser ut idag 

främjar kanske detta resonemang, att hellre förenkla reglerna, de små aktiebolagen mer än ett 

avskaffande av revisionsplikten gör.  

 

Det är vår slutsats att ett avskaffande av revisionsplikten kan innebära både positiva och 

negativa konsekvenser för våra aktörer. Slutligen vill vi peka på att då revisionsplikten har 

många intressenter är det svårt att tillgodose samtliga dessa aktörers behov. Beroende på val 

av perspektiv kan samma aktör ses som både ”vinnare” och ”förlorare” vid ett avskaffande av 

revisionsplikten för små aktiebolag. 
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Det vore lämpligt att inom samma ämnesområde göra en enkätundersökning bland små 

aktiebolag för att på så sätt få ett större underlag för att kunna generalisera. Dessutom anser vi 

att det kunde vara av intresse att undersöka Sveriges ”unika affärsmiljö” genom att jämföra 

med andra länder. Ett tredje förslag är att utreda på vilket sätt förenklingar för de små 

aktiebolagen skulle kunna genomföras men med bibehållen revisionsplikt. 
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Bilaga 1: Intervjuguide revisionsbyråer 
 

1. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

2. Vilka aktiebolag anser Du ska omfattas av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt? 

3. Vad tycker Du om ett eventuellt slopande av revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

4. Hur stor andel av Dina klienter är små aktiebolag? 

5. Vilka tjänster erbjuder ni dessa företag och hur tror ni att avskaffandet påverkar ert 

företag? 

6. Vilka eventuella åtgärder har Ert företag vidtagit inför ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt? 

7. Tror Du att små aktiebolag kommer att efterfråga revision om den blir frivillig? 

8. Vad upplever Du att revisionen tillför små aktiebolag? 

9. Anser Du att detta "värde" kan tillföras de små aktiebolagen på något annat sätt? 

10. Vilken betydelse har revisionen för att få fram ett korrekt årsbokslut? 

11. Vilken betydelse har revisionen för god ekonomistyrning? 

12. Vilken förändring tror Du att slopandet innebär för tjänsteutbudet inom revision och 

redovisning på marknaden? 

13. Vilka konsekvenser tror Du kommer att bli följden av ett slopande av revisionsplikten, 

för revisionsbranschen och redovisningsbranschen? 

14. Har Du något att tillägga som vi har glömt att fråga om? 

15. Får vi lov att återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 

Företag 

Namn 

Befattning 

År i yrket/företaget 
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Bilaga 2: Intervjuguide redovisningsbyråer 
 

1. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

2. Vilka aktiebolag anser Du ska omfattas av ett eventuellt avskaffande av revisionsplikt? 

3. Vad tycker Du om ett eventuellt slopande av revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

4. Hur stor andel av Dina klienter är små aktiebolag? 

5. Vilka tjänster erbjuder ni dessa företag och hur tror ni att avskaffandet påverkar ert 

företag? 

6. Vilka eventuella åtgärder har Ert företag vidtagit inför ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt? 

7. Tror Du att små aktiebolag kommer att efterfråga revision om den blir frivillig? 

8. Vad upplever Du att revisionen tillför små aktiebolag? 

9. Anser Du att detta "värde" kan tillföras de små aktiebolagen på något annat sätt? 

10. Vilken betydelse har revisionen för att få fram ett korrekt årsbokslut? 

11. Vilken funktion fyller redovisningen för små aktiebolag? (internt dokument, externt 

dokument, kvalitetsdokument, intern styrning) 

12. Vilken förändring tror Du att slopandet innebär för tjänsteutbudet inom revision och 

redovisning på marknaden? 

13. Vilken betydelse tror Du att det har att vara auktoriserad redovisningskonsult?  

14. Vilka konsekvenser tror Du kommer att bli följden av ett slopande av revisionsplikten, 

för revisionsbranschen och redovisningsbranschen? 

15. Har Du något att tillägga som vi har glömt att fråga om? 

16. Får vi lov att återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 

Företag 

Namn 

Befattning 

År i yrket/företaget 
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Bilaga 3: Intervjuguide små aktiebolag 
 

1. På vilket sätt har Du tagit del av debatten angående ett eventuellt slopande av 

revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

2. Vad tycker Du om ett eventuellt slopande av revisionsplikt för vissa aktiebolag? 

3. Gör Du bokslut själv eller är det revisorn som gör det? 

4. Vilka tjänster köper Du i nuläget avseende redovisning och revision? 

5. Har Du kontakt med revisorn löpande under verksamhetsåret? 

6. Vad upplever Du att Du har för nytta av den redovisningstjänst kontra revisionstjänst 

Du köper in? 

7. Har Du funderat på att göra redovisningen själv? 

8. Vilken funktion fyller redovisningen för Ditt aktiebolag? (internt dokument, externt 

dokument, kvalitetsdokument, intern styrning) 

9. Upplever Du att Du lär Dig mer och mer om redovisning och revision från år till år? 

Om ja, är revisorn aktiv i denna inlärning? 

10. Tillför revisionen någon nytta för Ditt företag? 

11. Kommer Du att fortsätta efterfråga revisionstjänster efter det eventuella slopandet? 

12. Tror Du att Du kommer att efterfråga någon annan tjänst? 

13. Tror Du att små aktiebolag kommer att efterfråga revision om den blir frivillig? 

14. Kommer Du att påverkas i val av redovisningskonsult om de är auktoriserade 

(kvalitetssäkrade)? 

15. Hur stor betydelse anser Du att en reviderad årsredovisning och en ren 

revisionsberättelse har för Ditt aktiebolag? 

16. Vilken förändring tror Du att slopandet innebär för tjänsteutbudet inom revision och 

redovisning på marknaden? 

17. Har Du något att tillägga som vi har glömt att fråga om? 

18. Får vi lov att återkomma om vi har någon ytterligare fråga? 

 

Företag 

Namn 

Befattning 

År i yrket/företaget 


