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Abstrakt 
 
Titel: Revision i småföretag – Ett nödvändigt ont? 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Skola: Högskolan i Gävle 
 Institutionen för Ekonomi 
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 Telefon 026-64 85 00 
 Fax 026-64 86 86 
 Hemsida: http://www.hig.se  
 
Författare: Jenny Ek & Diana Sjöberg 
 
Handledare: Peter Lindberg 
 
Datum: Maj 2008 
 
Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att, via egna studier och genom att beakta den  

aktuella debatten, undersöka om revisionsplikten i små företag är nödvändig. Vi 
vill ta reda på hur stort intresset är att avskaffa plikten i Sverige och dessutom 
vill vi se vad avskaffandet har inneburit för andra länder.  

 
Metod: För att uppnå vårt syfte, har vi genomfört en intensiv studie där vi grundligt har 

undersökt några få enheter. Datainsamlingen som ligger till grund för vår 
uppsats är deduktiv, då vi bygger förväntningarna på tidigare empiriska rön och 
teorier. Vår undersökning är baserad på en redan befintlig debatt och vi vill veta 
om den accepteras eller förkastas. Således har vi använt en kvalitativ ansats där 
vi har inhämtat information från fem intervjuer, varav två intervjuer 
genomfördes med småföretagare 

 
Resultat & Slutsats: Efter att ha ställt vår empiriska undersökning mot tidigare teorier, har vi 

kommit fram till att det finns skäl att ifrågasätta revisionsplikten i småföretag. 
Det är möjligt att på alternativa sätt få vägledning och i slutskedet uppvisa 
rättvisande och trovärdiga räkenskaper. Nyttan av revisionen berättigar inte 
alltid kostnaden.  

 
Uppsatsens bidrag: Vår förhoppning är att detta arbete ska bidra till en ökad förståelse för 
 varför revisionsplikten i småföretag är ifrågasatt.  
 
Nyckelord: Revision, revisionsplikt, småföretag 
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Aim: Our purpose with this essay is to, by own studies and by the current debate, 

investigate if the duty of auditing among small companies is necessary. We want 
to find out what interest there is to abolish the duty in Sweden, and we also want 
to see what has happened in countries that have abolished the duty. 

 
Method: To fulfil our purpose, we have accomplished an intensive study where we have 

investigated a few units. The collection of data that our study is built up upon, is 
deductive since we have based our expectations on earlier empirical 
observations and theories. Our research is based on an ongoing debate and we 
want to know if it is accepted or rejected. Therefore we have applied a 
qualitative approach were we have gathered information from five interviews 
and two of them were with businessmen in small companies.  

 
Results & Conclusions: We have looked at our empirical research towards earlier theory and 

after that found that there is a reason to question the need of auditing in small 
companies. There are possible to get guidance in alternative ways, and in the 
end show just and trustworthy accounts. The benefit of auditing doesn’t always 
justify the cost.  

 
Contribution of the thesis: Our expectations are that this work will contribute to an 

increased understanding of the questioning of the need for auditing in small 
companies. 

 
Key words: Auditing, duty of auditing, small companies 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel vill vi introducera läsaren till en bättre förståelse inom ämnet revision. 
Inledningsvis presenterar vi bakgrunden till uppsatsens område, samt klargör vilka problem 
som måste tas hänsyn till. Kapitlet avslutas med att vi tydliggör uppsatsens avgränsningar 
samt framställer uppsatsens syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det ligger i människans natur att ha ett visst behov av kontroll, även om vi inte alltid är 
medvetna om att så är fallet.1 Någon form av revision tycks alltid ha funnits. Till en början 
var den i muntlig form, med uppgift att avlägga vittnesmål om ledarnas pålitlighet. 
Allteftersom, i takt med redovisningens tilltagande storlek, började den kräva dokumentation 
och skriftlighet.2 Revisionen har utvecklats från att ge respons, till att handskas med kontroll 
och förtroende problem.3 I aktiebolag är ägarnas ansvar begränsat och för att intressenterna 
skall få en säkerhetsindikation, existerar behovet av revision. För att samhället skall fungera 
måste intressenterna kunna lita på den information som företagen lämnar angående den 
ekonomiska situationen och förvaltningen. Revisorernas uppgift är att bedöma kvaliteten på 
denna underrättelse.4

 
I Sverige stiftades år 1848 den första lagen om aktiebolag. Även om revision inte uttryckligen 
var reglerad i lag, var uppfattningen i många bolag att en revisor skulle utses. Det ansågs inte 
vara rimligt att aktieägarna enskilt skulle ha möjlighet att kontrollera företagen.5 År 1899 
började revisorer organisera sig i Sverige, då Svenska Revisorssamfundet (SRS) bildades. 
Anledningen var att medlemmarna ville påvisa sin professionalism, och det fanns även en 
önskan om att få ett ökat inflytande. Av medlemmarna krävdes grundläggande kunskaper, och 
därutöver respektabilitet såväl som ärlighet. I aktiebolagslagen från 1910 står att läsa att 
revision skall utföras, däremot ställs inga krav på att fackmän måste anlitas.6 År 1912 räknas 
som en milstolpe för svensk revision. Det var året då de första professionella revisorerna 
auktoriserades. 7 1923 bildas Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR). Några år senare 
skickade de till Stockholms Fondbörs en skrivelse där de talade för att noterade bolag borde 
anlita kvalificerade revisorer. Vid tillfället hade endast 40 % av de 94 registrerade företagen 
på Stockholms Fondbörs auktoriserad revisor. Skrivelsen fick säkerligen extra slagkraft i och 
med Kreugerkraschen 1932, för Fondbörsen presenterade en rekommendation att alla 
noterade bolag borde utse åtminstone en auktoriserad revisor.8

 
Alla aktiebolag har idag enligt svensk lag, skyldighet att få räkenskaper och 
företagsledningens förvaltning granskad av en auktoriserad eller godkänd revisor, oavsett 
företagets storlek. Det har de senaste åren debatterats mycket huruvida revisionsplikten för 
små företag verkligen är nödvändig. Många menar, att eftersom småföretagens verksamhet i 
                                                 
1 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 1 
2 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 16 
3 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 15 
4 FAR, [2006], Revision – En praktisk beskrivning, s 19 
5 Cassel, F, [1996], Den reviderade revisorsrollen– En oren berättelse, s 89-90 
6 Artsberg, K, [2005], Redovisningsteori, s 106-107 
7 Cassel, F, [1996], Den reviderade revisorsrollen, s 90 
8 Artsberg, K, [2005], Redovisningsteori, s 107 
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viss mån är begränsad, blir nyttan av revision inte lika betydande som i ett större bolag.9 I 
många mindre företag är dessutom ägare och företagsledare samma person. 
 
Enligt EU-direktiv förekommer möjligheter att undanta småföretag från revisionsplikten. De 
flesta medlemsnationer har utnyttjat dessa rättigheter, Sverige hör dock till undantaget. 
Sverige och Malta kommer inom snart att vara de enda länderna inom EU som har samma 
revisionskrav på stora som små bolag.10 Här kan vi tala om att Sverige har ”nationella 
överkrav”. Medan andra länder valt att, från början eller via en övergångsprocess, anamma 
EU-direktiven som de är utformade, har vårt land valt att skärpa dem vid omvandling till 
svensk lag. Detta är inte bara utmärkande för revision. Sverige är dessutom det enda land 
inom EU som har lika stränga redovisningskrav på småföretag som för multinationella 
företag.11

 
 

1.2 Problem 
 
Ett problem som uppstår angående debatten om slopad revisionsplikt, är krocken mellan de 
olika argument som förespråkare gentemot motståndare har. Det presenteras för– och 
nackdelar av båda sidorna, men sedan sker inget mer. Debatten fortsätter att pågå, men 
ingenting förändras. I en intervju år 2005 berättade Moderaterna att det finns utrymme för att 
”luckra upp” revisionsplikten. Nu är Alliansen vid makten, och ännu har det inte nämnts 
något om detta. Vi kan då påstå att det är en prioriteringsfråga som ännu inte är aktuell. 
 
Ett annat problem inom området, är att en del argument mot ett avskaffande av plikten är 
motsägelsefulla. Ett argument är att slopad plikt leder till att brottsligheten ökar. Studier, 
bland annat en rapport framställd på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2005, visar att det redan 
idag förekommer brott och inget indikerar att en ökning faktiskt skulle inträffa. 
 
Ett problem som faktiskt uppstår när ingen ändring sker, är att missnöjet, främst bland 
småföretagare men även på politisk nivå, ökar. Diskussionerna har startat heta och livliga 
debatter, och vi tror att dessa bara blir allt starkare och hetare ju längre tiden går och om inget 
beslut tas. Eftersom att ett av argumenten för ett slopande, är höga kostnader för 
revisionsarbetet, kan detta ligga som en ”irritation” bland företagarna, och debatten kommer 
säkerligen inte att svalna. 
 
Det anses inte vara bevisat att nyttan för samhället väger jämt upp med kostnaden för de 
mindre företagen. Ett huvudargument för revisionsplikt som figurerar, är att revision hindrar 
skattefusk. De som vill göra revisionen frivillig menar däremot att den som har ont uppsåt inte 
låter sig hindras av revisorer.12 Ett annat argument är att revision behövs, då det förekommer 
ett allmänt intresse i att granska verksamheten så att den sköts på ett juste sätt. Att revision är 
kostsamt för företag anses inte vara ett tillräckligt skäl för att undanta dem från att revideras.13

                                                 
9 Justitiedepartementet, Dir. 2 006:96, Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m.  
10http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03%5c
16%5c137039%26src%3ddi 
11 http://www.larswholin.se/upload/goldplating.pdf  
12http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03%5c
16%5c137039%26src%3ddi 
13 Justitiedepartementet, Dir. 2 006:96, Revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m.  
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Bland dem som önskar att ha revisionsplikten kvar, finns emellertid många som är av den 
åsikten att revisionen behöver anpassas efter de mindre företagen.14 Misslyckanden diskuteras 
inom revisionen, främst då det inte finns några klara direktiv för vad revisorn kan och inte kan 
göra. Av samma anledning är det svårt att bedöma misslyckanden. Bakslag i revisionen har 
dock visat sig leda till nya behov av kontroll.15 Detta beror på att systemet i sig inte kan 
misslyckas, utan endast enskilda revisorer kan göra det.16 Skandaler har visat sig leda till nya 
krav från allmänheten. 
 
Vi tänker utgå från följande frågeställningar: 
 

 Vilka för- och nackdelar medför revisionsplikten?  
 Hur är småföretagarnas inställning till revisionsplikten? 
 Vilka följder kan ett avskaffande få? 

 
 

1.3 Avgränsning 
 
Vi har valt att avgränsa oss till enmansföretag samt tre organ i vår empiriska undersökning. 
Dock belyser vi hela diskussionen om revisionsplikt, vilket innefattar de mindre aktiebolagen. 
Vi kommer inte att ingående analysera vilka argument, både för och emot, ett avskaffande av 
plikten som debatten innefattar. Vidare kommer vi endast att nämna några argument som 
förekommer. 
 
Vårt arbete kommer inte att inbegripa en undersökning av alla olika intressentgruppers behov 
av revisionen.  
 
Några förslag på alternativa former till en slopad revisionsplikt kommer vi inte att presentera, 
dock kan vi ytligt nämna det i vissa sammanhang. 
 
 

1.4 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är: 
 
Att via egna studier och genom att beakta den aktuella debatten, undersöka om 
revisionsplikten i små företag är nödvändig. Vi vill ta reda på hur stort intresset är att avskaffa 
plikten i Sverige och dessutom vill vi se vad avskaffandet har inneburit för andra länder.  
 

                                                 
14 Balans, [2006], ”Utan revision blir det svårare för små aktiebolag” 
15 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 26 
16 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 16 
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2 Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vilka metoder och angreppssätt som vi anser vara relevanta för 
vår uppsats. Vidare följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att inhämta 
informationen som vår undersökning bygger på. Slutligen diskuteras kvaliteten på 
informationen och vi kopplar den till aktuella begrepp. 
 

2.1 Intensiv studie 
 
Ofta begränsas en undersökning av tid och ekonomi och då måste en forskare välja vilken 
uppläggning arbetet ska utformas efter. Vi har valt den intensiva (djupa) studien och ofta hör 
just den samman med den kvalitativa ansatsen. Vad som utmärker den intensiva 
uppläggningen är att undersökaren går på djupet med några få enheter, exempelvis några 
individer och på så sätt närmar sig det objekt som han vill studera.17 Denna uppläggning 
passar vårt arbete, då vi vill försöka få en så fullständig bild som möjligt inom vårt val av 
ämne med utgångspunkt i fem enheter. 
 
 

2.2 Kvalitativ ansats 
 
Den ansats som bäst lämpar sig för att uppfylla vårt syfte, är den kvalitativa. Vi utgår i vår 
uppsats från vad små företagare och andra organ anser om och hur de upplever 
revisionsplikten. Den kvalitativa metoden är bra som utgångspunkt, då den undersöker hur 
människor tolkar den sociala verkligheten. Genom observation kan vi se vad människor gör 
och vad de säger, och efter att ha låtit dem tala med egna ord, kan vi förstå deras uppfattning 
av sociala fenomen.  
 
Ett ideal för detta tillvägagångssätt är fältarbete och öppna intervjuer. Eftersom vi har 
insamlat material via intervjuer, är det ett bra exempel på att vi har använt oss av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Informationen som vi erhåller vid intervjutillfällena kommer att 
ligga till grund för våra antaganden och slutsatser i slutskedet.18 Syftet med en kvalitativ 
undersökning är att vi ska beskriva, analysera och förstå beteendet hos människor, med 
utgångspunkt från dem som vi intervjuar eller studerar. Slutligen ska den kvalitativa 
undersökningen leda till att vi som uppsatsförfattare kan presentera ett resultat och slutsatser 
med hjälp av en kvalitativ analys.19

 
Den kvantitativa ansatsen passar inte oss bäst, då den har som syfte att ge information i from 
av siffror som sedan kan behandlas med hjälp av statistiska metoder. Ett exempel på en studie 
av denna karaktär är enkäter med givna svarsalternativ.20 Den kvantitativa metoden har 

                                                 
17 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 92 
18 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 39 
19 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 101 
20 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 38 
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kritiserats för att ha en bristande flexibilitet, samt att det är svårt att vid behov ändra upplägget 
under arbetets gång. Dock är inte den kvalitativa metoden helt fri från kritik heller, då många 
har hävdat att den endast mäter undersökarens förståelse av en särskild företeelse.21

 
 

2.3 Deduktivt tillvägagångssätt 
 
Datainsamlingen som ligger till grund för vår uppsats är deduktiv. Vi utgår från teori till 
empiri. Vår undersökning är baserad på en redan befintlig debatt och vi vill veta om den 
accepteras eller förkastas. I ett deduktivt tillvägagångssätt bygger förväntningarna på tidigare 
empiriska rön och tidigare teorier och vi utgår från en tidigare diskussion för att undersöka 
vad som anses idag. De frågor som vi har ställt under intervjuerna, är baserade på de teorier 
som vi finner vara intressanta och väsentliga för ämnet, vilket innebär att vi har haft en tanke 
bakom våra intervjuer.22  
 
Den induktiva ansatsen används när en forskare utan förväntningar samlar in information som 
sedan bearbetas och slutligen formulerar teorierna. Denna ansats stämmer inte in på vår 
undersökning eftersom vi utgår från ett påstående.23

 
 

2.4 Struktur 
 
Vi har valt att strukturera vår uppsats i tre olika teman; ”Tankar om revision”, 
”Revisionsplikten i Sverige och småföretagarnas situation” samt ”Vad händer om 
revisionsplikten slopas?”. Detta upplägg innebär att teorin, empirin och analysen är 
sammanvävda under respektive tema. Varje tema redovisas i separata kapitel.  
 
Det första temat behandlar revisionen allmänt. Där presenteras bland annat revisionens syfte 
och mål. I det andra temat skriver vi om vad den svenska lagen säger om revision och här 
presenterar vi även frågan om revisionsplikten är försvarbar. Temat avslutas med att 
presentera för- och nackdelar med revisionen. I det sista temat behandlar vi frågan om 
revisionsplikten skulle slopas i Sverige. Där förevisar vi olika svenska partiers och andra 
organs syn på frågan om revisionsplikten. Vi avslutar det temat med att skriva om EU och 
länder som har slopat revisionsplikten. 
 
Detta upplägg valde vi, då vi ansåg detta vara det bästa sättet för att skapa en enhetlig bild av 
ämnet för läsaren. Vi presenterar inledningsvis vad teorin säger, följt av vad våra respondenter 
svarade och slutligen presenteras en analys över respektive tema. Denna struktur tycker vi ger 
en sammanhängande bild, då samtliga delar ställs mot varandra.  
 
 

                                                 
21 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 39 
22 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 34 
23 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 35 
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2.5 Datainsamling 
 

2.5.1 Primärdata 
 
Primärdata är sådan information som kan erhållas från individer eller grupper, som då kallas 
primär informationskälla. Utifrån våra val av källor, blev vår datainsamling skräddarsydd för 
vår speciella problemställning.24 Till vår undersökning, ser vi att intervjuer är relevanta och 
mycket användbara, när vi sedan ska tolka och analysera. Inom den kvalitativa ansatsen är 
intervjuer den vanligaste metoden för datainsamling.25  
 
Vi ansåg att intervjuer var den mest användbara informationskällan för oss, än exempelvis 
massutskick av enkäter. Vårt syfte med informationen vi inhämtade var att tolka och spegla, 
och av det valet såg vi att intervjuer skulle ge oss det bästa underlaget. Vi upplevde även att 
den finns en risk med enkäter, då undersökaren i slutändan får alla svar presenterade framför 
sig utan att han kan veta om personen har lagt ned mycket tid på att besvara frågorna eller 
funderat kring dem. Av tidigare erfarenheter har vi upplevt att en undersökare alltid kommer 
på följdfrågor. Det dyker alltid upp fler funderingar, spontana infall eller oklarheter under 
arbetets gång. Vid intervjuer är det större chans att forskaren får svar på det, än vid enkäter. 
  
Eftersom vi tidigt bestämde oss för vårt upplägg, och hur vi ville inrikta vår uppsats, 
begränsade vi oss till fem intervjuer. Vi ansåg att det viktigaste inte var att intervjua så många 
som möjligt, utan att försöka få en sådan hög kvalitet på informationen som möjligt. För att få 
mer tid till att diskutera och förstå småföretagarna, valde vi att inte intervjua fler än två 
respondenter personligen. Vi ser inte heller att en intervju med exempelvis tio olika 
företagare, ger en bättre helhetsbild av revisionsfrågan. Eftersom det är slumpmässiga val av 
respondenter, så kan vi inte dra exakta slutsatser som är gällande för samtliga företagare i 
Sverige. Resultaten av intervjuerna kan spegla sig på så många olika sätt. Alla tillfrågade kan 
tycka lika, hälften lika och hälften olika, eller kanske ingen stämmer överens. För vår uppsats 
var det relevant med fem undersökningsobjekt.  
 
 

2.5.2 Val av respondenter 
 
Vi har valt att inledningsvis intervjua två småföretagare, då vi ser det som mest intressant och 
relevant för vår undersökning. Eftersom vår avgränsning är inriktad på småföretagares 
uppfattning ser vi att intervjuer med dessa ger bäst underlag för vår analys. Vi har även 
intervjuat en eko-revisor, en verksamhetsutvecklare på Skatteverkets huvudkontor samt 
sektionschefen på Skattebrottsenheten i Gävle för att få en annan synvinkel. 
 
Vår tanke med intervjuerna var att få dem personliga, ärliga och bekväma och därför valde vi 
att träffa småföretagarna personligen. Det hade varit effektivt att ha genomfört en 
gruppintervju med dessa, men vi tyckte svårigheterna övervägde, bland annat att det kan vara 
problematiskt att boka en tid som skulle stämma för samtliga. Vi trodde även att företagarna 

                                                 
24 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 152 
25 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 159 
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inte skulle våga vara helt ärliga i en större grupp, och det hade inte varit till vår fördel när vi 
sedan skulle sammanställa informationen och göra en analys. 
 
För att få så sanningsenliga svar som möjligt, valde vi att intervjua företagare som är bekanta 
till oss. Vi tolkade deras svar som ärliga och resultaten av intervjuerna blev då trovärdiga. Det 
finns alltid en risk vid intervjuer då en undersökare inte helt säkert kan veta om respondenten 
svarar ärligt. Utifrån vårt val och av de nyss nämna anledningarna och motiven, ser vi att vi 
har försökt få sådana ärliga respondenter som möjligt. Vi upplever att de frågor vi ställt har 
blivit besvarade och täcker vårt informationsbehov 
 
Vi skickade e-mail till eko-revisorn samt verksamhetsutvecklaren på Skatteverket, och 
bifogade utdrag ur arbetet för att få mer utvecklade och eftertänksamma svar. Eftersom de 
kommenterade påståenden från tidigare publicerade artiklar, upplevde vi att vi erhöll bra och 
användbar information.26 Verksamhetsutvecklaren tog vi dock kontakt med ytterligare en 
gång över telefon. Detta gjorde vi, i förhoppning om att erhålla tydligare respons. 
Sektionschefen på skattebrottsenheten i Gävle tog vi endast kontakt med över telefon, men vi 
lät även honom kommentera redan presenterad information. 
 
 

2.5.3 Intervjuernas utformning och strukturering 
 
Våra intervjuer med småföretagarna var öppna, men strukturerade till en viss grad då vi hade 
en lista över de frågor som vi skulle ställa.27 Vi ville att intervjuerna skulle vara utformade 
som en diskussion, och inte vara låsta efter en bestämd uppställning och ramverk. Vi 
upplevde att detta gav oss mycket, då vi erhöll viktig information om frågor vi hade glömt att 
ställa inom vår ram. Vi tror att det är lätt att missa viktiga frågor, om en undersökare inte låter 
respondenten få tala fritt. Det är svårt att skriva alla ”viktiga” frågor före en intervju, och vi 
såg att det var bättre att ha öppna ögon och inte ha det så strikt. Vi lät respondenterna 
korrekturläsa materialet innan vi sammanställde det, då vi ville vara säkra på att vi hade 
uppfattat deras svar på ett korrekt sätt. 
 
Frågorna till eko-revisorn samt Skatteverket bestod till större delen av olika utdrag ur vår 
textsamling som var anpassade till respektive område. Dessa intervjuer var mer inriktade på 
att kommentera tidigare påståenden. Tanken bakom detta var att se om de instämde med eller 
dementerade datainsamlingen som vi presenterade.  
 
 

2.5.4 Intervjuernas utförande 
 
Våra intervjuer med småföretagarna genomfördes på respektive respondents kontor, då vi 
ville ha en naturlig plats för våra intervjuobjekt. Eftersom miljön vid intervjun kan påverka 
respondentens svar, valde vi därför deras kontor för att få en bra kontexteffekt.28 Vi författare 
genomförde intervjuerna tillsammans för att undvika missförstånd under intervjuns gång, 
                                                 
26 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 115 
27 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 162 
28 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 164 
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samt för att lättare kunna slutföra analysen. En av oss ställde frågorna och den andra 
antecknade.  
 
 

2.5.5 Sekundärdata 
 
För att vi skulle får en djupare förståelse och kunskap inom ämnet, läste vi revisionsböcker 
utgivna av FAR, tidigare forskning skriven av Michael Power samt gällande lagar och 
förordningar. Vi fick även idéförslag på litteratur av vår handledare. Vi läste i tidigare skrivna 
studentuppsatser för att finna användbar litteratur till metoddelen. Aktuell information och 
debatter om revisionsfrågan fann vi på Internet, där vi använde oss av sökmotorerna Google 
och Altavista. Några av sökorden som vi använde oss av var ”revision i små företag” samt 
”revisionsplikt”. På biblioteket, på högskolan i Gävle, fick vi tillgång till affärsdatabasen FAR 
KOMPLETT och kunde inhämta information från tidskriften Balans. 
 
 

2.6 Källkritik 
 
Vår analys har delvis baserats på den information vi erhöll vid intervjutillfället. Frågan vi då 
måste ställa oss, är om vi har intervjuat de rätta enheterna och om dessa har givit en sann 
information?29 Tidigare har vi skrivit att vi bedömde primärkällorna vara sanningsenliga, men 
vi påstår inte att vi har funnit de rätta källorna som helhet. Vi har inte som syfte att presentera 
vad som är rätt eller fel, utan att bara undersöka vad våra respondenter anser. Vi menar istället 
att för vår undersökning har vi funnit de rätta källorna, men för att kunna generalisera 
samtliga i Sverige har vi inte funnit de rätta. 
 
Det är av stor vikt att vi även ska ett kritiskt synsätt även på sekundärdata, då källorna som de 
är baserade på kan vara opartiska, medvetet vinklade, ofullständiga etc.30 Vi anser det vara 
mycket svårt för oss författare att skriva en uppsats, om vi betvivlar de fakta vi bygger den på. 
Istället för att misstro den litteratur vi har funnit, utgår vi från att den är tillräckligt korrekt för 
att vi ska kunna skriva om den. Dock kan vi som forskare ha vår kritiska ådra i baktanke 
under arbetets gång.  
 
Vi ska även som författare bedöma källan kvalitet, och i detta ska vi se till vilken kunskap och 
kompetens informationens författare har. Vi finner debattartiklarna vara tillförlitliga då det är 
kunniga och framstående personer inom revisions- och redovisningsområdet som har uttalat 
sig. Vi tror att så länge deras åsikter efterfrågas i tidningar och debatter, ses de som 
kompetenta samt besitter god kunskap inom ämnet.31 Vi tolkar utifrån det, att de är 
tillförlitliga källor och då blir deras meningar värdefulla för oss. Upphovet till en källa är 
kopplat till vilket samband som finns mellan källan och den verklighet som den beskriver.32 
Vi upplever att de källor vi har använt oss av är relevanta och trovärdiga. Michael Power är 

                                                 
29 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 259 
30 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 134 
31 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 210 
32 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 131 
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ett av de största namnen inom redovisning, och efter detta sagt finner vi ingen anledning att 
misstro honom och hans tidigare forskning.  
 
 

2.7 Metodkritik 
 
Pålitlighet 
 
När en forskare använder sig av en kvantitativ metod, mäts informationens pålitlighet. Vid 
kvalitativa studier har inte det samma centrala plats eftersom syftet med dem är att få en bättre 
förståelse. Det är inte den statistiska representativiteten som står i fokus. Detta går inte att 
förena med kvalitativa studier, där personens upplevelser och känslor står i fokus och det är vi 
som forskare som vill få en mer nyanserad bild av det vi studerar.33 Dock kan intervjuaren 
själv kontrollera informationens pålitlighet.34

 
Giltighet 
 
Det är lättare att få giltig information vid kvalitativa undersökningar då undersökaren har än 
större närhet till respondenten, än vid kvantitativa. Vid kvalitativa studier ges även möjlighet 
att själv styra sin medverkan, vilket påverkar informationens giltighet. Vid detta angreppssätt 
är validiteten större än vid den kvantitativa, men även här finns det risker med informationen. 
Undersökaren kanske inte förstår respondentens motiv eller signaler och då blir upplevelsen 
och informationen felaktig. Det är även ett problem för oss som intervjuar, att kunna veta hur 
vi ska utföra något för att få så giltig information som möjligt. Ska vi vara aktiva eller passiva 
under samtalet? 
 
En annan faktor som vi som intervjuare ska ha i beaktande, är förväntningarna som uppstår 
mellan parterna i ett samtal. Vi kan före ett möte ha förväntningar hur vårt ”subjekt” ska bete 
sig eller hur han ska svara på våra frågor. Ibland kanske vi inte har det, men då är problemet 
att ”subjektet” kan tro att vi har vissa förväntningar och han kan utifrån det bete sig på ett 
särskilt sätt. Då blir vår uppfattning om mötet missvisande, då det inte speglar en korrekt bild 
från respondentens sida.35

 
 
Trovärdighet 
 
Pålitlighet och giltighet förkastas av vissa anhängare till den kvalitativa metoden då de menar 
att dessa är opassande.36 Istället ersätts benämningen tillförlitlighet med trovärdighet. Dock är 
betydelseskillnaderna små. Intern giltighet betyder att en forskare ser till resultatens giltighet. 
Inom den kvalitativa inriktningen kallas den istället för bekräftbarhet.37  
 

                                                 
33 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
34 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 95 
35 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
36 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 255 
37 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 256 
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Det som vi ser som ett allmänt problem, är att ingen helt säkert kan veta om någon är ärlig. Vi 
får då en uppgift, att kunna bedöma hur stor sannolikheten är att vi har fått ärliga svar. Dock 
utgår vi från att våra respondenter har varit sanningsenliga eftersom vi känner dem 
personligen. Med detta i baktanke, valde vi därför personer som vi ansåg ha en större 
sannolikhet att våga tala sanning och ge oss sina ärliga åsikter. Vi anser därför att 
informationen som vi har erhållit utgör ett bra och korrekt underlag för vår analys. Eftersom 
våra resultat och slutsatser är grundade på den information vi har erhållit vid intervjuerna, ser 
vi att de blir trovärdiga efter den information vi har baserat dem på. Vi har anpassat vårt val 
av småföretagare och valt dem som vi tror kan ge pålitliga svar. Detta gör att sannolikheten 
för att få en högre trovärdighet i vår undersökning ökar. Vi menar inte att de är trovärdiga för 
alla små företagare, men vi anser att de är trovärdiga utifrån vår population. Vi är medvetna 
om att vår undersökning grundar sig på förhållandevis få intervjuer, och därför har vi valt att 
tolka resultaten som åsikter, och inte att de ska ses som generella riktmått för alla 
småföretagare i Sverige. 
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3 Tankar om revision 
 
I detta kapitel presenterar vi det första temat. Här vill vi skapa en grundläggande förståelse 
för vad som ligger bakom revisionen. Vi inleder med att lyfta fram revisionens syfte och mål 
och därefter ser vi till dess nytta kontra kostnad. 
 

3.1 Revisionens syfte  
 
Det finns många syner på vad revision handlar om. FAR: s definition av revision lyder: 
”Revision handlar om att med en professionell skeptisk inställning planera, granska, bedöma 
och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning”.38  
 
Granskningen skall ske av en oberoende revisor och enligt god revisionssed. God revisionssed 
innebär att revisionen skall utföras enligt utvecklad praxis, det vill säga att experternas 
anvisningar skall följas.39 Revisionen skall omfatta granskning av bokföring och 
årsredovisning, samt förvaltning.40 Revisorn skall inte granska anställda och andra 
verksamma utöver VD och styrelse.41  
 
Power talar om att revision inte innebär att följa tekniska steg, utan att det är en social 
företagsamhet. För att revisionen skall fungera, måste den ske med en blandning av struktur 
och bedömning. Struktur handlar om legitimitet och kontroll. Ett regelverk talar inte tydligt 
om vad en revisor skall göra. Officiella riktlinjer spelar en mindre roll i det vardagliga 
revisionsarbetet, men de rättfärdigar arbetet vid dispyter med klienter.42

  

 
De två småföretagarna som vi har intervjuat heter Henrik och Bosse. Båda är verksamma i 
Gävle, varav den ena äger en butik och den andra bedriver i huvudsak konsultverksamhet. 
Henrik har inklusive honom själv 2,5 personer anställda. Bosse är ensam anställd i företaget. 
 
Vår respondent Henrik hade ingen aning om vad revision egentligen var. Han blandade det 
samman med redovisning. Ståndpunkten han hade, var dock att hjälp ifrån en revisor eller en 
redovisningskonsult skapar en rättvisande redovisning. Vår andra respondent, Bosse, var mer 
insatt i vad revision innebär. Han talade om att det alltid är bra att någon kontrollerar ett 
bolagets redovisning. Dock är det inte sagt att revisorn är den som är den bäste kontrollanten. 
 
Här ser vi inledningsvis att det inte ter sig självklart att alla vet vad revision är, men att de 
trots detta ser revisionens grundidé med ökad trovärdighet som god. Här väcks dock 
funderingar hos oss, om det är själva befintligheten av revision som gör att vi tror på dess 
funktion. Om det vore aktuellt att införa revision, hade då företagarna varit lika klara över att 
revisionen medför tillit? Troligtvis inte, enligt vår åsikt, men vi kan inte veta helt säkert.  
 
 

                                                 
38 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 19 
39 FAR, [1994], Revision I, s 21 
40 FAR, [2007], FAR: s samlingsvolym, s 49 
41 Cassel, F, [1996], Den reviderade revisorsrollen– En oren berättelse, s 58 
42 Power, M, [2003], “Auditing and the production of legitimacy” 
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3.2 Revisionens mål 
 
Målet med revision är att i en revisionsberättelse uttala sig om årsredovisning och bokföring 
samt om styrelsens och VD: s förvaltning.43 Revisionsberättelsen är den enda offentliga 
rapporten som revisorn lämnar.44 Det är viktigt att komma ihåg att en revisionsberättelse inte 
är någon garanti för att allt står rätt till i ett företag. Revisorn åtar sig endast att med hög, men 
inte absolut säkerhet, uttala sig om att det inte förekommer några väsentliga fel.45  
 
 

3.3 Revisionens nytta och kostnad 

3.3.1 Förtroendeingivande  
 
Det underlättar för intressenter att ha en styrkt rapport om företags ekonomiska situation när 
det skall fattas olika beslut.46 De som kan dra nytta av revisionen är stat och kommun, ägare, 
kreditgivare, leverantörer, styrelse, företagsledning, anställda samt kunder.47

 
EU: s Grönbok, med direktiv för revisorer, påpekar att ett flertal studier har visat att det finns 
betydande skillnader mellan vad allmänheten förväntar sig av en revision och vad de inom 
revisionsbranschen anser att en revisor skall utföra. Denna skillnad är ett stort problem för 
revisorerna eftersom deras trovärdighet och inflytande blir mindre ju större skillnaden är.48

Allmänheten förväntar sig att revisorn skall hjälpa till med att skydda intressenternas olika 
intressen genom att ge dem försäkringar beträffande exempelvis redovisningens riktighet och 
exakthet, företagets förmåga till fortlevnad och dess solvens, förekomsten av bedrägerier och 
företagets fullgörande av sina juridiska skyldigheter.49 Cassel menar att revisorerna utför 
förtroendeuppdrag, vilket innebär att om kvalitetssäkringen skall få verkan, måste det finnas 
en tillit gentemot dem som utför revisionen.

50

 
Percy skriver att människor som tar del av finansiella utlåtanden utgår från att informationen 
är rätt. De som inte praktiserar eller är skolade, har inte samma insikt i att revisionen till stor 
del bygger på revisorns personliga bedömningar. Det som är viktigt, är dock att informationen 
inte är missledande och att revisionen ska se till att så inte är fallet. En förutsättning för 
revision är att den ska tillföra värde. Om revisionen gör informationen mer trovärdig har 
värde tillförts.51  
 
Som vi ser det, kan små likväl som stora företag, dra nytta av att revideras. Revisorn kan bistå 
småföretagarna om rekommendationer och förordningar. Även rörelseidkarna kan ha stor 
nytta av detta vid utformningen av exempelvis årsredovisningar. Således finns en större 

                                                 
43 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 26 
44 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 94 
45 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 94 
46 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 20 
47 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 27 
48 Grönbok, [1996], Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom Europeiska 
unionen 
49 Grönbok, [1996], Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom Europeiska 
unionen 
50 Cassel, F, [1996], Den reviderade revisorsrollen– En oren berättelse, s 120 
51 Percy, I, [2000], “Editorial” 
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säkerhet i att allt är korrekt. Eftersom företagarna kan köpa sig fria från att själva kontrollera 
uppdateringar tack vare revisorns tjänst, behöver de inte tillbringa mycket tid på detta 
sidoarbete, utan kan följaktligen ägna sig åt den huvudsakliga rörelsen.  
 
Vi menar dock inte att ter sig självklart att det är revisorn som måste göra detta ”hjälparbete”. 
Det kan likväl ske av andra redovisningsexperter. Som vi ser det, är en stor skillnad mellan 
små och stora företag. Små företag kan vålla ”små fel” och stora företag kan bidra till ”stora 
fel”. Med det menar vi att, om vi procentuellt ser till eventuella fel, då blir det en fråga om 
betydligt större belopp i större företag än i de mindre. Då ägare och ledare ofta är samma 
person i småföretag kan detta medföra att ägarna inte i samma utsträckning lutar sig mot 
reviderad information för att fatta beslut. Detta innebär att revisionen inte alltid tillför värde.   
 
Henrik vet egentligen inte vad revisorn i själva verket gör för just honom och hans 
verksamhet. Han ser revisionen som något han bara betalar för, utan att egentligen veta vad 
det verkligen är han betalar för. När han tänker på kontrollen av hans räkenskaper, är det 
främst nyttan för egen skull han tänker på. Det viktigaste för företaget är ju trots allt att det 
går med vinst, dels för att kunna fortleva, och dels för att trygga Henriks levnad. 
 
Vad vi finner troligt, är att Henrik novis som han är, sannolikt har förväntningar på att 
revisionen ska vara exakt. Han litar troligtvis tillfullo på den, eftersom han inte har gjort några 
kraftansträngningar till att förvissa sig om vad revisorn verkligen gör. Vi tror likväl inte att 
denna krock mellan Henriks och revisorns avsikter utgör något större hinder för revisionens 
existens, eftersom det är viktigt att revisionen inte är missledande. Däremot är det möjligt att 
denna missuppfattning från Henriks sida leder till ett förtroende för revisionen som inte är 
motiverat.  
 
Även Bosse talar om nyttan av revision för egen skull och möjligheten att få råd som kan ge 
ekonomiska fördelar. En revisor kan dessutom hitta fel som måste korrigeras, vilket är bättre 
att så sker förr än senare.  
 
 

3.3.2 Brottsförebyggande 
 
Allmänhetens uppfattning av revision som ett medel för att avslöja bedrägerier, har historiska 
anor. Revisorerna har dock, fram till nyligen, inte ansett det vara dess huvudsakliga uppgift. 
Yrkesrollen har till följd av att fall av företagsbedrägerier uppmärksamhet i massmedia 
kommit att förändrats, och numer beaktas frågor som rör lag och rätt, ekonomisk brottslighet 
och skydd av investerare.52

 
Power vill påpeka att företag är unika och att revisionen måste anpassas efter de enskilda 
förutsättningarna. Revisorn skall planera sitt arbete för att med skäliga förväntningar upptäcka 
missförhållanden. Här är frågan vad som är att anse som skäliga förväntningar?53 Det handlar 
om en tolkningsfråga, och här kommer revisorns färdighet att avgöra. Det är inte möjligt att ta 
bort skyldigheten att upptäcka brott från revisionsprocessen utan att förväntningarna på 
revisionen sjunker till en nivå där revisionen riskerar att mista sitt värde.54

  

                                                 
52 Grönbok, [1996], Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom Europeiska 
unionen 
53 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 23 
54 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 25 
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Bosse tror att de människor som är av den uppfattningen att slopad revisionsplikt leder till fler 
brott, i dagsläget är för naiva. Bosse menar att, om en företagare idag får en anmärkning av 
revisorn, som han inte vill godta, kan han lätt avsätta honom efter ett beslut på en 
bolagsstämma. Till slut hittar företagaren alltid någon revisor som vill godta ens bokföring. 
Det innebär att han inte tror att slopad revisionsplikt nödvändigtvis måste leda till en högre 
brottslighet.  
 
Vi förstår att denna möjlighet är enklare i mindre bolag, då ägare och ledare oftast är samma 
person. Detta leder till att företagaren i egenskap av majoritetsägare har bestämmanderätten i 
bolaget, och därmed är det endast en åsikt som får betydelse. Till skillnad mot stora företag, 
där flera åsikter och viljor måste beaktas. Även processen att kalla till stämma bör rimligen 
skilja sig åt. Om småföretagaren även är styrelseordförande, vilket troligen är vanligast, kan 
han kalla till extra stämma. Ett agerande som bör kunna gå snabbt och således medföra att 
revisorn kan bytas ut i princip omedelbart. I stora bolag är processen mer utdragen då flera 
parter är inblandade. 
 
Eko-revisor Henrik Lundin menar att enligt hans erfarenhet är detta förfarande dock ganska 
ovanligt. Han erfar att det vanligaste är att revisorn väljer att avgå för att denne inte får 
material eller dålig kontakt med företrädaren. Inte sällan lämnar denne en anmälan till polis- 
eller Ekobrottsmyndigheten. De nyvalda revisorer som godtar medvetet fusk från en 
småföretagare är relativt begränsat. Revisorerna är dessutom i sin tur övervakade av såväl 
FAR SRS som Revisorsnämnden. 
 
Vi anser att om revisionen ska fylla sin nytta är det viktigt att det finnas tilltro till den. Här ser 
vi att allmänheten förväntar sig att revisionen ska minska den ekonomiska brottsligheten, och 
att det därmed görs sannolikt att Powers åsikter, om att revisionen skulle mista sin funktion 
om inte det ingår i revisorns uppgift att upptäcka brott, är motiverade. Vår respondent Bosse 
vill dock göra oss uppmärksamma på att det i dagsläget går att manipulera systemet, och att 
det med ”rätt” revisor är möjligt att få en tveksam bokföring att bli godkänd.  
 
Om Bosses tankar avspeglar nuläget, begås många brott som inte tillkännages i media och 
därmed inte kommer till allmänhetens kännedom. Om mörkertalet skulle klargöras, skulle 
allmänhetens förväntningar troligtvis stiga till en nivå som är helt omöjlig att tillgodose.  
 
Vi ser att det är lätt att stirra sig blind i gamla tankebanor. Tilltron till revisionen lever vidare 
trots att det i media rapporteras om brottslighet. Större förväntningar på revisorerna växer 
dock fram, i stället för att en ny reform krävs. Här ser vi att allmänheten noterar att allt inte 
står rätt till, men att de likväl inte börjar fundera på alternativa lösningar utan accepterar att 
det nuvarande, med begränsad modifiering, får fortlöpa.  
 
 

3.3.3 Kostnad 
 
Power är av den åsikt att det inte är möjligt att i detalj undersöka varje enskild transaktion och 
affärshändelse, för det skulle medföra en orättvis börda för revisorn och göra revisionen allt 
för kostsam.55 Vidare menar Power att det inte finns obegränsat med resurser för revision. 
Revisorerna har press på sig att lämna rapporter vid vissa tidpunkter och företagarna har inte 

                                                 
55 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 25 
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obegränsat med betalningsmedel.56 Revisorn skall inte fortsätta kontrollera när 
marginalkostnaden överstiger marginalfördelarna av fortsatt testande. Undersökningarna skall 
vara tillräckligt omfattande för att informera allmänheten och försvara bokföraren men ändå 
så pass ekonomisk att kostnaden för klienten blir försvarbar.57 De begränsade resurserna 
medför att revisorn får undersöka delar av transaktioner, vilket kan vara en fråga om att 
konstatera att de är riktigt registrerade och verkligen har ägt rum. Med dessa som bas, får 
revisorerna bilda sig en uppfattning om helheten. Om den interna kontrollen i företaget är 
välutvecklad, är behovet av kontroll inte lika stort.58

 Arbetet blir då mer inriktat på att 
undersöka trovärdigheten i den bakomliggande informationen. Revisorer kan inte vara 
experter inom alla områden. Vid värderingar av immateriell karaktär, så som varumärken, bör 
revisorernas arbete fokuseras på att granska processer och inte bokvärden. Har experten 
bakom värderingen gjort ett trovärdigt jobb? Många menar att det är bättre att vara ”rätt brett” 
än ”exakt fel”.59

 
Att använda sig av urval i revisionen är ett naturligt tillvägagångssätt för att göra processen 
mer praktisk, enligt Power. Tillvägagångssättet blev allmänt accepterat, i takt med att det blev 
allt vanligare i bedömningar, då redovisningarna växte i omfattning. Å andra sidan blev 
urvalen att betrakta som ett hot mot den professionella bedömningen. Oerfarna revisorer fick 
problem att hantera dessa urval och försökte neutralisera felaktigheter.60 Ännu idag används 
urval i revisionsprocessen. Det tillbringas dock mer tid på att undersöka det som bedöms vara 
riskfyllt. Genom att bedöma risker och väsentligheter kan revisorn avgöra hur mycket som 
skall granskas och hur han skall gå tillväga.61  
 
Svenskt Näringsliv uppskattar att kostnaden för revision i svenska småföretag uppgår till 
15 000 SEK per år. Varav 10 000 SEK anses belöpa på revision och 5 000 SEK på 
konsultation. Anledningen till att redovisningen uppdelas på detta sätt, är att det är svårt att i 
företag dra gränsen för vilken kostnad som avser vilken del då revisorn ofta måste åtgärda 
brister i bokföringen innan revision kan ske. Redogörelsen kan också ofta vara bristfällig.62

 
Henrik omsatte 2006 cirka tre miljoner SEK. För revision betalade han 11 000 SEK. Bosses 
omsättning under 2006 uppgick till cirka 580 000 SEK och revisionskostnaden uppgick till 
cirka 6 000 SEK. Deras revisionskostnader stämmer således ganska väl med Svenskt 
Näringslivs uppskattning. 
 
Henrik anser att den kostnad han har för revision inte är motiverad. Han finner inte att 
revisorn utför ett arbete som är värt den höga kostnaden. Henrik menar att det för honom mest 
värdefulla arbetet, genomförs av den bokföringsfirma han anlitar. Redovisningsrådgivaren 
hjälper honom med allt redovisningsarbete och eftersom de är experter förväntar han sig att 
redovisningen blir helt korrekt. Henrik anser därmed att revisorn får en onödig roll och att det 
för honom endast medför en extra kostnad.  
 
Vi erfar att det i småföretag är mer vanligt med enkla redovisningshändelser och att det inte 
förekommer lika många bedömningsfrågor att ta ställning till. I ett litet företag ägnar 

                                                 
56 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 27 
57 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 73 
58 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 70 
59 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 79 
60 Power, M, [1999], The Audit Society – Rituals of Verification, s 75-76 
61 FAR, [2006], Revision - En praktisk beskrivning, s 37 
62 Thorell, P, m.fl., [2005], Revisionsplikten i små aktiebolag  
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företagaren sig åt den ”raka” rörelsen. Det finns vanligen varken tid eller kapital att tillbringa 
eller spendera på sidoprojekt. Mer ofantliga rörelser är dock ofta diversifierade och mer 
komplicerade och därmed är en revidering av experter mer motiverad.  
 
I Henriks fall bör det således innebära att revisorn genomför en alltför detaljerad 
undersökning, vilken leder till att kostnaden överstiger nyttan. Vi tror emellertid inte att 
Henrik själv kan mäta den totala nyttan för samhället. Å andra sidan tror vi heller inte att 
revisorn kan avgöra Henriks nytta. Här ges det således inget givet svar på om Henrik har 
behov av revision eller inte. Oavsett vilket, är vi av den uppfattningen att Henrik inte är 
positiv till att betala för att främja andras nytta.  
 
Som vi nämnt tidigare, talar Power om att revision kan ske utifrån de varierande behoven som 
existerar i företagen. I Henriks fall tycker vi därmed att det borde vara viktigare att inspektera 
bokföringsbyrån än att granska transaktioner. Det hör trots allt till revisorns uppgift att 
anpassa arbetet efter företagets enskilda behov. Samtidigt är det sagt att revisorer inte kan 
vara experter inom alla områden, vilket vi anser det vara värt att rikta ett varningens tecken 
mot. Om ”fel” revisor granskar ”fel” företag, anser vi att granskningen blir mindre värdefull 
då sannolikheten för att kunna upptäcka missförhållanden borde minska.  
 
Bosse uttalar sig inte i klarspråk om vad han anser om kostnad kontra nytta. Han anlitar i 
likhet med Henrik en bokföringsbyrå, men upprättar den löpande bokföringen själv. Visst kan 
han se det positiva i revisionen, men vill inte nödvändigtvis påstå att det överväger det 
negativa.   
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4 Revisionsplikten i Sverige och småföretagarnas 
situation 

 
I detta kapitel presenterar vi det andra temat. Vi berättar om varför Sverige har revisionsplikt 
och hur relevant revisionen är för en verksamhet i mindre skala. Vi lyfter även fram både för- 
och nackdelar för revisionsplikten. 
 

4.1 Lagstadgad revision 
 
I Sverige ska varje aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Han eller hon ska 
granska räkenskaperna, verifikationerna, skattetransaktionerna och kontrollera att allt ”gått 
rätt” tillväga. Han ska kontrollera att företaget har skötts på ett korrekt sätt och att bolaget 
fullgjort sina skyldigheter gentemot samhället. Revisorn har dessutom skyldighet att 
rapportera till Skatteverket eller Ekobrottsmyndigheten, och blir därmed något av lagens 
förlängda arm. Dessa ”arbetsuppgifter” har inte revisorerna i andra länder.63  
 
Revisionsplikt för alla aktiebolag infördes 1 januari, 1983 efter förslag från 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ), som rekommenderade krav på kvalificerad revisor för alla 
aktiebolag (BRÅ PM 1 978:2). Hindret som de såg, var att det inte fanns tillräcklig tillgång på 
denna yrkesgrupp. 1981 hade kammarkollegiet gjort en undersökning som visade att det då 
fanns tillräckligt med kvalificerade revisorer att tillgå och således möjliggjordes beslutet att 
lagstifta om en allmän revisionsplikt. Förslaget från BRÅ hade som syfte att motverka 
ekonomisk brottslighet. Det hade konstaterats att brott av den karaktären oftare förekom i små 
bolag med ett litet aktiekapital som bildats för att ge grundaren frihet från personligt 
betalningsansvar och en skylt utåt.64 Med en kvalificerad kontroll ämnades det dessutom bli 
fördelaktigt för ägarna, då de skulle få bättre kontrollmöjligheter.65 Det redovisades ingenting 
om kostnaden för småföretagen och inte heller vilken nytta revisionsplikten kunde ha.66

 
Sveriges regler om revision är en blandning av äldre historiska samt nyare regler och de är 
både många och krångliga. För att nämna ett exempel, är det skillnad på en kvalificerad 
revisor och en revisor utan revisorsexamen. Vissa anser att revisioner utförda av icke 
kvalificerade revisorer inte borde få kallas revision.67

 
I vår värld hör det till vanligheten att politikerna ser lagstiftning och reglering som en lösning 
för att åtgärda sådant som misslyckas. I många fall är dock dessa regleringar så komplexa att 
de motverkar sitt syfte, då ingen med säkerhet kan veta att reglerna blir följda. Percy anser att 
det som krävs är att följa enkla praktiska koder för bolagsstyrning, tillsammans med god 
kvalitetssäkrings system. Detta ska då försäkra att kompetensen är hög hos de människor som 
är involverade och att de följer de grundläggande etiska och professionella koderna.68  
 
 
                                                 
63 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1  
64 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
65 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1  
66 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
67 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
68 Percy, I, [2000], “Editorial” 
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4.2 Stort antal små företag 
 
När det handlar om Sverige, är vårt land ganska unikt just därför att vi har ett mycket stort 
antal av Små och Medelstora Företag (SME). Om vi ska se till det antal som 
Justitiedepartementet använder för att erhålla förenklade redovisningsregler, är 97 % av alla 
aktiebolag så kallade mindre företag. Beräkningar visar att det är en fråga om minst 200 000 
aktiebolag som således är så kallade mikroföretag. Då avses aktiebolag som har mindre än tre 
miljoner SEK i omsättning vilket också är gränsen som Bokföringsnämnden använder i den 
nya regleringen för de minsta företagen. 69

 
Idag har vi samma revisionsstandarder oavsett om revisionen gäller publika eller mindre 
företag i SME. Dagens standard bygger på internationella standarder som först och främst är 
skrivna för revision i större företag. När en sådan revision ska tillämpas i SME, blir det mer 
omfattande än tidigare och mer kostsamt. 70

 
Riksrevisionen ger hård kritik mot regelförenklingsarbetet. De säger att ”utvecklingen” i 
Sverige inte har kommit lika långt som i exempelvis Holland, Belgien och Danmark när det 
handlar om att mäta kostnaderna för företagens regelbörda. Om den verkliga bördan ska mätas, 
måste hänsyn tas till många olika regelverk och se hur bokföring, redovisning, revision med 
mera hänger samman.71

 
 

4.3 Revisionsplikten – försvarbar? 
 
I Sverige är revisionsplikten motiverad med att den skyddar samhället och ägarna, då den 
motverkar den ekonomiska brottsligheten. Vad är nyttan för ett enmansföretag att ha 
revisionsplikt? Det kan ha nytta av en revision, men inte att ha en lagstadgad revisionsplikt 
om att övervaka sig själv som företagsledare. 72

 
Banker och leverantörer har absolut nytta av revisionsplikt, men frågan är hur viktig den är 
för deras kreditbeslut? Vi måste väga in kostnaderna för företagen. Det borde vara viktigare 
att få kreditupplysningar och andra krav på säkerhet från ägaren. Bankerna kan alltid ställa 
krav på revision som villkor för kredit. Samhället är kanske den största och viktigaste parten 
som kan ha nytta av revisionsplikt. Det är dock svårt att ha en klar uppfattning om hur det 
påverkar skattekontrollen och brottsbekämpningen. Det saknas empiriska data. Den som vill 
begå brott blir knappast skrämd av en revision. 73

 
Tilltron till revisionsplikten i Sverige är stor. Det sägs att ett avskaffande garanterat skulle 
medföra stora negativa effekter. Med tanke på att de flesta andra länder har avskaffat 
densamma, kan vi ställa oss frågan om Sverige har sämre skattemoral än andra länder? 74

Malta är det land inom EU, som i likhet med Sverige, har revisionskrav på alla bolag.75

 
                                                 
69 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
70 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
71 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
72 Thorell, P, m.fl., [2005], ”Revisionsplikt i små aktiebolag” 
73 Thorell, P, m.fl., [2005], ”Revisionsplikt i små aktiebolag” 
74 Thorell, P, m.fl., [2005], ”Revisionsplikt i små aktiebolag”  
75 http://www.svensktnaringsliv.se/frameset_wa.asp?NewsId=1451010&CatId=19242&LangId=1 
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Henrik hade ingen aning om diskussionen beträffande ett avskaffande av revisionsplikten. Det 
kom som en nyhet för honom. Han skulle välkomna det förslaget. Henriks positiva inställning 
till en slopad revisionsplikt, anser vi grunda sig på hans åsikter om att revisionen främst är till 
för honom själv. Vi tror dock inte att Henrik ser revisionen som ett övervakande över honom. 
Vi tror mer att han baserar sin uppfattning på att det är onödigt att genomföra dubbla 
kontroller, det vill säga att han inte ser någon mening med att granska ett arbete som har 
utförts av redovisningsexperter. 
 
Bosse är mer ambivalent än Henrik angående revisionspliktens vara eller inte vara, och det 
tror vi beror på att Bosse är den enda av de båda som är medveten om vad revisorsyrket 
innebär. Bosse ser revisionsfrågan ur olika perspektiv och kan se möjliga konsekvenser och 
utgångar.      
 
Ingen av respondenterna anser att ett avskaffande nödvändigtvis skulle komma att medföra 
stora negativa följder. Vi kan här se att en person som är mer insatt i ämnet revision, får ett 
större helhetsperspektiv än någon som inte är kunnig. Det är säkerligen lätt att få en 
missvisande uppfattning om revisionens innebörd och påverkan, om vi själva inte analyserar 
och reflekterar över den ur olika synvinklar.  
 
 

4.4 Revisionspliktens för- och nackdelar 
 
Varför har vi i Sverige revisionsplikt i små och medelstora företag? I de flesta andra länder 
inom EU förekommer ingen plikt. Hur mycket kostar detta varje år? I det som följer nedan, 
kan vi läsa om för- och nackdelar om revisionsplikten för SME. Om det nu skulle vara så, att 
revisionsplikten för de mindre företagen skulle resultera i en bättre kontroll över 
räkenskaperna, lägre kapitalkostnader, lättare att bli beviljad kredit, bättre skattekontroll, 
effektivare brottsbekämpning, samhället får bra information, bättre styrning av ledningen och 
så vidare, då utgör plikten en fungerande metod. Men vet vi egentligen att så är fallet? 76

Vissa länder har aldrig haft obligatorisk revisionsplikt, medan andra länder har gjort undantag 
eller lättnader för vissa bolag. I vissa fall har plikten även helt avskaffats. Hittills har 
svenskarna mestadels varit eniga om att vi ska ha en revisionsplikt i alla aktiebolag. Att 
svenskarna nu börjar ändra åsikt, har med den internationella utvecklingen att göra.77

 
När det är fråga om stora bolag med tjänstemannaledningar och i bolag där ägarna själva inte 
är aktiva, är det viktigt med revisorer. När det gäller små företag är oftast ägare, styrelse och 
företagsledning en och samma person och insynen är total. Att ha ytterligare en person som 
ska granska blir oftast en irritationsfaktor och det kostar också en ansenlig summa att anlita en 
revisor.78

 
Det kan ses som en omöjlighet att ha krav på internationell revisionsstandard som är anpassad 
till stora företag, utan att göra undantag för mindre företag. Det kan dock ses som ett problem 
att upprätthålla offentlighetsprincipen avseende offentliggörandet av årsredovisningar i 
svenska aktiebolag, om den kvalificerade revisorn utmönstras ur de minsta företagen. Ska vi 
kanske behålla kravet på revisor i alla aktiebolag men definiera om revisorns roll i 

                                                 
76 Balans, [2005], ”Går det att försvara revisionsplikten?”
77 Balans, [2005], ”Går det att försvara revisionsplikten?”
78 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1  
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mikroföretagen? Sverige bör snarast framställa en anpassad revisionsstandard som är 
anpassad för mikroföretag.79

 
Henrik tror att andra, liksom han själv, bara accepterar det faktum att företagare måste ha en 
revisor, och att de betalar utan att veta vad de egentligen betalar för. Genom att slopa 
revisorns roll, skulle många småföretagare istället kunna satsa pengar på att utveckla 
företaget. Eftersom Henrik inte sköter bokföringen själv, utan anlitar en redovisningsbyrå, 
anser han att revisorn är onödig. Han menar likväl att många andra företagare upprättar sin 
egen bokföring, och då ska någon form av kontroll krävas. Revisorn kanske då kan vara ett 
bättre alternativ än redovisningsbyrån. Bosse tycker att det å ena sidan kan vara bra att ha 
revisionsplikten kvar, för att det är ett sämre alternativ att alla småföretagare måste bli 
”redovisningsexperter”. Å andra sidan anser han att en auktoriserad bokföringsbyrå skulle 
kunna ta över revisorns roll, då det bland annat är bra med en extern upprättare av deklaration 
och årsredovisning. 
 
Henrik och Bosse tycker att Sverige bör se över möjligheterna att slopa revisionsplikten för 
småföretag, då så har skett i de flesta andra länder inom EU. De anser inte nödvändigtvis att 
en förändring måste ske på exakt samma sätt som i andra länder. De menar att en alternativ 
lösning, vilken skulle kunna passa dem själva, kan vara att anlita en kompetent bokförings-
/redovisningsbyrå. Vi ser här att respondenterna är eniga och positiva till att slopa 
revisionsplikten i likhet med många andra. De ser emellertid inte att ett slopande är 
genomförbart, om det inte införs något annat krav på kontroll. 
 
Henrik Lundin, eko-revisor, instämmer i att en auktoriserad redovisningskonsult skulle kunna 
vara ett alternativ till nuvarande revisionsplikt i de mindre bolagen. Alternativt kan han tänka 
sig revisorer som även ansvarar för bokföringen i mindre bolag, det vill säga att kravet på 
oberoende mellan redovisning och revision avskaffas. 
 
 

4.5 Svenskt Näringslivs undersökning 
 
Mellan perioden 24 april – 18 maj, 2005, genomförde Svenskt Näringsliv en 
Internetundersökning bland 505 mikroföretag med färre än tio anställda. Syftet med denna var 
att undersöka hur dessa företag upplevde revisionsplikten. Resultatet av undersökningen 
visade att mikroföretagen har en mindre nytta av revisionsplikt än större företag. Om 
revisionsplikten skulle avskaffas, skulle en av två mikroföretag fortsätta att anlita en revisor. 
Av alla mikroföretag, svarade 80 % att de var positiva till Svenskt Näringslivs förslag på att 
avskaffa revisionsplikten.80

 
Svenskt Näringsliv begärde den 22 juni 2005 en översyn av revisionsplikten till 
Justitiedepartementet. De begärde en utredning gällande frågan om revisionsplikt i små 
aktiebolag. Vidare inriktades utredningen på att det skulle införas en möjlighet till undantag 
från revisionsplikt.81

 

                                                 
79http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03%5c
16%5c137039%26src%3ddi  
80 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1
81 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1
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5 Vad händer om revisionsplikten slopas? 
 
I detta kapitel presenterar vi det tredje temat. Här kartlägger vi inställningar från Svenskt 
Näringsliv, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, revisorer samt politiker, till revision samt 
redogör för fyra länder inom EU som har slopat revisionsplikten. 
 

5.1 Svenskt Näringslivs syn 
 
Svenskt Näringsliv anser att Sverige bör ta efter Englands modell och göra revisionsplikten i 
småföretag frivillig. Idag betalar de två miljarder SEK för revision och nyttan uppväger inte 
kostnaderna. Om de inte ändrar reglerna, kommer situationen för de små företagen att bli 
ännu värre. Det kommer alltfler inslag av internationella regler som inte är aktuella för de små 
företagen. I andra länder inom EU finns en undantagsregel, vilket det inte finns i Sverige. 
Därmed kan sägas att Sverige har ett avvikande system gentemot de andra länderna, eftersom 
vi har samma revisionskrav på både små och stora bolag.82

 
Svenskarna har alltid ansett att revisionsplikten fyller en bra funktion och de har inte gjort 
någon vidare analys av för- och nackdelar. Kostnaden är mycket hög för mikroföretag, cirka 
10 000 SEK och beräknas öka ytterligare med cirka 30 % om ingen ändring sker.83

 
Vad beträffar kostnaden för revision har Henrik en klar uppfattning om att den är för hög. Han 
betalar 11 000 SEK om året för anlitandet av revisorn. Han anser det vara en väldigt onödig 
utgift, vilken han hellre skulle betala i form av lön till anställda som vill jobba extra timmar.  
 
Här bedömer vi att Henrik främsta skäl till att avskaffa revisionsplikten, är att den är för 
kostsam. Vi har tidigare konstaterat att han inte anser att kostnaden vägs upp av nyttan. 
Svenskt Näringsliv nämner att det på just de grunderna inte är försvarbart att ha plikten kvar. 
Vi tror inte att Henrik ser att kostnaden i framtiden kommer att stiga och vi tror att det är 
något som Svenskt Näringsliv ser som oroväckande. Vi tror inte att de bara vill upplysa om 
kostnaden, utan att de även vill varna för konsekvenser som ökningen kan medföra. Om 
kostnaden blir för stor, tror vi att det kan bli svårt för små företag att utvecklas. Nya 
småföretagare kommer inte att våga starta rörelser och befintliga näringsidkare kommer att 
hämmas.  
 
Även Bosse är positiv till att förenkla för sig själv och andra små företagare. Vi tror att det 
även här är kostnaden som vägs in i betänkandet. Denna uppfattning grundar vi på att Bosse, 
trots att han kan se många fördelar med revision, ändock är positiv till ett avskaffande. Vi tror 
även att han är eftertänksam beträffande den byråkratiska förenklingen ett slopande kan 
medföra. Vi upplever att Bosse är en person som vill ha kontroll och att han därmed skulle 
föredra att arbeta med färre instanser.  
 
 

                                                 
82 http://www.svensktnaringsliv.se/frameset_wa.asp?NewsId=1451010&CatId=19242&LangId=1 
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5.2 Ekobrottsmyndighetens syn 
 
Ekobrottsmyndigheten är bestämt mot några som helst lättnader för småföretagen och de 
menar att samhället också har intresse av att få veta om något verkar oriktigt. Faktum är dock 
att Ekobrottsmyndighetens eko-revisor och tjänstemän inte på direkt uppmaning kan peka ut 
ett enda fall som de har ertappat tack vare revisionsplikten.84 Ekobrottsmyndigheten anser att 
revisorerna har en mycket viktig funktion i ekobrottsbekämpningen. De ska fastställa att 
informationen till intressenterna från företagen blir trovärdig. Det vore därför mycket 
olyckligt om revisionsplikten i små och medelstora företag avskaffades, anser 
Ekobrottsmyndigheten.85

 
Mycket av detta dementeras dock av eko-revisor Henrik Lundin. I vår intervju med honom, 
nämner han att han själv kan peka ut sådana direkta fall. Vidare menar han att det skulle vara 
bra om Sverige skulle förenkla redovisningsregler för småföretagarna så att dessa inte 
omedvetet begår ekonomiska brott. Myndigheten anser dock att det inte bör ”skyndas på” att 
avskaffa revisionsplikten, utan att först förenkla redovisningsreglerna och förbättra 
borgenärsskyddet. Lundin instämmer med att revisorerna har en mycket viktigt funktion som 
förebyggare av ekonomisk brottslighet. Han anser att det är olyckligt om revisionsplikten 
avskaffas för de fall aktiebolagen används som brottsinstrument. Revisorerna fungerar där 
som så kallade ”early warnings”. Ekobrottsmyndigheten kan dock tänka sig att 
revisionsplikten kan slopas i de allra minsta bolagen där kostnaden för revisionen överväger 
nyttan av densamma. Avskaffandet måste dock kombineras med andra skyddsåtgärder, till 
exempel för borgenärer.  
 
Ungefär hälften av alla företag som Ekobrottsmyndigheten granskar, har gjort sig skyldiga till 
så kallade oaktsamma brott och med det menas brott som har skett på grund av slarv eller 
okunskap. Genom revisorernas uppmärksamhet kan dessa brott förhindras, genom att 
företagaren får en uppmaning om att ställa det till rätta. Revisionsplikten fyller en mycket 
viktig funktion. Om den avskaffas kommer risken att flera företag ”hamnar” hos 
Ekobrottsmyndigheten öka, både på grund av oaktsamhetsbrott och uppsåtliga brott.86 

 
Ekobrottsmyndigheten har enbart brottsmisstänkta klienter och det gör att de också kan se 
eventuella brister. I de fall där revisorn inte kan förebygga brottet, ska han eller hon anmäla 
misstanke om brott. Klienterna har allt att vinna på en revision och om de rättar sig efter vad 
revisorn säger, kan de undslippa att granskas av Ekobrottsmyndigheten. Rättsväsendet vinner 
också på att oaktsamma brott förebyggs, vilket ger mer tid över åt de ”verkliga” brotten. 
Genom FAR och SRS når Ekobrottsmyndigheten de flesta revisorer och därmed når de även 
ut till stora delar av näringslivet. De kan även informera om de brottsliga tendenserna som 
kan finnas angående försenad bokföring och felaktiga verifikationer. Om revisionsplikten 
slopas, skulle inte Ekobrottsmyndigheten kunna arbeta genom revisorerna och då skulle det 
behövas mer pengar av statsmakten för att kunna prestera samma goda resultat som idag.87

 
Det faktum att Ekobrottsmyndigheten klargör att inte något ekobrott har uppmärksammats 
trots revisionsplikten talar, enligt vår mening, för att plikten bör avskaffas. Detta är nämligen 
ett bevis för att redovisningen inte fungerar ”smärtfritt” trots att vi har revisionsplikt. Faktum 

                                                 
84 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1  
85 Balans, [2005], ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”   
86 Balans, [2005], ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”  
87 Balans, [2005], ”Revisionen fyller viktig funktion anser Ekobrottsmyndigheten”   
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kvarstår dock att vår respondent faktiskt har uppmärksammat brott, och det indikerar att 
plikten i somliga fall för med sig fördelar.  
 
Myndigheten tycker likväl att revisorn har en viktig roll då denne kan förhindra många brott 
som i andra fall skulle uppstå till följd av inkompetens samt oaktsamhet. Om det, i och med 
ett avskaffande skulle visa sig att fler fel begås, då måste de ställa sig frågan hur mycket värde 
en revision betingar. Vi frågar oss om vi verkligen behöver samma strikta kontroll då det i 
småföretag kan röra sig om förhållandevis låga summor i jämförelse med exempelvis ett stort 
bolag. I det förra fallet kan det röra sig om hundratals kronor, medan det i det senare kan vara 
aktuellt med miljonbelopp. Vi ser att dessa brott kan undvikas även om plikten slopas. Våra 
respondenter ger förslag på att revisorn skulle kunna ersättas av en auktoriserad 
redovisningsbyrå. Om vi skulle välja detta spår, bör det innebära att de farhågor 
Ekobrottsmyndigheten har för ett eventuellt slopande elimineras. Detta på grund av att vi 
tycker att redovisningsexperter likväl som revisorer kan uppmärksamma klienterna på 
oriktigheter. Därmed får revisorn en överflödig roll.  
 
 

5.3 Skatteverkets syn 
 
Ur Skatteverkets synvinkel är de något ambivalenta vad det gäller revisionsplikten. 
Givetvis är det bra att få en extra kontroll om räkenskaperna är korrekta, men det har inte 
någon större betydelse för deras arbete. Den som verkligen vill ägna sig åt olagligheter gör det 
i vilket fall som helst. 88

 
Revision belastar i nuläget företagarna och Bosse tror att om plikten skulle försvinna, skulle 
Skatteverket istället belastas eftersom de vill kontrollera att alla betalar rätt skatt. Bosse tror 
att en möjlig utgång vid slopad revisionsplikt kan vara att kostnaden för revision, som idag 
faktureras, istället kan bli dold då den säkerligen kan komma att läggas på bolagsskatten. 
Bosse tycker därtill att det är en fördel att du idag kan välja din revisor, någon du känner 
förtroende för. Om Skatteverket skulle ta över, försvinner den valmöjligheten. Bosse tror att 
om Skatteverket skulle överta kontrollen, då skulle inte det gynna företagarna på grund av att 
det i många fall är mer krävande för dem att korrigera i efterhand istället för löpande under 
året. 
 
Här kan vi fråga oss om Bosses tankegångar är helt felaktiga, eller om Skatteverket inte 
noggrant har tänkt igenom möjliga konsekvenser för dem själva. Nog tycker vi att det låter 
rimligt att arbetsbördan för Skatteverket skulle kunna komma att öka, men vi kan inte veta 
säkert. Det låter även rimligt att Skatteverket själva borde veta mer om deras arbete än Bosse. 
 
Annette Dahlberg, Verksamhetsutvecklare på Skatteverket, har som svar på ovanstående sagt, 
att det på Skatteverket arbetas mot företagarna så att det ska bli rätt från början. De vill att det 
ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel. I kontrollverksamheten arbetar Skatteverket 
framåtsyftande och i urvalet för revision använder de sig av riskanalys. Den administrativa 
bördan för företagen ska reduceras och att avskaffa revisionsplikten är den del i denna 
reducering som regeringen försöker uppnå. Om revisionsplikten avskaffas för småföretag, blir 
det inte förbud att ha revisor i småföretag, utan det blir frivilligt. Via telefonkontakt bad vi 
Annette att förtydliga sina svar, detta ville hon dock inte göra.  

                                                 
88 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1  

 27

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=469425&previousRenderType=1


Över en telefonintervju med Håkan Medin, Sektionschef på Skattebrottsenheten i Gävle, 
erhölls följande. Håkan tror att en slopad revisionsplikt kommer att resultera i att 
Skatteverkets arbete måste förändras. Om företag inte låter sig revideras faller en 
kontrollinstans bort, och han menar att det säger sig självt att detta leder till en försämring för 
Skatteverket. En utebliven kontroll innebär uteblivna signaler, vilket i sin tur leder till att 
urvalsprocessen för granskningsobjekt blir svårare att genomföra. I de fall revisorn granskar 
och finner att det finns tecken på att allt inte står rätt till i företaget, ska de meddela 
Skatteverket. Håkan delger oss dock inga konkreta förslag på hur arbetsbördan för 
Skatteverket kommer att förändras. 
 
Håkan tycker att många småföretagare borde se fördelarna med en revisor. Han hoppas och 
tror att så också är fallet. En revisor är en bra hjälp och existerar inte bara för att upptäcka 
medvetna brott. En revisor fungerar ofta som rådgivare och kan ge förslag på hur företagaren 
lagligt kan sänka resultatet och på det sättet betala en lägre skatt. Håkan har dock förståelse 
för att en företagare som tar hjälp av en redovisningsbyrå för att upprätta bokföringen, kan se 
revisionen som överflödig.  
 
Bosse och Håkan verkar fundera i samma tankebanor och vi ser det vara mycket troligt att 
Skatteverkets arbete kommer att kompliceras. Ett merarbete kommer troligtvis att skapas för 
att upptäcka så väl aktsamma som oaktsamma brott.  
 
 

5.4 Revisorernas syn 
 
Revisorernas egna organisationer uppskattar naturligtvis inte detta förslag som innebär att 
efterfrågan på deras tjänster kommer att minska. De anser att banker och leverantörer kommer 
att minska sina krediter om inte en revisor har satt sin OK-stämpel på ett bolag. Vissa 
människor menar dock att det inte finns en bank i hela världen som låter sig nöjas med en 
revisor stämpel, de kräver även personlig borgen, säkerheter och panter. Leverantörerna nöjer 
sig förmodligen heller med att veta att bolaget var OK för ett och ett halvt år sedan, utan vill 
ha nyare information än så.89

 
Här ser vi att revisorerna försöker försvara och behålla plikten. Således borde det även vara 
varje enskild företagares rätt att strida för det som är bäst för dem. Om det är riktigt att banker 
och leverantörer inte förlitar sig på revisionen, finns det ingen övervägande fördel för dem att 
ha revisionsplikten kvar i nuvarande form. Våra respondenter finner även de att revisionen 
inte nödvändigtvis är viktig för deras verksamheter. Vi tycker inte att det är rimligt att plikten 
kvarstår endast för att rädda revisorernas arbeten. Här bör det dock noteras att det inte anses 
vara bekräftat att bankers och leverantörers nytta av revision är låg. 
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5.5 Politikers syn 
 
De olika partierna fick frågorna: Ska Sverige behålla revisionsplikten i små och medelstora 
aktiebolag? Varför/varför inte? 
 
Så här tyckte de olika partierna år 2005 (svaren är dock förkortade), citat: 
 
Vänsterpartiet och Anastasia Swärd Lindblom, politisk sekreterare svarar följande: 
Vi anser att det är en nödvändig kontrollmekanism som bör finnas kvar när det gäller 
aktiebolagsformen, oavsett företagets storlek. 
 
Socialdemokraterna och näringsminister Thomas Östros: 
Enkla regler och god service för de små företagen är ett prioriterat område för regeringen. 
Småföretagen är i behov av enkla och ändamålsenliga regler inte minst ur 
konkurrenssynpunkt. Vi kommer att bevaka frågan om revisionsplikt för de mindre bolagen 
särskilt med avseende på den internationella utvecklingen. 
 
Miljöpartiet de gröna och Ingegerd Saarinen, riksdagsledamot: 
Vi har inte diskuterat att ta bort den. Vi har inte fått synpunkter från företag om detta. Om det 
är en viktig fråga är det något vi får diskutera. Utgångspunkten är ju att det finns en stor 
poäng ned att ha revisionsplikt eftersom den har till syfte att säkerställa riktigheten av och 
förtroendet för den ekonomiska informationen och därför fyller den ett viktigt syfte för 
näringsliv och samhälle. 
 
Kristdemokraterna och Anneli Silverstolpe, politisk sekreterare: 
Vi vill undanta små och medelstora företag från den revisionsplikt som gäller för större 
företag. Detta undantag tillämpas i de flesta EU-länder utom de nordiska. Men nu har det även 
lagts ett förslag i Finland. 
 
Folkpartiet och Anna Grönlund Krantz, riksdagsledamot: 
Vi anser att den är överflödig och kan avskaffas. Revisionsplikten är en tung börda för små 
företag. Huvudsyftet med revisionen är ju att företagets ägare ska granska den verkställande 
ledningens förvaltning av företaget, bokföring etc. Detta är inte relevant för de små företagen 
där revisionen oftast innebär att ägaren kontrollerar sig själv då han eller hon är verksam i 
företaget. 
 
Moderaterna och Tanja Rasmusson, handläggare på moderaternas riksdagskansli: 
Vi anser att det finns utrymme för att luckra upp revisionsplikten för små och medelstora 
aktiebolag och andra företag. Det är viktigt för tillväxten att det bildas nya småföretag: därför 
måste regelverket förenklas. Praktiskt taget alla andra EU-länder har detta undantag. 
 
Centerpartiet och Anders Larsson, politisk sekreterare: 
Revisionsplikten i SME-aktiebolag ska tas bort. Revisionen är en lagstadgad tjänst. Genom att 
den är obligatorisk kan den inte mätas utifrån en självreglerande kostnads/intäktsanalys. Som 
en följd av att den reglerande mekanismen saknas måste det ställas ett särskilt krav på 
lagstiftaren att beskriva och leds i bevis den samlade nyttan som i detta fall revision av SME-
bolag innebär.90

                                                 
90 Balans, [2005], ”Vad tycker de politiska partierna om revisionsplikten i små och medelstora aktiebolag?” 
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Det vi kan se är, att det finns ett politiskt stöd i Sverige för att avskaffa revisionsplikten för 
småföretagare. Alliansen, med Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet samt 
Kristdemokraterna, är idag vid makten och den ser att det finns ett utrymme för att ”luckra 
upp” revisionsplikten.  
 
Folkpartiet menar att kostnaderna i företagen inte bara drabbar företaget, utan även de 
anställda i form av lägre löner. Detta överensstämmer med Henriks tankar, att de pengar han 
betalar för revision, skulle han hellre önska betala ut i form av lön till anställda som vill jobba 
mer. Detta anser vi kan vara revolutionerande för somliga småföretagare, beroende på 
verksamhetens art. Om personal kan anlitas för att sköta det enklare arbetet, kan 
företagsledaren avsätta mer tid till beslutsfattande frågor.   
 
Trots att det finns stöd för förändringar, ser vi inte att det är självklart att något kommer att 
ske inom en snar framtid. Det handlar om prioriteringar, både i fråga om tid och om pengar. 
Vi ser, av egen erfarenhet, att det finns en klar tendens vad gäller politiska frågor. Debatter 
som bekommer en förändring, har benägenhet att bli utdragna och det tar tid innan handling 
sker.  
 
 

5.6 EU 

5.6.1 Undantagsmöjlighet 
 
Enligt EG: s fjärde bolagsdirektiv är det möjligt att undanta små företag från revisionsplikten. 
Med små företag avses här företag med färre än 50 anställda och en omsättning som 
understiger 7,3 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 3,65 miljoner euro.91

 
Några av de viktigare anledningarna till att de införde denna undantagsmöjlighet, var att inte 
skapa ytterligare bördor och risker för småföretagare som revision medför eftersom revisorn 
sällan kan förlita sig på att det finns lämpliga system för intern kontroll.92

 
 

5.6.2 Andra länders erfarenheter 
 
England 
 
England hade tidigare, i likhet med Sverige, revisionsplikt för alla aktiebolag oavsett 
storlek.93 Allmän revisionsplikt infördes 1967, och år 1993 infördes dock ett undantag från 
revision för små och medelstora företag.94 Under åren har gränsvärdena successivt höjts och 
idag använder de sig av de maxvärden som EU tillåter. Detta innebär att ca 900 000 bolag är 
undantagna från revisionsplikt.95

 

                                                 
91 Thorell, P, m.fl., [2005], Revisionsplikten i små aktiebolag 
92 Grönbok, [1996], Roll, ställning och ansvar för revisorer som utför lagstadgad revision inom Europeiska 
unionen 
93 Eklund, A, m.fl., [2006], Nya direktiv för små aktiebolag? – ett ägarperspektiv 
94 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
95 http://www.svensktnaringsliv.se/frameset_wa.asp?NewsId=1451010&CatId=19242&LangId=1 
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England har en regleringsfilosofi som innebär att de vill reducera kostnaderna för SME som 
syfte för att stärka deras konkurrenskraft. Filosofins innebörd innebär att, om inte nyttan av en 
tvingande regel kan visas överstiga de kostnader som regeln medför, ska den avskaffas.96 
Avregleringen har synats av både akademiker och regeringen. Negativa konsekvenser har 
diskuterats, precis som i Sverige och i princip samma frågor, men de har kommit fram till att 
det inte finns några bevis för att detta motiverar kostnaderna för revisionsplikten. Ser vi då till 
det faktum att gränsvärdet har höjts tre gånger, talar det sitt tydliga språk.97

 
I en undersökning från 2003 framgår att 42 % av företagen som undantagits från 
revisionsplikten ändå valt att låta årsredovisningen granskas av revisorer. 27 % av dessa 
uppger vidare att kreditgivarnas krav som en anledning. Samma undersökning visar att den 
största anledningen till att inte låta företaget revideras, är att hålla kostnaderna låga. Hur 
kostnaderna förändrats i och med frivillig revision, har många företag dock svårt att redogöra 
för.98 Aktieägare som har ett innehav av minst 10 % av aktiekapitalet har rätt att kräva 
revision.99

 
En viktig fråga är också hur det påverkar revisionsbranschen. I England har det visat sig att 
effekterna inte blev alltför stora. Det de förlorade i revisionsarbetet, ersattes dock av andra 
tjänster. Det var mestadels de mindre revisionsbyråerna som förlorade uppdrag. Det är 80 % 
av de tillfrågade som hade bedömt att intäkterna från de nya uppdragen motsvarade eller 
översteg förlorade revisionsintäkter. Det förekommer även olika åsikter om allmän revision i 
England. Banker och Skatteverket är mycket för revisionsplikt medan det är splittrat mellan 
revisorerna och deras organisationer.100

 
 
Tyskland 
 
År 1984 undantogs småföretagen i Tyskland från revisionsplikten.101 Tyskland tillhör för 
övrigt gruppen av länder som överhuvudtaget aldrig haft full revisionsplikt. När EG: s fjärde 
bolagsdirektiv med undantag för revisionsplikt antogs, hade Tyskland för få kvalificerade 
revisorer för att klara av att revidera alla små aktiebolag. Läget i Tyskland var troligtvis en 
bidragande del till undantagets uppkomst.102  
 
I Tyskland är det vanligt förekommande med skatterevision, vilket innebär att en stor del av 
kontrollansvaret överförs på Skatteverket istället för att belasta företagen.103 Trots undantaget 
anlitar cirka 90 % av småföretagen en revisor eller en licenserad skatterådgivare för sina 
bokslut och deklarationer. Den tyske revisorn eller den licensierade skatterådgivaren lämnar 
istället ett skriftligt utlåtande om omfattningen av bokföringskontrollen. Arbetet som en 
svensk revisor gör i ett mikroföretag, är samma kvalitetssäkring/rådgivning som det frivilliga 
uppdraget i Tyskland. Skillnaden är att revisorsarbetet i Sverige omfattas av en internationell 
standard, liksom förekomsten av notarius publicus i Tyskland.104

                                                 
96 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
97 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
98 Granlund, A, m.fl., [2005], Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag 
99 Thorell, P, m.fl., [2005], Revisionsplikten i små aktiebolag 
100 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233
101 Granlund, A, m.fl., [2005], Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag  
102 Thorell, P, m.fl., [2005], Revisionsplikten i små aktiebolag 
103 Granlund, A, m.fl., [2005], Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag  
104http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2005%5c03%5
c16%5c137039%26src%3ddi  
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Undantagets gränsvärden i Tyskland låg 2005 på följande nivåer: balansomslutning 3,438 
miljoner euro, nettoomsättning på 6,875 miljoner euro och 50 anställda.105 För att utnyttja 
möjligheten att välja bort, eller förenkla, revisionen måste företagen uppfylla två av tre 
kriterier. 106

 
Banker i Tyskland har krav på sig att vid lån över 250 000 euro göra sig medvetna om 
företagets finansiella ställning. Revision är önskvärt, men krav finns endast att företagen tar 
hjälp av kvalificerade rådgivare. Många företag låter sig revideras för att göra bankerna till 
viljes, trots att de inte är förpliktade.107

 
Av alla tyska bolag, anlitade 90 % av dem år 2005 en revisor eller licensierad skatterådgivare 
för bokslut och deklaration.108

 
 
Danmark 
 
De företag som i Danmark är skyldiga att upprätta årsredovisning, är aktiebolag och 
andelsbolag. Tidigare har det av samtliga bolag krävts att få dessa redovisningar granskade av 
revisorer. Nu har beslut tagits om att revision för småföretag kommer att underlättas. 
Processen kommer att innefatta två etapper. 109   
 
Första etappen är genomförd och innebär att revisionsplikten har avskaffats helt för de allra 
minsta företagen. Hit klassas de företag som inte överskrider följande gränsvärden: en 
balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor, en nettoomsättning på 3 miljoner danska 
kronor, och ett genomsnittligt antal på 12 heltidsanställda. Etapp två förväntas genomföras 
under 2009/2010 och avser en lindring av revisionsplikten för företag som inte överskrider 
följande gränsvärden: en balansomslutning på 29 miljoner danska kronor, en nettoomsättning 
på 58 miljoner danska kronor, och ett genomsnittligt antal på 50 heltidsanställda. För att nyttja 
möjligheten att välja bort, eller förenkla, revisionen måste företagen uppfylla två av tre 
kriterier under två sammanhängande räkenskapsår. 110  
 
Innan en lindring, som avses i etapp två, kan bli aktuell ska effekten på den ekonomiska 
brottsligheten utredas. Vid brott mot bolags-, skatte- eller redovisningslagstiftningen kan 
företag bli ålagda att under ett till tre år revideras. Revisionsplikten ersätts inte av något krav 
på annan kontroll av årsredovisningen. 111

 
Danmarks val att slopa revisionsplikten grundar sig i en tanke att skapa bättre förutsättningar 
för det danska näringslivet. För småföretagen i Danmark ska samma villkor gälla som för små 
verksamheter i de flesta andra EU-länder.112 Danska regeringen har som mål att landet ska 
vara ett av världens mest konkurrenskraftiga, vilket de anser måste innebära att hänsyn tas till 

                                                 
105 Thorell, P, m.fl., [2005], Revisionsplikten i små aktiebolag 
106 Granlund, A, m.fl., [2005], Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag 
107 Granlund, A, m.fl., [2005], Slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag  
108 Bergdahl, M, m.fl., [2007], REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE - En studie om hur revisionspliktens 
avskaffande för små företag påverkar bankernas beslutsunderlag vid kreditgivning  
109 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse...2005/1 LSF 50 
110 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse...2005/1 LSF 50 
111 Bisgaard, A, [2006], ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag” 
112http://www.danmark.dk/portal/page/pr04/DANMARK_DK/Forside/LOVGIVNING/LOVGIVNING_LOVFO
RS/LOVGIVNING_LOVFORS_ERHVERV_OG_HANDEL/2005/Reduktion_af_revisionspligt_for_visse_virks
omheder 
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internationella bestämmelser.113 Regeringen har för att stärka landets ställning, uppsatt mål 
om att sänka näringslivets administrativa kostnad. Här finns förväntningar på att avskaffandet 
av revisionsplikten ska bidra till en reduktion.114   
 
Kostnaden för revisionen innan lagändringen, var ungefär densamma som i Sverige, det vill 
säga cirka två miljarder SEK per år. 115

 
Resultatet av ett slopande av revisionsplikten i de danska småföretagen, har lett till att 93,5 % 
av företagen frivilligt har valt revision. Ett kredit- och affärsinformationsföretag presenterade 
dessa siffror i sitt sjunde nummer 2007. En tanke bakom denna siffra är att företagarna 
värdesätter revisionens garanti för ordning och reda i räkenskaperna. Vidare värdesätter 
bankerna att räkenskaperna är författade av en kvalificerad revisor.116  
 
 
Finland 
 
Revisionslagsarbetsgruppen i Finland föreslog i sin rapport i november 2003, att de minsta 
företagen skulle befrias från revisionsskyldigheten. De ansåg att ägaren själv kan besluta om 
bolaget skall ha en revisor, om de underskred en omsättning på 300 000 euro, 
balansomslutning 200 000 euro och fem anställda. Många av de små företagen är 
enmansföretag och har inte arbetstagarskyldigheter och då ansågs verksamheten vara för liten 
för att den skulle motivera en kostbar revision. 117

 
Det uppfattas av många som att de nu vill förbjuda mindre företag att använda sig av revisorer 
och andra rådgivningstjänster, men så är inte alls fallet. Om ett företag anser sig vara i behov 
av revisionstjänster, då ska det givetvis vara möjligt. I många fall är det också att 
rekommendera, då yrkesrevisorerna har en bred kunskap inom ekonomi och skatteärenden. 
De kan därmed hjälpa de små företagen att hävda sig och sin konkurrenskraft på 
marknaden.118  
 
I Finland har ett argument för att bibehålla obligatoriskt revision i alla aktiebolag, varit vikten 
av att bekämpa brottsligheten och den grå ekonomin. De menar att revision förhindrar 
oegentligheter. Det har dock visat sig att där det mest förekommer oegentligheter, helt eller 
delvis, har förekommit i företag där de har försummat bokföringen. Där finns det oftast ingen 
revisor eller då har de använt sig av en lekmannarevisor. Slutsatsen de har dragit av detta, är 
att revisorn har mycket små möjligheter att upptäcka och förhindra oegentligheter och 
brott.119

 

                                                 
113 Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse...2005/1 LSF 50 
114 Bisgaard, A, [2006], ”Revisionsplikten avskaffas för små danska företag” 
115 Nyquist, K, [2005], ”Slopad revisionsplikt i små aktiebolag” 
116 http://www.soliditet.se/Pages/NewsArticlePage____2049.aspx 
117 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233    
118 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233    
119 http://www.ktm.fi/index.phtml?80365_m=80382&l=sv&s=233    
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Sammanfattande bild 
 
Som vi kan se har olika länder framfört olika, fast ändå snarlika, argument för att inte ha 
revisionsplikt i småföretag. Samtliga länder är dock överens om att det viktigaste är att 
underlätta för småföretagarna och stärka deras konkurrenskraft. England talar om att det 
saknas bevis för att nyttan av revision rättfärdigar kostnaden. I Sverige är inställningen den 
motsatta. Vi anser det finnas en ”regel” som säger att plikten ska bestå, då det inte kan bevisas 
att ett avskaffande medför en förbättring. Idag uppfattar vi ändå att Sverige har börjat bli ett 
mer vidsynt land som kan se att det är tänkbart att följa internationella regler. Många vill se en 
förändring. 
 
Avskaffandet har genomförts på skiftande vis i undantagsländerna. Varierande gränsvärden, 
vilka i England har kommit att höjas successivt, har satts upp. Att England påbörjade 
försiktigt och att undantagsnivån därefter stigit, anser vi vara ett tecken på att avskaffandet av 
plikten har medfört önskat resultat och inte vållat några större problem.  
 
Inte något av länderna har direkt ersatt revisorn med något annat kontrollinstrument. Däremot 
ställer bankerna i Tyskland krav på att rådgivare granskar företagens räkenskaper om större 
lån ska kunna beviljas. Aktieägare i England har viss rätt att kräva revision och danska 
småföretag riskerar att bli tvångsreviderade om brott begås. Våra respondenter ser gärna att 
revisorn består eller blir direkt ersatt av en auktoriserad redovisningsbyrå. De tror inte att det 
skulle kunna fungera utan någon form av kontroll. Valmöjlighet för granskning bör dock 
finnas. 
 
Vi ser här att även om svenska småföretagare gärna önskar att revision blir en valmöjlighet, 
menar de inte nödvändigtvis att en förändring måste genomföras på samma sätt som i andra 
länder. Vad vi kan se är att EU: s undantagsmöjlighet har nyttjats på olika sätt inom olika 
länder och det finns inget som säger att Sverige måste följa andras tillvägagångssätt.  
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6 Slutsats  
 
Vi har kommit fram till att det finns anledning att ifrågasätta revisionsplikten i småföretag. 
Även om revisorns kompetens är värdefull för företagarna, har vi ändock funnit att det kan 
finnas andra möjligheter för att erhålla vägledning. Det viktiga är att räkenskaperna blir 
rättvisande och trovärdiga. Nyttan av revisionen berättigar inte alltid kostnaden.  
 
En stark drivkraft för att ha obligatorisk revisionsplikt för alla aktiebolag oavsett storlek, är att 
den motverkar brott, både avsiktliga och oavsiktliga. Det har dock visat sig vara enkelt att 
säga att ett avskaffande av revisionsplikten i småföretag kommer att leda till ökad brottslighet, 
men detta är det ingen som kan veta säkert. Den som är brottsbenägen blir troligtvis inte 
skrämd av en revision. Därmed faller argumentationen. Även om avskaffandet skulle bidra till 
ökad brottslighet, är det inte självklart att det skulle bli mer lönsamt för samhället att finna 
dessa än att avstå. Revisionen fyller heller ingen funktion som skydd mot aktieägare i 
småföretag, då företagaren ofta är ensam ägare.  
 
De småföretagare som vi har intervjuat, är positivt inställda till en lagförändring. Främst är 
det kostnadslättnaden som välkomnas. De är dock överens om att någon form av kontroll är 
nödvändig, även om revisionen inte skulle vara obligatorisk. Detta grundas främst på att 
undvika brott som kan uppstå på grund av okunskap. De anser att de redovisningskonsulter 
som de anlitar, kan fylla kompetensbristen hos ägarna och därmed ersätta revisorns 
vägledande funktion. Detta ses som en funktion som syftar till, att de som företagare, vill 
lämna korrekta uppgifter enligt de regler och lagar som är aktuella. Därmed ser de ingen 
större förändring gällande handledning, utan den enda synbara effekten är att företagets 
kostnader reduceras. 
 
Oavsett om det är revisorn eller en alternativ kontrollant som genomför granskningen av 
bolagets räkenskaper, blir arbetet baserat på personlig bedömning. Därmed blir tilliten en 
viktig aspekt, det vill säga att det är fråga om att företagaren måste ha ett förtroende för att 
granskaren utför sitt jobb. Om förtroende saknas, har det ingen betydelse om småföretagarna 
kontrolleras eller ej.  
 
Efter att ha beaktat för- och nackdelar för ett avskaffande, finner vi att de nackdelar som 
presenterats inte nödvändigtvis är tillräckliga för att övervinna det positiva. Andra länders 
erfarenheter visar att ett avskaffande av plikten inte behöver vara något negativt, utan kan 
istället resultera i att småföretagarnas konkurrenskraft stärks. 
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