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Abstract 

Title: Mandatory audit - Harmonization towards the EU maximum threshold 

Authors: Jesper Kenney, Claes Lagergren och Alexander Schweidenbach 

Advisors: Conny Johanzon 

Examiner: Andreas Nilsson 

Setting: In the year of 2006 the Swedish government initiated an investigation concerning the repeal 

of the mandatory auditing in Sweden, as a start of an adaption towards the EU directives. The repeal of 

the mandatory audit legislation was passed in 2010 and small companies in Sweden got the 

opportunity for audit exemption. After the repeal of the mandatory audit, discussions started whether 

Sweden should raise the threshold of the audit exemption or not. This leads us into the problem 

definition: How can the stakeholders in Sweden be effected by a raise of threshold of the audit 

exemption in the future? What opportunities does the stakeholders have to adapt to the effects of a 

raise of threshold? 

Purpose: The purpose of this study is to examine what effects a raise of threshold for auditing has on 

our community and its stakeholders. We compare the expected effects with the real outcome of effects 

in the EU-countries Great Britain and Denmark. We intend to analyze the three stakeholders that is 

among the affected of the legislation change. Our focus in this study is to find out how stakeholders 

are affected in each of every country listed above and contribute with new knowledge regarding 

stakeholders’ impact by the mandatory audit in Sweden for a future raise of threshold. The 

stakeholders being examined in this study is creditors, the Swedish tax authority and small companies. 

Method: In this study we used a qualitative method and the major part of our collected data is from 

earlier reports, investigations and studies from Sweden, Denmark and Great Britain. These was 

supplemented with statements from two experts, one of them representing Svenskt Näringsliv and the 

other one representing the Swedish tax authority. 

Conclusion: A raise of threshold for the mandatory audit will affect the stakeholders of our study in 

different ways. None of the reports presented in this study shows that the tax loss will increase 

together with a raise of threshold. Nor will the Swedish tax authority’s legitimacy- and relationship-

dependence be affected substantially. Creditors will experience increased insecurity regarding lending 

and financing. They will in higher extent need to set demands on bigger companies that opt out 

auditing. The direct effect on companies will be that a greater proportion of bigger companies will be 

able to opt out auditing. A greater proportion of these bigger companies that will be a subject of the 

raise of threshold, will continue using audit although the opportunity to opt out. These will have to 

find new methods to decrease insecurity that stakeholders can find in the companies when they choose 

to opt out auditing.  

Keywords: Mandatory auditing, audit, audit exemption  

  



 
 

Sammanfattning 

Titel: Revisionsplikt - Harmonisering till EU:s maximivärde 

Författare: Jesper Kenney, Claes Lagergren, Alexander Schweidenbach  

Handledare: Conny Johanzon 

Examinator: Andreas Nilsson 

Bakgrund: År 2006 så initierade regeringen en utredning gällande slopandet av revisionsplikten i 

Sverige, som en del i att anpassa sig till EU:s direktiv. Regeländringen gick igenom år 2010 och små 

aktiebolag i Sverige fick möjligheten att välja bort revision. Efter slopandet av revisionen har 

diskussioner angående en ytterligare harmonisering mot det högre gränsvärdet i EU förts. Detta ledde 

in oss på forskningsfrågorna: Hur kan intressenter i Sverige påverkas av en eventuell framtida höjning 

av gränsvärdet? Vilka möjligheter har intressenterna att anpassa sig till effekterna av en höjning av 

gränsvärdet? 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka de effekter en höjning av gränsvärdet för revision har för de 

tre signifikanta intressenterna; kreditgivare, Skatteverket och aktiebolag. Detta gör vi genom att 

jämföra förväntade effekter med de verkliga effekter som uppstod i EU länderna Storbritannien och 

Danmark. Vi ämnar att analysera tre intressenter som berörs av regeländringen. Den här studien 

fokuserar på hur intressenterna har påverkats i respektive land för att sedan bidra med ny kunskap om 

intressenters påverkan av revisionsplikt i Sverige inför en framtida höjning. De intressenter som 

undersöks i studien är kreditgivare, Skatteverket och aktiebolag. 

Metod: I vår studie har vi använt oss av kvalitativ metod och samlade in större delen av vårt data 

genom tidigare rapporter, utredningar och undersökningar från Sverige, Danmark och Storbritannien. 

Dessa har kompletterats med expertutlåtanden från två personer från Svenskt Näringsliv och 

Skatteverket. 

Slutsats: En höjning av gränsvärdet för revisionsplikten kommer att påverka vår studies intressenter 

på olika sätt. Ingenting i de rapporter vi tagit del av tyder på att skattebortfall kommer att öka 

tillsammans med en höjning. Inte heller Skatteverkets legitimitet och relationsberoende kommer 

påverkas nämnvärt av en höjning. Kreditgivare kommer vid förändringen uppleva en ökad osäkerhet 

vid kreditgivning. De kommer i högre utsträckning behöva ställa krav på de större aktiebolagen som 

väljer bort revision. Den direkta påverkan för aktiebolagen är att ett större antal aktiebolag kommer få 

möjligheten avstå från revision. En stor del av de större aktiebolagen som kommer omfattas av en 

höjning av gränsvärdet, kommer att fortsätta använda sig av revision trots valmöjligheten att välja bort 

det. Men dessa måste hitta nya metoder för att minska osäkerhet som intressenter kan känna när 

aktiebolagen väljer bort att revidera deras finansiella information. 

Nyckelord: Revisionsplikt, revision, frivillig revision 
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Förkortningar 

EU -  Europeiska Unionen 

SOU -  Statens offentliga utredningar 

SRF -  Sveriges redovisningskonsulters förbund 

Förklaringar av organisationer och publikationer 

Balans är en tidskrift som ges ut av FAR. 

BAS-planen är en kontoplan som används i svenskt näringsliv. 

FAR SRS INFO är publikationer utgivna av FAR/SRS. 

FAR är en svensk branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och 

rådgivare. 

FSR är en dansk branschorganisation för auktoriserade revisorer. 

Företagarna är en svensk företagsorganisation som företräder över 70 000 

företag inom många olika branscher. 

HRMC är en myndighet fristående från regeringen som ansvarar för insamlingen 

av skatter i Storbritannien. 

INSPI är en facktidning från Danmark, ges ut av FSR. 

Riksrevisionen - Svensk myndighet vars uppgift är att oberoende granska de 

svenska myndigheterna i Sverige. 

UC AB är ett svenskt kreditupplysningsföretag. 

XBRL-format är en internationell standard för lagring, överföring och 

presentation av all slags finansiell information oberoende av datorsystem. 

 

 

 



 
 

Definition av små aktiebolag i länder inom EU 2014 i vår studie 

Överstiger aktiebolagen två eller fler av följande krav under de två senaste räkenskapsåren är 

de enligt lag skyldiga att ha revisor: 

Sveriges små aktiebolag: max 3 anställda, balansomslutning på max 1.5 

miljoner SEK samt nettoomsättning på max 3 miljoner SEK (SOU 2008:32). 

Danmarks små aktiebolag: max 12 anställda, balansomslutning på max 4 

miljoner DKK (motsvarande cirka 5.1 miljoner SEK) samt nettoomsättning på 

max 8 miljoner DKK (motsvarande cirka 10.2 miljoner SEK) (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2011).  

Storbritanniens små aktiebolag: max 50 anställda, balansomslutning på max 

3.26 miljoner GBP (motsvarande cirka 45,7 miljoner SEK) samt nettoomsättning 

på max 6.5 miljoner GBP (motsvarande cirka 79 miljoner SEK) (BIS 0301, 

2014).  

EU:s rekommendation för revisionsplikt: max 50 anställda, balansomslutning 

på max 4,4 miljoner EUR (motsvarande cirka 42 miljoner SEK) samt 

nettoomsättning på max 8,8 miljoner EUR (motsvarande cirka 84 miljoner SEK) 

(SOU 2008:32). 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel introducerar vi ämnet av vår studie. Vi beskriver även bakgrunden samt den 

problemdiskussion som lett fram till syftet för studien och de frågeställningar vi vill besvara. 

1.1 Bakgrund 

Regeringen initierade en utredning år 2006 vid namn ”Utredningen om revisorer och revision 

2008, Avskaffande av revisionsplikten för små företag: delbetänkande”, vidare i denna studie 

nämnd som SOU 2008:32. Utredningens syfte var att lyfta fördelar mot nackdelar med en 

slopad revisionsplikt för små aktiebolag. Utredningen presenterade beslutsunderlag för en 

eventuell förändring gällande regleringen kring revisionsplikten. I utredningen förutspåddes 

de effekter förändringen skulle få på de olika intressenterna, bland annat aktiebolag, 

kreditgivare och den svenska skattemyndigheten, Skatteverket. Utredningen innehåller även 

förslag på åtgärder för myndigheter för hur de skall anpassa sig till regeländringen. 

 

Vid ett möte år 2007 betonade Europeiska rådet att ”kraftfulla gemensamma insatser från EU 

och medlemsstaterna är nödvändiga för att minska de administrativa bördorna”. Därigenom 

räknades det med att de europeiska företagen skulle få möjlighet att öka sin konkurrenskraft 

(SOU 2008:32). Sverige genomförde en reform år 2010 som tillät små bolag att välja om 

revision var önskvärd. Syftet var att minska administrativa kostnader och förbättra 

konkurrenskraften för svenska aktiebolag. 

 

En myndighet som förutspåddes skulle påverkas i hög grad av den slopade revisionsplikten 

var Skatteverket. De negativa effekterna av förändringen som utredningen pekade på var 

risken för ökade skattefel och minskade skatteintäkter. I SOU 2008:32 påpekas att ökat 

skattefusk kan leda till att skattebetalare konkurreras ut av skattefuskare. Detta genom den 

konkurrensfördel fuskarna skulle uppleva av att inte betala skatt för sin verksamhet. 

 

Den direkta betydelse revisionsplikten har för skattekontrollen är granskningsskyldighet med 

rapporteringsplikt enligt svensk lag (9 kap, 34 och 37 § aktiebolagslagen). Detta innebär att 

revisorn granskar företagens räkenskaper när det gäller skatter och avgifter samt rapportering 

av vissa avvikelser i revisionsberättelsen (SOU 2008:32). Revisorns plikt är att skicka in en 

kopia på revisionsberättelsen, om den innehåller anmärkningar, så kallade orena 

revisionsberättelser till skatteverket (Skatteverket, 2014). En ren revisionsberättelse skickas 
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inte in till Skatteverket. Att ett företags revisor inte har skickat in någon revisionsberättelse till 

skattemyndigheten är alltså en indikation på att bolagets räkenskaper är i gott skick (SOU 

2008:32). 

 

I SOU 2008:32 undersöktes möjligheten till en slopad revisionsplikt för små aktiebolag. Med 

detta beräknade regeringen att företagens kostnader för revision skulle minska med 5,8 

miljarder svenska kronor (SEK) per år. Syftet var att småbolagen själva skulle få möjligheten 

att välja om de vill använda sig av revision eller inte. Resultatet av utredningen visade att de 

positiva effekterna övervägde de negativa. Regeringen räknade med ökad ekonomisk 

brottslighet och skattefusk, men att detta skulle kompenseras upp med stramare och hårdare 

skattelagstiftning. 

 

I samband med att denna utredning publicerades, svarade Riksrevisionen med att belysa 

utredningens brister. Utredningen ansågs sakna allsidig analys kring de negativa effekterna av 

den slopade revisionsplikten. Riksrevisionen (2008) menade att det blir svårt att bedöma om 

de kompensatoriska åtgärderna är tillräckliga för att motverka eventuella negativa effekter 

som skulle kunna uppstå i och med slopandet av revisionsplikten.  

 

År 2010 genomfördes regeländringen, vilket innebar att aktiebolag som överstiger två eller 

fler av följande tre krav under de två senaste räkenskapsåren är skyldiga att ha en revisor: 

 

 Max 3 anställda. 

 En balansomslutning på max 1,5 miljoner SEK. 

 En nettoomsättning på max 3 miljoner SEK (Carrington, 2010). 

 

Detta medförde att 70 procent av Sveriges aktiebolag var fria att välja om de skulle använda 

sig av en revisor eller inte. Enlig en undersökning av Kempe (2014), så har 38 procent av de 

små bolagen valt bort revision år 2014. 

 

1.1.1 En höjning av gränsvärdet 

I Sverige har det, efter slopandet 2010, diskuterats om en höjning av gränsvärdet närmare 

EU:s högre gränsvärden gällande revisionsplikten. Länder i EU som exempelvis Danmark, 

har anpassat sig och höjt sina gränsvärden för revisionsplikt (Svenskt näringsliv, 2010). Detta 
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kan innebära en konkurrensfördel för dessa andra länder gentemot Sverige (SOU 2008:32). 

En höjning av gränsvärdena har hittills uteblivit i Sverige. Maxgränsvärden enligt EU:s 

direktiv är följande:  

 

 Max 50 anställda. 

 En balansomslutning på max 4,4 miljoner EUR. (c:a 42 miljoner SEK). 

 En nettoomsättning på max 8,8 miljoner EUR. (c:a 84 miljoner SEK). 

Överstigs två av dessa tre krav under de två senaste räkenskapsåren måste företaget anlita en 

revisor (SOU 2008:32). Dagskurs 2015-01-05 EUR till SEK 9,5369 (Valutagraf, 2014). 

 

Det har förts debatt där branschorganisationer som Svenskt Näringsliv och FAR 

uppmärksammade och utryckte en vilja över att höja gränsvärdet närmare EU:s direktivs 

maximivärde. Däremot har Skatteverket förespråkat en långsammare etablering av en höjning 

av gränsvärdet (Andersson, 2011). Enligt Brännström (2013) ska en utredning under våren år 

2015 undersöka möjligheterna att höja gränsvärdena för revisionsplikt. Brännström hävdar att 

samma utredning troligen kommer utvärdera slopandet av revisionsplikten från år 2010. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Från och med år 2010 gäller en förändring kring regleringen för företagens revisionsplikt. 

Regeringsbeslutet resulterar i en förändring där en stor del företag nu får friheten att välja 

huruvida revision är nödvändigt eller inte (Skatteverket, 2010). 

 

Flera intressenter påverkades och engagerade sig för regleringen kring revisionsplikten. Efter 

regeländringen år 2010 har Svenskt Näringsliv gått ut och krävt att de aktuella gränsvärdena 

skall höjas. Claes Norberg, redovisningsexpert på Svenskt Näringsliv, menar att kravet på 

högst tre anställda kan motverka företagens vilja att anställa (Norberg, 2014). Andersson 

(2011) hävdar att Skatteverket däremot har en mer restriktiv inställning till en ökning av 

gränsvärdena. Anders Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverket, menar att Sverige bör 

vara försiktig med en alltför kraftig och snabb höjning. Han pekar på en ökad risk för stora 

skattefel eftersom att företagens redovisning ligger som grund för deklarationen och att små 

företag gör fel när de redovisar (Andersson, 2011). Vidare argumenterar Klaar för att det är 

viktigt att hjälpa företagen att klara av sin redovisning och tycker att man ska ge statliga 

bidrag för att få småföretagen att göra korrekta redovisningar. 
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Skatteverket beräknade att avskaffandet av revisionsplikten skulle orsaka 1,3 miljarder SEK i 

skattefel genom medvetet eller omedvetet skattefusk. I artikeln av Andersson (2011) så 

påpekar Klaar att Skatteverket fått 40 miljoner SEK i extra anslag för kontroller i samband 

med avskaffandet av revisionsplikt, vilket skulle kunna användas för att kontrollera de företag 

som inte haft hjälp med sina deklarationer. Bolagsverket meddelade år 2012 att 

årsredovisningarna höll sämre kvalitet och förseningsavgifterna har ökat i mängd 

(Bolagsverket, 2012). År 2014 meddelade Skatteverket i ett pressmeddelande att mycket talar 

för att skattefelen har minskat mellan år 2007 och år 2012 (Skatteverket, 2014).  

 

Reformen har fått ett bra genomslag på marknaden enligt Steve Ribbestam, ordförande i 

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (Balans, nr 9, 2013). År 2013 valde 75 procent av 

alla nystartade aktiebolag att utnyttja möjligheten att välja bort revision. Han säger dock att 

årsredovisningarna hos företag som varken använt auktoriserad revisor eller auktoriserad 

redovisningskonsult visat sig vara av sämre kvalitet. Ribbestam hävdar att höjda gränsvärden 

för revisionsplikt är en naturlig följd efter den positiva försöksperiod som nu varit. Han tror 

även att effekterna av frivillig revision skulle öka värdet och uppskattningen för 

revisionstjänsten då den kommer användas av bolag som behöver den (Balans, nr 9, 2013). 

 

Annika Fritsch, skatteexpert hos företagsorganisationen Företagarna, påpekar att Företagarna 

anser att gränserna för frivillig revision redan från början borde ha varit högre. Fritsch är 

positiv till en höjning men menar att det knappast är aktuellt före år 2016 eller år 2017, 

eftersom reformen först ska utvärderas, vilket inte påbörjas förrän nästa år tidigast (Balans, nr 

9, 2013).  

 

SOU 2008:32 påpekar att inför slopandet av revisionsplikten år 2010 fanns det en oro för 

ökade skattefel. För att motverka detta föreslogs två åtgärder som kompenserar för den 

förlorade skattekontrollen när det inte längre finns en kvalificerad revisor i varje aktiebolag. 

Det första förslaget var att Skatteverket skulle få möjlighet att under löpande beskattningsår 

genomföra allmän kontroll av företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. Det 

andra förslaget innebar att alla näringsidkare skulle lämna uppgift i skattedeklarationen om 

huruvida årsbokslut upprättats med biträde av en exempelvis en redovisningskonsult samt om 

årsredovisningen granskats av revisor.  
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En revisor är skyldig enligt 9 kap. 37 § aktiebolagslagen att skicka in revisionsberättelsen till 

Skatteverket om det finns anmärkningar som antyder att någon i styrelsen eller verkställande 

direktör gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

(SOU 2008:32). Syftet med gransknings- och rapporteringsskyldigheten är att se till att 

beskattningssystemet fungerar effektivt. Under år 2007 inkom, enligt uppgifter från 

Skatteverket, 12 921 anmälningar, de allra flesta från revisorer och Bolagsverket. SOU 

2008:32 påpekar att det kan vara enklare för Skatteverket att utreda tveksamma deklarationer 

som redan granskats och blivit anmärkta av revisorer. För företagen kan revisorer påpeka 

felaktigheter och förhindra rättsliga åtgärder från Skatteverket. Lagstadgad revision kan 

indirekt främja att riktiga uppgifter lämnas i skattedeklarationer och i bokföringen, vilket på 

så vis kan påverka beskattningsunderlaget (SOU 2008:32). 

 

1.2.1 Storbritannien och Danmark 

Storbritannien och Danmark har redan kommit en bit på vägen gällande processen att 

harmonisera mot EU:s direktiv. Storbritannien nådde EU:s maximivärde år 2004 (Thorell & 

Norberg, 2005). Danmark introducerade möjligheten att välja revision för bolag år 2006 och 

satte då gränsvärdet lägre än EU:s maximivärde (Collis, 2010). Storbritannien och Danmark 

liknar varandra i form av styrning och myndigheter, de har dessutom liknande kulturer och 

regelverk. Till exempel så härstammar båda ländernas regelverk från romersk 

redovisningslag, vilket idag kan ses hos ländernas lika revisionskultur och regelverk (Collis, 

2010).  

 

Danmark är mest likt Sverige, i jämförelse med Storbritannien, gällande regeringsorgan, 

institutioner och kultur (Norberg, 2014). De har dessutom höjt de initiala gränsvärdena för 

frivillig revision år 2011 (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011). Likheterna mellan Sverige 

och Danmark innebär att det finns möjlighet att analysera effekterna och konsekvenserna av 

en ytterligare höjning av gränsvärden för Sverige genom att jämföra med Danmark (Norberg, 

2014). 

Schütt Larsen (2005) och Bærentsen (2005) uttryckte oro över att småbolag utan reviderade 

rapporter kunde komma att bli nekade eller få en högre ränta vid lån. Detta för att 

kreditgivarna upplever en högre risk vid icke reviderade finansiella rapporter. Borges (2005) 

hävdade däremot att de kreditanalyser banker eller finansiärer genomför är byggd på fler 

beslutsunderlag än endast om bolagens årsrapporter är reviderade.  
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1.3 Problemställning 

Sveriges små aktiebolag skiljer sig från övriga länder inom EU där gränsvärdena för revision 

många gånger är högre. Norberg (2014) påpekar att revision innebär en merkostnad för 

bolagen, många bolag får ingen eller få fördelar av den.  Många företag vill själva kunna 

avgöra huruvida det är nödvändigt med en revisor och de vill inte tvingas till revision av 

regelverk. Även branschorganisationer så som Svenskt Näringsliv och FAR förespråkar 

ytterligare höjningar av gränsvärden, då de har sina medlemsföretag i ryggen (Norberg, 2014). 

Medan Svenskt Näringsliv, Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) och FAR vill höja 

gränsvärdet, så förespråkar Skatteverket ett mer försiktigt tillvägagångssätt vid anpassning till 

EU:s direktiv. De uttrycker en oro över en allt för hastig höjning av gränsvärdet som kan 

tänkas öka skattefelen bland företag (Andersson, 2011). 

 

Faktum är att många företag i övriga EU och världen är verksamma under högre gränsvärden 

för revisionsplikt och därför har vissa konkurrensmässiga fördelar gentemot svenska företag. 

Detta är också något som driver frågan om en frivillig revision framåt (Norberg, 2014). Efter 

slopandet av revisionsplikten år 2010 har inga större effekter uppmärksammats. De rapporter 

och forskning som vi tagit del av är begränsade och det finns ingen direkt uppföljning av 

effekterna för slopandet av revisionsplikten i Sverige. En vidare höjning kan komma att ge 

mer märkbara effekter för olika aktörer i Sverige (Norberg, 2014). I Danmark och 

Storbritannien har höjning mot EU:s direktiv för revisionsplikt redan genomförts, den här 

studien undersöker de effekter som höjningen fått i dessa länder för att jämföra med Sverige. 

Vilket leder oss in på de specifika frågeställningarna som studien skall besvara: 

Hur kan signifikanta intressenter i Sverige påverkas av en framtida höjning av gränsvärdet? 

Vilka möjligheter har dessa signifikanta intressenter att anpassa sig till effekterna av en 

höjning av gränsvärdet? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka de effekter en höjning av gränsvärdet för revision har på 

kreditgivare, aktiebolag och skattemyndigheter. Detta gör vi genom att jämföra förväntade 

effekter med de verkliga effekter som uppstod i EU länderna Storbritannien och Danmark. Vi 

ämnar analysera tre av intressenterna som berörs av regeländringen. De tre intressenter vi har 

valt att studera är, kreditgivare, skattemyndigheter och aktiebolag. Den här studien fokuserar 
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på hur intressenterna har påverkats i respektive land för att sedan bidra med ny kunskap om 

intressenters påverkan av revisionsplikt i Sverige inför en framtida höjning. 

1.5 Avgränsning 

Vi valde att avgränsa vår studie till tre signifikanta intressenter som påverkas av en eventuell 

höjning av gränsvärdena för revisionsplikt, enligt både expertutlåtanden och undersökningar 

av danska och brittiska forskare. Vårt fokus ligger på den eventuella höjning av gränsvärdena 

som kan komma att ske i Sverige. Vi kommer att studera effekter och påverkan för 

intressenterna i länderna Storbritannien och Danmark. Detta för att kunna förutsäga effekter 

och påverkan för svenska intressenter vid en höjning av gränsvärdena. Dessa länder har haft 

full revisionsplikt tidigare och har just nu ett högre satt gränsvärde än det som är aktuellt i 

Sverige. Samtalen med Norberg och Gustafsson har av oss klassats som expertutlåtanden och 

frågorna som ställdes under samtalen hade ingen direkt teoretisk koppling. 
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1.6 Orsak, situation, konsekvens och åtgärd 

Utifrån problematisering och problemställning har vi utvecklat en modell som fungerar som 

en utgångspunkt i studien. Den föreställer orsak, situation samt den konsekvensinriktning som 

vår analys kommer fokusera på. Anpassning mot dessa konsekvenser presenteras som 

åtgärder. I modell 1.1 nedan förklaras sambanden mellan orsak, situation, konsekvenser och 

åtgärder. 

 

 

Modell 1.1  Modell som visar orsak, situation, konsekvens och åtgärd 

 

I modell 1.1 presenteras skapandet av konkurrenskraft som orsak. Bolag som är verksamma i 

länder där revision kan väljas bort ges fördelaktiga förutsättningar där dessa bolag kan minska 

utgifterna genom lägre administrativa kostnader kopplade till revision. Möjligheten till lägre 

administrativa kostnader ger företag en fördel och skapar konkurrenskraft. Med en anpassning 

till EU:s direktiv uppstår konsekvenser. Genom att applicera denna modell på både 

Storbritannien och Danmark så kan det förklaras hur dessa länder har anpassat sig. Modellen 

fungerar därmed som ett verktyg för oss att se hur teorin förhåller sig till datainsamlingen. 

Genom orsak-situation-konsekvens och åtgärd så kan studien visa steg för steg hur 

regeländringen förhåller sig till den teoretiska utgångspunkt som präglar studien. Modellen 

visar hur problematiseringen har sett ut från början av studien och hur intressenter kan 

påverkas, det var modellen som ledde in oss på teoriinsamlingen. Intressenter och legitimitet 
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påverkas av denna lagändring, vilket gav oss möjlighet att vidare undersöka fördelar och 

nackdelar med revisionspliktens harmonisering till EU:s maximivärde. 

Slutsatser kan sedan dras till hur Sveriges intressenter påverkas och deras möjlighet till 

anpassning av en höjning av gränsvärdet för revision ser ut. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssätt och vilka metoder som använts i studien. I kapitlet beskrivs 

även de val som gjorts och motiv till dessa.  

 

2.1 Undersökningsdesign 

Den här studien utgår ifrån tidigare forskning och rapporter från olika aktörer i samhället från 

Sverige, Danmark och Storbritannien. Forskning och rapporter som varit aktuella har berört 

förväntningar och effekter av en slopad revisionsplikt samt ett höjt gränsvärde för 

revisionsplikt. De teorier som använts handlar om intressenters relationer gentemot varandra 

och samhället samt organisationers strävan mot legitimitet. Utifrån den problemformulering 

och de teorier som presenteras i studien konstruerades forskningsfrågorna. Den här studien 

bygger på en kvalitativ metod, där samtal med experter från Svenskt Näringsliv och 

Skatteverket, som har god insikt i det valda ämnet, genomförts. I expertsamtalen ligger 

tyngden på individens sociala verklighet, något som är signifikant för en kvalitativ studie. Till 

skillnad från en kvantitativ ansats, blir det därför svårt att generalisera resultatet (Bryman & 

Bell, 2013).  

 För att stärka samtalens trovärdighet har studiens samtliga författare deltagit vid bägge 

samtalen med experterna och efteråt diskuterat de delar som varit oklara för att minimera 

risken för feltolkning. 

Studien undersöker signifikanta intressenter i samhället som påverkas av slopandet av 

revisionsplikten. I den här studien jämförs rapporter som berör ämnet från Danmark, 

Storbritannien och Sverige samt samtal med expertutlåtanden från respondenter från Svenskt 

Näringsliv och Skatteverket. Val av länder att undersöka och jämföra med motiverades av 

förslag från Norberg (2014) och från Collis (2010) forskning och rapporter. Det faktum att 

Storbritannien och Danmark, som liknar Sverige samhällspolitiskt, genomgått den process 

gällande revisionsplikt och harmonisering mot EU:s direktiv för gränsvärdena inom 

revisionsplikt, gör dem jämförbara. Norbergs expertutlåtande har hjälpt studien att inrikta sig 

på signifikanta forskningsfrågor. Genom uttalanden av Norberg om jämförelse över 

landsgränser och att länderna är lika så har studiens frågor utvecklats till att kunna jämföra 

Sverige med Storbritannien och Danmark.  
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2.2 Primärdata 
 

2.2.1 Datainsamling 

För insamlingen av primärdata, söktes personer med insikt i ämnet. Enligt Svenning (2003) så 

är primärdata det data som insamlas för en specifik studie, i denna studies fall är 

expertsamtalen primärdata. Studien undersöker slopandet av revisionsplikten på allmän nivå. 

Därför fokuserar den här studien på att undersöka effekterna på studiens signifikanta 

intressenter genom att studera Danmark och Storbritannien. Det valdes tre signifikanta 

intressenter med särskilt engagemang för revisionspliktens gränsvärden; Skatteverket, 

kreditgivare och aktiebolag. Det uppdagades att företrädare för dessa förekom frekvent i 

media, därför söktes kontakt med representanter från intressenterna. 

Efter kontakt via mail och telefon bokades samtal med Claes Norberg, redovisningsexpert på 

Svenskt Näringsliv. Norberg är representant för svenska bolag, han har även forskat och 

skrivit rapporter kring revision och revisionsplikt. Samtal genomfördes även med Torbjörn 

Gustafsson, skatterevisionsexpert på Skatteverkets rättsavdelning. Respondenter söktes från 

olika intressenter för att få till en mer mångfacetterad studie, Skatteverket var en mer kritiskt 

återhållsam kraft mot slopandet och Svenskt Näringsliv en mer drivande kraft. 

Den roll Norberg och Gustafsson har för denna undersökning är att verka som experter. En 

del oklarheter upplevdes efter att utredningar tagits del av och därför har experternas roll 

framförallt varit att räta ut dessa frågetecken och förklara vad som skett. Alltså har dessa 

samtal med experterna använts som konsultation och bekräftande samt dementerande av redan 

insamlad data. Samtalen klassas som expertutlåtanden och har inte i jämförelse med en 

normal undersökningsintervju någon direkt teorikoppling. 

Samtalet med Norberg genomfördes på Svenskt Näringslivs huvudkontor i Stockholm. Inför 

mötet diskuterades huruvida samtalet skulle ske på plats eller via telefon. Bryman & Bell 

(2013) hävdar bland annat att telefonintervjuer kan innebära sämre kvalitet på informationen 

än vid en direktintervju. Därför, för studiens trovärdighet, valdes en direktintervju. Resultaten 

av samtalen kommer dessutom att klassas som expertutlåtanden. Ett samtal genomfördes även 

med studiens andra expert Gustafsson. Detta samtal ägde rum på Skatteverkets huvudkontor i 

Solna, Stockholm. Inför samtalet mailades Gustafsson de ämnen som planerats att fråga om. 

Detta efter önskemål från respondenten. Fördelen med direktintervju togs även i beaktning 

här.  
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Inledningsvis vid samtalen tillfrågades respondenterna om inspelning tilläts och om 

respondenterna ville vara anonyma i vår studie. I båda fallen var ljudupptagningen inte något 

problem, det var heller inte något problem för oss att uppge deras namn i studien. Vissa 

restriktioner från Gustafsson var att det han uttalade sig om var hans egna åsikter och inte att 

tolka som uttalanden från Skatteverket. 

Samtalen som genomförts var av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att forskaren 

använder en intervjuguide med de ämnen som ska beröras och respondenten ges frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman & Bell, 2013). En semistrukturerad intervju gör 

intervjuprocessen flexibel. Då vårt syfte var förstå hur respondenten upplever verkligheten 

utan att styra respondenternas svar med färdigformulerade förväntningar, har frågorna varit av 

allmän karaktär som berört vårt ämne med viss teoretisk koppling (Bryman & Bell, 2013). 

2.2.2 Hantering av samtalsresultat 

 Samtalen har innan de presenterades i studien sammanfattats där det som var relevant för de 

forskningsfrågor studien ämnat besvara togs ut. De frågor som ställts vid samtalen blev 

grunden för hanteringen av resultatet från expertutlåtanden. Norbergs och Gustafssons svar 

presenteras tillsammans för att tydligt påvisa likheter och skillnader i uttalande för olika 

frågor. Genomgående är studien noga med att presentera vem som uttalar sig om vad för att 

undvika förvirring och missförstånd. Eftersom alla tre gruppmedlemmar deltog under 

samtalen och transkriberingen av dessa minimerades risken för felaktiga personliga 

tolkningar. När det har infunnit sig oklarheter så har diskussioner mellan gruppmedlemmar 

förts, något som Bryman & Bell (2013) benämner som intern reliabilitet.  

2.3 Trovärdighetsaspekter 

Enligt Bryman & Bell (2013) kan den interna reliabiliteten i en studie säkerställas genom att 

fler forskare diskuterat och beslutat för hur rapporter och intervjuer ska tolkas. Det är tre 

författare till den här studien som har tolkat de resultat som tagits fram. Alla tre författare har 

gått igenom materialet, vilket har lett till ökad intern reliabilitet för vår studie. Den 

kvantitativa forskning som presenteras från bland annat Collis (2007; 2010), har varit av god 

extern validitet. Enligt Bryman & Bell (2013) innebär god extern validitet att det går att 

generalisera studierna till andra miljöer. Detta tyder på att Collis forskning som berör 

Danmark och Storbritannien bör vara applicerbara på Sverige och stärker trovärdigheten i den 

här studiens analys och slutsats. För att öka studiens tillförlitlighet har triangulering använts 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att experterna Norberg och Gustafsson också har konfirmerat 
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den forskning och rapporter som presenteras i denna studie ökar trovärdigheten för denna 

studie. För att öka trovärdigheten och minska tolkningsfel har transkribering genomförts på 

samtalen med Norberg och Gustafsson.  

2.4 Urval 

Norberg och Thorell gjorde en utredning år 2005 på uppdrag av Svenskt Näringsliv som 

undersökte möjligheten till slopad revisionsplikt i Sverige. Norberg är redovisnings- och 

revisionsexpert inom organisationen Svenskt Näringsliv. Författarna till studien bedömer 

därför Norberg som kunnig inom studiens ämnesområde. Sen år 2009 arbetar Norberg för 

Svenskt Näringsliv, vilket är en av de främsta näringslivsorganisationerna i Sverige. Norberg 

har varit anställd på Svenskt Näringsliv redan innan slopandet av revisionsplikt trädde i kraft 

år 2010. Därför fanns anledning att tro att Norberg skulle kunna uttala sig om eventuella 

skillnader innan och efter revisionspliktens slopande. Norberg har följt och varit delaktig i den 

samhällsdebatt som pågått kring revisionsplikten, vilket indikerar på att Norberg är en 

användbar primärkälla. Samtal med Norberg valdes på grund av att han förekom frekvent i 

media som expert i ämnet. 

Gustafsson är studiens andra kontakt, genom ett så kallat kedjeurval (Bryman & Bell 2013) 

fick kontakt med honom med hjälp av Norberg. Utan Norberg hade kontakten med stor 

sannolikhet inte upprättats med en så pass skatterevisionskunnig person som Gustafsson. 

Gustafsson har varit anställd på Skatteverket sedan 80-talet och är sedan 10 år tillbaka 

skatterevisor. För studiens trovärdighet var det viktigt att tala med någon kunnig inom ämnet 

som dessutom var anställd på Skatteverket under förändringen som skedde år 2010. Att 

Gustafsson har varit med om processen och är expert inom skatterevision gör den data 

insamlad från honom högst användbar som primärkälla. Enligt Svenning (2003) är en 

respondent som varit delaktig i processen av det som studerats en användbar källa.  

2.5 Sekundärdata 

Sekundärdata kan beskrivas som material som tidigare har insamlats av andra. Det kan till 

exempel vara offentligt material eller tidigare slutförda forskningsprojekt (Svenning, 2003). 

Bryman & Bell (2013) beskriver sekundäranalys som en analys av data som forskaren 

vanligtvis inte själv har samlat in. Studien består till stor del av sådan data, i form av 

utredningar, rapporter och dokument. Studien har även kombinerat den sekundärdata som har 

samlats in med primärdata, vilket kan användas i till exempel en jämförande studie (Bryman 

& Bell, 2013). Fördelarna med detta, för oss, innebär att stora studier med många 
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respondenter från bland annat länderna Danmark och Storbritannien kan omfamnas i studien. 

Då dessa undersökningar är av hög kvalitet, blir undersökningen också representativ för 

Sverige. Riskerna med sekundärdata är att när forskare tar del av resultaten inte är bekanta 

med materialet som använts och saknar insikt i hur det analyserats (Bryman & Bell, 2013). 

Detta är något vi haft i beaktning för att minimera eventuella feltolkningar i studien. För att 

minimera de eventuella feltolkningarna i studien så har vi använt oss av data ifrån olika länder 

och författare. Detta för att bekräfta likheter och för att se skillnader mellan forskning i ämnet. 

Studiens referensram har skapats genom att söka efter vetenskapliga artiklar, litteratur, 

rapporter samt vetenskapliga undersökningar i diverse databaser. Sökningar genomfördes för 

att få fram resterande datamaterial genom databaserna ABI/Inform, Google Scholar, Summon, 

Proquest, ebrary, FAR online, Swepub och Wiley online library. De sökord som användes 

var: revision, revisionsplikt, slopad revisionsplikt, avskaffande av revisionsplikt, förändring 

vid lagändring, effekter revisionsplikt, audit exemption, mandatory auditing och audit 

threshold. 

2.5.1 Analys 

En viktig del i en kvalitativ analys är att se världen ur undersökningspersonernas ögon 

(Bryman & Bell, 2013). Det är också viktigt att förstå respondenternas sätt att uttala sig och 

vad som är gynnsamt för dem. Därför är det viktigt att vara kritisk till vad den här studiens 

expertutlåtanden berör och vem som sagt vad. Exempelvis är det av vikt att vara kritiska till 

att Norberg anser att gränsen för revisionsplikt bör höjas till EU:s maximivärde. Norberg kan 

tänkas uppleva effekter annorlunda eller har begränsad insikt i de negativa effekter detta 

skulle innebära för vissa intressenter. Norberg är representant åt företagarna och vill skapa 

bättre förutsättningar åt dem, därför är det troligen ur det perspektivet hans fokus ligger. För 

studiens trovärdighet blev valet att samtala med en ytterligare expert från Skatteverket med 

skilda intressen och olika synpunkter på revisionsplikt i denna studie. Vår andra expert från 

Skatteverket, Gustafsson, kan även tänkas handla och uttala sig utifrån Skatteverkets åsikter 

och värderingar. Detta kan innebära att Gustafssons i så fall lyfter Skatteverkets syn på 

revisionsplikt. Därmed är vi kritiska även till Gustafssons uttalanden. Genom att ställa deras 

åsikter mot varandra så blir perspektivet större för hur intressenter kan komma att påverkas 

vid en framtida höjning av gränsvärdena för revisionsplikt. 

 

  



16 
 

3. Studiens referensram 

Här presenteras studiens teoretiska utgångspunkter med stöd av litteratur och vetenskapliga 

artiklar. Dessa teorier är centrala i vår analys, då utgångspunkten i analysen är att 

undersöka legitimitet och intressentberoende och hur detta påverkas av en höjning av 

gränsvärdet. Genom förändringsteori för icke-vinstdrivande organisationer kan vi koppla 

ihop hur myndigheter kan tänkas förändras tillsammans med en omfattande regeländring.  

3.1 Legitimitets- och intressentteori 

Intressentteorin är en välkänd företagsekonomisk teori som förklarar vilka aktörer som har 

intresse i en organisation (Thomasson, 2011). Modellen ämnar att vidga vyn över vilka som 

har ett legitimt intresse i organisationen samt förklarar hur relationer mellan intressenter och 

aktörer fungerar (Deegan & Unerman, 2005). Teorierna intressentteori och legitimitetsteori är 

av intresse för denna studie, då vi genom dessa kan analysera hur de olika aktörerna 

samverkar vid en tid av förändring. Teorierna beskriver hur effekterna av en framtida 

regeländring kan påverka intressenternas legitimitet och intressentrelationer. 

3.1.1 Legitimitetsteori  

Legitimitetsteori är en teori härledd från bourgeois politiska ekonomi (Deegan & Unerman, 

2005). Denna skiljer sig från den klassiskt politiska ekonomin, där strukturella konflikter och 

klassfrågor har en stor inverkan i ekonomin. Bourgeois politiska ekonomi är istället ett synsätt 

på ekonomi som handlar om interaktioner mellan grupper i samhället i en väsentligen 

variationsrik värld, det är ur detta synsätt som teorier som legitimitetsteori 

och intressentteori härstammar ifrån.  

 

Deegan & Unerman (2005) menar att organisationer kontinuerligt söker efter att säkra sin 

plats i samhället, de vill passa in i normerna för respektive samhälle. De försöker att försäkra 

att deras aktiviteter upplevs legitima för parter utanför organisationen. Dessa normer är inte 

absoluta. De förändras med tiden och därför krävs det av en organisation att vara lyhörd till 

etiska eller moraliska normer i omgivningen där de är verksamma, för att kunna anpassa sig 

därefter. Diez-Martin, Prado-Roman & Blanco-González (2013) visar att legitimitet måste 

finnas både för att en organisation ska lyckas och för att minska osystematisk risk. Med 

minskad osystematisk risk innebär det att fler intressenter väljer att investera i dem om de har 

en tillfredställande legitimitet. Detta innebär att organisationer med legitimitet får fler 

affärsmöjligheter och en större tillgång till resurser. 
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Deegan & Unerman (2005) beskriver att legitimitetsteori förlitar sig på att det finns en idé om 

att det finns ett "socialt kontrakt" mellan organisationen i fråga och samhället där 

organisationen är verksam. Detta "sociala kontrakt" är enligt Deegan & Unerman (2005) svårt 

att definiera, men de beskriver det som ett koncept som används för att representera den 

mängd implicita och explicita förväntningar som samhället har på en organisation, vilket bör 

påverka organisationens beteende. 

 

Diez-Martin et al. (2013) hävdar att Suchman (1995) har visat att det finns tre olika 

definitioner av legitimitet. De tre subgrupperna inom legitimitet är den pragmatiska, 

moraliska och den kognitiva legitimiteten. För att organisationen ska växa och överleva så 

måste denna legitimitet uppfyllas. Den pragmatiska legitimiteten kretsar kring hur väl 

organisationen tillfredsställer intressenter, att organisationen fortsätter hjälpa dem med deras 

intresse, till exempel hålla försäljningen uppe. 

Den moraliska legitimiteten handlar om att organisationer vill tillfredsställa den normativa 

delen av organisationen. Diez-Martin et al. (2013) påpekar att den skiljer sig från den 

pragmatiske motsvarigheten då organisationen inom denna subgrupp inte vill mäta eller uppnå 

något speciellt mål. Det handlar mer om att uppnå en legitimitet, att ”så här ska det vara”. På 

detta sätt är det ofta inriktat på bland annat hur man behandlar sina anställda.  

Vidare hävdar Diez-Martin et al. (2013) att den legitimitet som handlar om styrning och som 

hjälper organisationer med bland annat kunskap är den kognitiva legitimiteten. Den härleds 

från det system som experter och forskare har tagit fram. Kunskapen hjälper organisationer 

med att skapa ramverk för hur de ska leda den framåt. Att detta ramverk upprättas visar på 

legitimitet genom att de metoder och koncept som organisationer använder, framstår som 

framgångsrika av forskare utanför denna organisation.  

Deegan & Unerman (2005) hävdar att samhället tillåter organisationen att fortsätta så länge 

den möter förväntningarna. Legitimitetsteori betonar också att organisationer måste ta hänsyn 

till alla i samhället, inte bara investerarna som intressenter, när de ska möta förväntningarna. 

Ett misslyckande med att möta dessa förväntningar kan sluta i sanktioner i form av minskad 

efterfrågan på produkter och minskat utbud av arbetskraft.  

Samtidigt som organisationer ska sträva efter fulländad legitimitet, så förklarar Diez-Martin et 

al. (2013) att inte alla legitimitetstyper leder till ökat resultat. Därmed bör organisationer 

analysera de källor till legitimitet som de har i sin närhet och utveckla en egen strategi för att 



18 
 

nå bästa resultat. Enligt deras studier så har den pragmatiske legitimiteten visat sig vara mest 

effektiv i sin kortsiktiga form, snarare än den moraliske och kognitiva. Men om 

organisationen vill öppna upp vägarna för fler resurser långsiktigt bör den moraliske 

legitimiteten ha en stark påverkan på strategin. 

Organisationers användning av revision kan tänkas öka legitimiteten gentemot samhället. 

Detta är av vikt då en ökad legitimitet kan stärka banden mellan intressenter och samhället. 

Samtidigt kan det leda till ett ökat resultat för organisationen, detta hjälper även 

organisationen att passa in i normerna för samhället.  

3.1.2 Intressentteori  

Bruzelius & Skärvad (2011) definierar en intressent som individer, grupper av människor eller 

institutioner som kan komma att påverkas av ett framtaget förslag eller exempelvis en 

kommande lagändring. Påverkan kan vara både negativ eller positiv för intressenten. Aktörer 

ses även som intressenter i de fall de har möjlighet att påverka resultatet av ett förslag eller en 

ändring. 

 

Enligt Deegan & Unerman (2005)  har legitimitetsteori och intressentteori många likheter och 

bör inte ses som helt olika teorier. Båda teorierna formar idéer om att det finns ett utbrett 

socialt system där organisationen påverkar och blir påverkad av andra grupper i samhället. 

Legitimitetsteori pekar ut förväntningar som en del av ett "socialt kontrakt" mellan samhället 

och organisationen, medan intressentteorin inriktar sig på speciella ”intressentgrupper” och 

deras ”sociala kontrakt” med organisationen. Deegan och Unerman (2005)  påpekar att 

intressentteorin accepterar att, på grund av att intressentgrupperna är olika, så kommer de ha 

olika syn på hur en organisation beter sig. Det kommer finnas ett ”socialt kontrakt” mot varje 

intressentgrupp hellre än ett för hela samhället.  

 

Waddok, Androif & Husted (2003) hävdar att intressentteorin har väckt nya synvinklar på hur 

organisationer ska förhålla sig till omvärlden. Intressentteori sätter ett stort fokus på relationen 

mellan företag och intressent. Teorin har gått från att ses som inriktad på företag och alla dess 

intressenter som de kontrollerar och har makten över, till att ses som ett stort nätverk av olika 

organisationer och intressenter som interagerar med varandra. I det stora hela ses det som en 

process bestående av olika aktörer och led. Enligt Thomasson (2009) byggs relationen mellan 

organisationer och dess intressenter. Beroendet mellan organisationen och intressenten 

fungerar åt båda håll, de är beroende av varandra. Organisationen är i behov av bidrag från 
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intressenten och att intressenterna är beredda att delta i organisationens verksamhet. Bruzelius 

& Skärvad (2011) menar att intressentens beroende ligger i att de mot de givna bidragen få 

sina behov tillfredsställda av organisationen. 

 

Det är viktigt att förstå vilka krav organisationens intressenter ställer på belöningen i 

relationsutbytet (Thomasson, 2009). Men det är inte bara resultatet av utbytet som är det 

viktiga utan även hur utbytena förhåller sig till varandra och vilka förutsättningar som krävs 

för ett lyckat utbyte. Det svåra för organisationen blir här att tillgodose alla intressenters krav 

och ta hänsyn till dessa, speciellt om resurserna är begränsade. Vid begränsade resurser kan 

organisationens ledning därför försöka skapa en balans inom organisationens intressenter 

genom att försöka få de olika intressenterna att jämka eller reglera sina krav.  

Bruzelius & Skärvad (2011) påpekar att balansen hela tiden omprövas av ledningen för att se 

att det överensstämmer med de krav organisationen har från dess omgivning och intressenter. 

De påpekar också att olika intressenterna vägs mot varandra och att där organisationen ser 

störst vinning, eller de intressenter som är av störst vikt, även är de som organisationen 

framförallt vill tillfredsställa.  

Enligt Waddok et al. (2003) så måste företag värna om relationer genom att ta socialt ansvar. 

Organisationers position gentemot dess intressenter har blivit allt mer komplext tillsammans 

med omvärlden. Detta innebär att företag måste ta hänsyn till att samarbeta och ta socialt 

ansvar tillsammans med andra snarare än att ha en konkurrenskraftig inriktning. Med detta 

innebär det att organisationer kan ingå strategiska förhållanden med andra organisationer och 

därmed få en bättre relation med intressenter. Waddok et al. (2003) påvisar att ett företag har 

tre olika grenar att uppehålla ansvar gentemot; omgivning/miljön (däribland medarbetare och 

miljöarbete), socialt ansvar (utbildning och rättigheter) samt den ekonomiska grenen 

(produktvärde, jobb och att handla efter etiska standarder). 

Deegan & Unerman (2005) påpekar dock att det finns två olika grenar inom intressentteori, 

nämligen den etiska grenen och styrelsegrenen. Den etiska grenen handlar om ett moraliskt 

och normativt sätt att se på teorin. Alla intressenter ska ses som jämlika av organisationen, där 

intressenternas makt inte ska vara av betydelse i sammanhanget. Detta innebär att 

organisationen ska behandla alla intressenter lika och därmed hålla uppe intresse hos dem 

alla. Ledningen för organisationen kan behöva bortse intresse från den ene mest resursrike 

intressenten för att behålla den andra. Det normativa sättet att se på organisationen innebär att 

organisationen ska ha ett socialt ansvar och därmed följa etik och moral. 
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Den andra grenen som nämns är den ledningsstyrda grenen, som handlar om att 

organisationsledningar strävar efter att upprätthålla förväntningarna hos de viktigaste och 

mäktigaste intressenterna (Deegan & Unerman, 2005). Ju viktigare en intressent är för 

organisationen, ju mer energi kommer läggas på att forma relationerna mellan dem. Precis 

som legitimitetsteorin, som ser hela samhället som en intressent, så är den ledningsstyrda 

intressentteorin en del av det stora sociala systemet. Det som skiljer dem åt är att den 

sistnämnda teorin fokuserar på de viktigaste av intressenter och siktar in sina förväntningar 

och uppfyllelser av förväntningar på dessa.  

Deegan & Unerman (2005) påpekar att makt i den ledningsstyrda intressentteorin visar att en 

specifik intressent kan kopplas till att kunna kontrollera begränsade tillgångar på t.ex. 

arbetskraft eller finansiering. Det kan dessutom handla om makt att ändra lagstiftning eller 

regelverk, påverka media eller påverka efterfrågan på organisationens varor eller tjänster. 

Därmed är intressenterna olika intressanta för organisationen. Vissa intressenter har mer makt 

över vilka beslut en organisation tar, medan andra har mindre. 

Det är här kritiken mot intressentteorin finns. Den klassiska modellen kan ge uppfattningen av 

att alla intressenter är av samma värde för organisationen. Detta kan i sin tur uppfattas som att 

de även har lika stor influens över de beslut organisationen tar, vilket inte alltid är sant. 

Modellen i sig ska inte läsas som en beskrivning av de maktrelationerna som finns mellan 

intressenterna och organisationen utan endast visa vilka intressenter som organisationen har. 

Thomasson (2009) påpekar att en del av de relationerna organisationen har till sina 

intressenter är viktigare än andra vilket medför att relationen mellan intressent och 

organisation, men även relationen intressenterna emellan påverkas.  

För att uppehålla varandras intresse så krävs det ett lyckat utbyte mellan intressenterna. 

Eftersom att relationer mellan intressenter är viktiga för ett utbyte av resurser, så är de krav 

som ställs på varandra inom relationen av stor vikt. Om revision är ett av kraven för till 

exempel ökad eller fortsatt finansiering så bör intressenten uppfylla detta krav om relationen 

vill bibehållas.   

FAR (2006) påvisar flertalet intressenter; stat och kommun, ägare, kreditgivare, leverantörer, 

styrelse/företagsledning, anställda och kunder.  

Revisorns roll som aktör är att sätta sig in i verksamheten och förstå den. Revisorn ska 

därefter granska och rapportera samtidigt som denne följer god revisionssed samt iakttar god 
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revisorssed. Revisorns mål är att lämna en revisionsberättelse där denne uttalar sig om 

företagets bokföring och årsredovisning samt ledningens förvaltning. Detta ses som underlag 

för företagets intressenter (FAR, 2006).  

3.2 Förändring i icke-vinstdrivande organisationer 

Inför förändring bör en organisation basera beslut som berör strategier och personal på 

prognoser för att undvika större problem, även känt som ”feedforward control” (Merchant & 

Van der Stede, 2007). Att en organisation är förberedd på förändringen kan minska risken för 

flaskhalsar, vilket innebär att delar av organisationen som är extra ansträngd får de resurser 

som krävs för att genomföra dess uppdrag. Den strategiska planeringen inkluderar att se över 

organisationens uppdrag, mål och vilka medel som används för att uppnå dessa. 

 

Merchant & Van der Stede (2007) påpekar att icke vinstdrivande organisationer inte strävar 

efter att skapa någon typ av förtjänst utan jobbar snarare för att skapa en annan typ av värde 

för allmänheten. En icke vinstdrivande organisation, exempelvis en myndighet som 

Skatteverket, är beroende av statliga bidrag för att finansiera sin funktion och sitt arbete. De 

resurser som icke-vinstdrivande organisationer erhåller från bidragsgivare kan vara tingade 

för ett visst ändamål. Restriktioner för hur resurserna ska användas till specifika uppdrag är 

inte ovanligt, ett exempel för en skattemyndighet skulle kunna vara utökade resurser för 

kontroller av deklarationer. 

 

Myndigheter måste under förändring, exempelvis vid lagändringar, anpassa sig till dess 

omvärld. Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar att myndigheter generellt är verksamma inom 

en heterogen omvärld, där de måste anpassa sig till många och olika aktörers behov. 

Myndigheter är ofta byråkratiskt strukturerade med regelverk då de i olika situationer har 

enkelt att förutsäga förändringar eftersom att omvärlden inte förändras allt för mycket. 

Myndigheter med en byråkratisk struktur har ofta olika enheter. Interna regelverk och rutiner 

bör ändras för att anpassa myndigheten till externa regelverk och lagar, så som direktiv på 

EU-nivå. 

 

Sammanfattningsvis så sker ofta en förändring i organisationer när regelverk ändras.  Alla 

aktörer i samhället styrs av lagar och regler. Skatteverket är en icke-vinstdrivande 

organisation som är beroende av statliga bidrag och är därmed hänvisade till att följa de regler 

och bestämmelser som staten beslutat. Det är därför av vikt att icke-vinstdrivande 
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organisationer får tillräckligt med resurser inför en ändring för att undvika flaskhalsar. En 

lagändring inom revision påverkar skattemyndigheten på grund av den granskning som 

revision innebär. Denna granskning har försvunnit för de små bolagen som har valt att 

använda sig av den frivilliga revisionen, vilket ger till exempel Skatteverket andra 

förutsättningar för skattekontroll. 
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4. Empiri 
 

I kapitlet presenteras vårt samlade data med sammanställda samtal med experter inom 

ämnet, utredningar samt äldre undersökningar inom Sverige, Storbritannien och Danmark. 

Den här studiens data blir fundamentet till analysen. Samtalen med experterna rör ämnena 

kring intressenterna Skatteverket, aktiebolag och kreditgivare.  

 

4.1 Sverige 

4.1.1 Statens offentliga utredning: Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 

2008:32) 

Regeringen upprättade en utredning år 2006 som var klar 2008. Denna utrednings syfte var att 

undersöka effekterna av ett slopande av revisionsplikten i Sverige. Utredningen undersöker 

möjligheten att sätta gränsen för revisionsplikten på EU:s maximivärde. Den kommer fram till 

att ett lägre värde är att föredras till en början. Detta betyder att EU:s lägsta värde för 

revisionsplikt tillämpas, denna gräns är då som tidigare nämnt minst två faktorer överstigande 

3 anställda, 3 miljoner SEK i omsättning och 1,5 miljoner SEK i balansomslutning. 

4.1.1.1 Revisionspliktens betydelse för skattekontroll 

Enligt SOU 2008:32 så anser Skatteverket att den preventiva effekten av revisors närvaro är 

högre än värdet av den information de får genom uppgifter i orena revisionsberättelser. Denna 

närvaro innebär att det blir mer rätt från början.  

Ur Skatteverkets egen rapport 2006:4 framgick det också att inte finns någon vidare ledning 

när det gäller att bedöma revisionens betydelse för skatteintäkter och skattekontroll. Det har 

inte heller gjorts någon utredning som visar entydigt att räkenskaperna är av bättre kvalitet i 

företag, av lika storlek, med revisor än i de som väljer att vara utan (SOU 2008:32). 

Utredningen påpekar också att det finns brist på utredningar om revisionens påverkan på 

räkenskapers kvalitet och därmed beskattningsunderlag, vilket leder till svårigheter av 

mätning för revisionens indirekta värde för beskattningen (SOU 2008:32). Rapporten (SOU 

2008:32) visade att konsulter och rådgivare hade en större betydelse för företagen än revision, 

slopandet av revisionsplikten för små företag påverkar därmed inte skatteintäkterna märkbart. 
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4.1.1.2 Skatteverkets nya instrument: allmän bokföringskontroll 

Tidigare har offentliga myndigheter inte haft en direkt tillsyn över företagens bokföring. 

Företag har en straffsanktionerad skyldighet att följa de lagar som finns kring deras bokföring 

och annan räkenskapsinformation. Skatteverket hade innan utredningens överlämningsdatum 

med tiden getts möjlighet att undersöka företags kontanthantering och kontanta löner (SOU, 

2008:32). Därefter föreslogs Skatteverket att tillsammans med den slopade revisionsplikten 

bli givna ett instrument följande centrala bestämmelser inom bokföringslagen vilket skulle 

öka skatteverkets kontroll gentemot företag. Detta skulle ge dem möjlighet att komma på 

oanmälda besök hos ett företag och samtidigt meddela dem om administrativ sanktion eller 

vite vid upptäckt skattebrott (SOU, 2008:32). 

Detta förslag om bokföringskontroll skulle omfatta alla företag som var bokföringsskyldiga, 

även de som skulle slippa revisionsplikten. Detta skulle vara ett sätt att öka konkurrenskraften 

ibland företagen. För att minska de oseriösa företagarna och ge de seriösa företagarna ett 

rättvisare spelutrymme (SOU, 2008:32). Skatteverket kunde sedan innan utföra skattekontroll 

på de som har deklarationsskyldighet för att kontrollera att de har utfört detta rätt (SOU 

2008:32). Detta innebär att de genomför en taxeringsrevision, det vill säga att Skatteverket har 

rätt att begära en revision på de deklarationsuppgifter som kommer in till dem, där de 

kontrollerar inkomstskatt och kontrolluppgifter gällande inkomstskatt (Nationalencyklopedin, 

2014). 

Förslaget om bokföringskontroll kombinerat med de verktyg de hade innan, skulle innebära 

att myndigheten kunde ta betydligt mindre resurser i anspråk samt få en enklare och 

effektivare handläggning. Detta enligt utredningen skulle också underlätta för myndigheten, 

då en skatterevision kan ta mycket tid och resurser på grund av alla rättssäkerhetsgarantier 

denna process måste ta hänsyn till (SOU, 2008:32). Denna allmänna kontroll innebär en snabb 

inspektion av företagen. Skatteverket skulle därmed inte alltid kunna konstatera 

omständigheter som innebär en anledning att misstänka att företag har gjort sig skyldiga till 

bokföringsbrott. Instrumentet var inte primärt menat att användas för skattekontroll. Det 

kunde dock användas för att använda insamlad information för att utreda skattebrott (SOU, 

2008:32). 

Utredningen menar vidare på en utvidgad upplysningsskyldighet för Skatteverket. Den 

föreslår att Skatteverket får en utvidgad upplysningsskyldighet att använda på företag. De får 

då en bredare insyn i företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. Detta skall dock 



25 
 

begränsas till den information som har betydelse för taxering. Liknande möjligheter har 

Skatteverket haft sedan tidigare, men där resurser har behövts i större mängd. Därmed hade de 

ett behov av ett enklare, billigare och effektivare verktyg (SOU 2008:32). 

4.1.1.3 Införande av utredningens förslag 

I och med utredningens förslag på höjning till EU:s maximivärde, så slipper 240 000 aktiva 

och 73 000 ej aktiva aktiebolag revisionsplikten. Därmed försvinner även deras tvång att 

betala revisionskostnader. Den sammanlagda besparingen av revisionskostnader för de företag 

som befrias från revisionsplikten, om maximivärdet används, förväntades då bli totalt 5,8 

miljarder SEK (SOU 2008:32). 

4.1.1.4 Kostnadsökningar för Skatteverket 

Utredningen visar på att den utökade uppgiftsskyldigheten inte kommer att leda till några 

kostnadsökningar för Skatteverket och att de nya instrumenten för myndigheten skulle finnas 

som en komplettering för andra mer tid och resurskrävande utredningsmetoder (SOU, 

2008:32). Utredningen menar på att de som kunde välja bort revisionsplikten i samband med 

implementeringen kunde bli skrämda att fortsätta använda revisor trots att de egentligen inte 

behövde eller behöver tjänsten. Att ett stort antal företagare skulle komma att kallas till 

skatteverket med sina räkenskaper och bokföring kan i sig upplevas som en osäkerhetsfaktor 

(SOU, 2008:32). 

SOU 2008:32 pekar också på att de negativa effekterna är svåra att kvantifiera och handlar 

mycket om revisorers framtida oro över att förlora sin monopolställning, tillsammans med 

avskaffandet av revisionsplikten. Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten pekar på att 

skattebrott kommer öka, men detta förkastar utredningen och visar på att den inte kommer öka 

nämnvärt. 

4.1.2 Remissvar på regeringens utredning SOU 2008:32 

Efter att utredningen blev offentlig kom remissvar från intressenterna. Där visar de deras 

ståndpunkt och hur de skulle kunna uppleva en slopad revisionsplikt. Dessa remissvar är 

förkortade och sammanfattade. Publicerat i FAR info SRS nummer 9 2008. 

FAR SRS ansåg att det är ”ett steg mot ökad valfrihet och eget ansvarstagande i näringslivet 

och det är positivt”, men att följderna för samhälle och näringsliv måste analyseras ingående, 

vilket utredningen enligt dem inte lyckades göra på ett övertygande sätt. FAR SRS ansåg dock 

att revisionsplikten inte bör ligga vid EU:s maxgräns. 
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Branschorganisationen Företagarna välkomnade slopad revisionsplikt. De menar att det 

förbättrar svenska företags konkurrensläge på den internationella marknaden. De menar också 

att det inom redovisnings och revisionsbranschen hela tiden utvecklas nya tjänster för dem 

som kunde tänkas intensifieras vid utredningsförslagets genomslag. Detta skulle gynna 

företagarna tack vare ökad konkurrens om tjänster med ett utökat tjänsteutbud och lägre priser 

på redovisning- och revisionstjänster. 

De avströk också helt förslaget om allmän bokföringskontroll och utökad uppgiftsskyldighet 

om revisor/uppdragstagare. Detta eftersom att Skatteverket när som helst får undersöka 

företags bokföring och vid utebliven sådan, utreda om skattebrott. Detta menar de skulle leda 

till ökad rädsla så att företagen ändå känner tvång till att använda sig av revisor, vilket leder 

till en ökad osäkerhetsfaktor hos företagen gentemot Skatteverket. Företagarna tycker också 

att företag inte ska behöva lämna samma uppgifter fler än en gång och hänvisa till att de redan 

skickat in räkenskaper till bolagsverket. 

Skatteverket ansåg att revisionsplikten borde finnas kvar även för små företag. De ansåg att 

utredningen inte hade tagit hänsyn till alla konsekvenser och att de underskattade den 

preventiva effekt som revisionen har på skattefel och skattefusk. De påpekade också att de 

skulle komma behöva kraftigt utökade resurser för ökade insatser för att säkerställa att fel inte 

kommer med i skattedeklarationen och inkomstdeklarationen. Det positiva såg de i att de får 

fler verktyg i form av bland annat bokföringskontrollen. Den skulle kunna ge ökad preventiv 

effekt och högre direkt effekt på grund av att det är just ett oanmält besök hos företagen, 

jämfört med om besöket skulle vara överenskommet med företaget i förväg 

Svenskt Näringsliv välkomnade slopandet av revisionsplikten, men ville helst se gränsen 

höjas till EU:s maximivärden för revisionsplikt. De motsatte starkt att Skatteverket skulle få 

fler verktyg för att motverka skattefel och skattefusk i form av bokföringskontrollen. Svenskt 

Näringsliv ville inte heller att näringsidkare ska behöva lämna information i 

skattedeklarationen om de har använt sig av uppdragstagare vid årsbokslut respektive om 

årsredovisningen har granskats av en revisor. De välkomnar en ”opt-in” – lösning, där alla 

bolag som kan undantas från revisionsplikten och vill fortsätta med frivillig revision gör detta 

genom ett särskilt beslut vid stämma eller ändring av bolagsordning. Detta till skillnad mot 

”opt-out”-lösningen, där företagen aktivt måste välja bort revisionsplikten. 
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4.2 Revisionsplikten i andra länder 

4.2.1 Danmark 

  

Tabell 1.2 Gränsvärden för revisionsplikt i Danmark (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011).  

Dagskurs 2015-01-05 DKK till SEK c:a 1,2777 (Valutagraf, 2014) 

Gränsvärden  

(i danska kronor 

 och svenska kronor) 

2006  

(introduktion) 

2011  

(höjning) 

Omsättning 3 miljoner  

(c:a 3,8 miljoner SEK) 

8 miljoner 

(c:a 10,2 miljoner SEK) 

Balansomslutning 1,5 miljoner 

(c:a 1,9 miljoner SEK) 

4 miljoner 

(c:a 5,1 miljoner SEK) 

Antal anställda 12 12 

  

Inför slopandet av revisionsplikten uttrycktes en viss oro i Danmark. Bland annat hävdade 

Jensen (2005), VD på Foreningen Registrerede Revisorer, att företag ställs inför en ökad risk 

vid affärer utan revision. Om ett bolags årsrapporter inte gav en rättvisande bild och ett 

företag misslyckats att leva upp till avtal på grund av detta kunde revisorn ställas till svars för 

det. Utan krav på revision försvinner den tryggheten. Vidare påpekar Jensen att revisionen 

finns till för att förhindra ekonomisk brottslighet, då revisorn har skyldighet att anmäla brott 

och brister vid den interna kontrollen. I den interna kontrollen hittar de ofta brister och fel 

som kan förekomma hos företag och kan sätta stopp för dessa innan felaktigheter och brott 

begåtts. Jensen tror även att på sikt kommer den ekonomiska brottsligheten att öka i och med 

slopandet. Genom revisorns kontroller av löner, inkomstskatt och bidrag hos företag 

förhindras svartjobb och andra samhällsekonomiska förluster och ser till att minska 

förlusterna för samhället (Arnth Jensen, 2005). 

Jensen (2005) uttryckte att revision är nödvändig för samhället. Genomsnittligt kostar det 15 

000 DKK att revidera de årliga rapporterna och det, menade Jensen, är en lite summa för den 

trygghet och garanti som det ger. Alla företag har då samma grund för skattekontrollen vilket 

hjälper samhället att förhindra förluster. Jensen påpekade att vid en avskaffning av 

revisionsplikten kan fördelar för samhället komma att försvinna och pengar att gå förlorade 

(INSPI, 2005, nr 5). Man trodde att rättelser av fel i årsrapporter kommer minska, då de bolag 
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som väljer bort revisor inte längre får årsredovisningarna reviderade, och att det därför inte 

kommer upptäckas lika stor del felaktigheter (INSPI, 2005, nr 5). 

Den danska regeringen bedömde att små- och medelstora företag kunde spara upp till 674 

miljoner DKK genom minskade administrativa kostnader, bland annat genom reformen för 

slopad revisionsplikt (Aggestam Pontoppidan, 2007).  

Dansk Erhverv, var innan lagändringen tveksam till det verkliga värdet av revisionspliktens 

avskaffande. Det baserades på Dansk Erhvervs undersökning som visade att hela 82 procent 

av dess medlemmar inte ville avskaffa kravet på revision (Aggestam Pontoppidan, 2007). 

År 2008 valde 32,3 procent av företagen, som hade möjligheten att göra så, bort revision. 

Enligt en undersökning sparade danska företag cirka 210 miljoner DKK år 2008 på 

revisionspliktens slopande, för år 2007 var den sparade summan 155 miljoner DKK 

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011). 

Den 1 juni 2010 antog den danska regeringen ett förslag om att höja gränsvärdena för 

revisionsplikt. De nya värden som kom att träda i kraft den 1 januari 2011 var 8 miljoner 

DKK i omsättning, 4 miljoner DKK i balansomslutning och antal anställda förblev oförändrat 

på 12 stycken (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011). 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har genomfört en omfattande analys av i vilken utsträckning 

bolagen följer lagstiftningen gällande årsredovisning. Syftet var att undersöka uppenbara 

kränkningar av årsredovisningslagen. Det mest förekommande var bristande upplysningar 

gällande den finansiella situationen, bland annat avskrivningar och liknande. Detta kan ge en 

vilseledande bild av bolagets ekonomiska situation. Orsaken till felaktigheter ansågs 

huvudsakligen komma ifrån bristande kunskap (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011). 

Den studie som genomfördes visade att det förekom fel i 43,1 procent av årsredovisningar där 

bolagen valt bort revision. Dock var många av dessa fel endast formella, så som saknad av 

underskrift av företagsledning. När detta redigerats låg felprocenten istället på 31,7, vilket är 

5,2 procent högre än för de företag där man valt att fortsätta använda revision (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2011). 

År 2010 testade och introducerade Danmark ett system där de allra minsta bolagen fick 

möjligheten att lämna in årsrapporteringen elektroniskt. Syftet var att underlätta 
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rapporteringen och ge möjlighet till vägledning genom rapporteringsprocessen. Därigenom 

räknade man med att undvika onödiga formella fel (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2011). 

Ett annat projekt genomfördes för att få bukt med felaktiga årsredovisningar där fokus låg på 

skatt och skatterätt. Skattemyndigheten i Danmark skickade ut en blankett där man belyste 

riskerna med olika fel i årsrapporten. Syftet med blanketten var att ge bolagen möjlighet att 

inhämta nödvändig hjälp med sin bokföring från expertis. De bolag som inte besvarade 

blanketten blev objekt för kontroll. Projektet är uppdelat i två delar. Den första delen handlar 

om vägledning där skattemyndigheten utfärdade en informationsblankett, och den andra delen 

består av kontroll över den del av företagen som inte gav någon respons till 

informationsbrevet. Detta projekt förväntades avslutas år 2011 (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2011). 

Borges (2005) påpekar att kreditgivares bedömning av bolag påverkas av huruvida bolagen 

har reviderade årsrapporter eller inte. Men det är inte bara de reviderade rapporterna som 

kreditgivare använder sig av vid kreditbedömning. De tar även hänsyn till andra faktorer, 

dessa kan exempelvis vara företagets konkurrenskraft och position på marknaden. 

4.2.2 Storbritannien 

Storbritannien anpassade sig mot EU:s direktiv vid avskaffandet av revisionsplikten för de 

små bolagen år 1994. Storbritanniens förhållningssätt gentemot regleringar är att nyttan ska 

överstiga kostnaderna (Thorell & Norberg, 2005). Gällande revisionsplikten för små bolag 

gjordes bedömningen alltså att så inte var fallet och man valde då att ta bort revisionsplikten 

för små bolag. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

År 1997 ändrades gränsvärdena första gången för vilka bolag som påverkades av frivillig 

revision, efter det har gränsvärdena höjts ytterligare med jämna mellanrum, vilket kan utläsas 

i tabell 1.3 (BIS 0301, 2014). Liksom i Sverige får man maximalt överstiga ett av dessa tre 

krav för att ha möjlighet att välja bort revision 2014. Innan ändringen gick igenom var företag 

i Storbritannien tvungna att hålla sig under gränsvärdet för både omsättning och 

balansomslutning för att klassas som ett litet aktiebolag och därmed omfattas av frivillig 

revision. De hade dessutom från första början maxvärdet för anställda enligt EU:s direktiv. 

Tabell 1.3. Gränsvärden för små aktiebolag i Storbritannien (BIS 0301, 2014).  

Dagskurs 2015-01-05 GBP till SEK 12,1519 (Valutagraf, 2014) 

 

Gränsvärden 

(i brittiska Pund 

och SEK) 

1994 

(introduktion) 

1997 

(höjning) 

2000 

(höjning) 

2004 

(höjning) 

2008 

(höjning) 

Omsättning 90 000 GBP 

(c:a 1 miljon 

SEK) 

350000 GBP 

(c:a 4,3 

miljoner SEK) 

1 miljon GBP 

(c:a 12,2 

miljoner SEK) 

5,6 miljoner 

GBP (c:a 68 

miljoner SEK) 

6,5 miljoner 

GBP (c:a 79 

miljoner SEK) 

Balansomslutning 1,4 miljoner 

GBP (c:a 17 

miljoner SEK) 

1,4 miljoner 

GBP (c:a 17 

miljoner SEK) 

1,4 miljoner 

GBP (c:a 17 

miljoner SEK) 

2,8 miljoner 

GBP (c:a 34 

miljoner SEK) 

3,26 miljoner 

GBP (c:a 45,7 

miljoner SEK) 

Antal anställda 

(st) 

50 50 50 50 50 

 

Storbritanniens huvudorgan inom bokföring har påpekat att fortsatt höjning av gränsvärdet 

kommer ha en begränsad effekt på samhället vid varje höjning. Detta för att större företag 

högre upp i gränsvärdena är allt mer beroende av bankers hjälp vid investering och vid 

utbyggandet av verksamheter inom företaget (Moules, 2011). Department of business (2014) i 

Storbritannien styrker detta argument och menar på att om de ska höja gränsen ytterligare, så 

kommer det ha en mer dämpad effekt än den senaste höjningen för att de företagen som 

hamnar under en ny gräns ändå kommer att vilja ha en revisor. 
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Moules (2011) hävdar också att över 100 000 av de företag i Storbritannien som får välja bort 

revision sparar över 612 miljoner pund varje år 2011. Vidare påpekas det också att revision 

inte alltid överväger kostnaden för många företag. Revision är ett bra verktyg för företag som 

vill minska kapitalkostnaden. Genom revision kan företaget indirekt öka nyttan så att den 

överväger kostnaden, enligt Moules (2011). Med kapitalkostnaden menas de kostnader som 

uppstår i form av ränta och avskrivningar för företag, till exempelvis den ränta som 

kreditgivare sätter upp vid lån. 

I en rapport från UK Government (2006) tas det upp att finansiärer eller banker vid utlåning 

av likvida medel kan komma att ta ut högre avgifter eller ränta mot de företag som valt att inte 

få sina rapporter reviderade. Detta för att icke reviderade rapporter medför att kreditgivarna 

ser en större risk vid utlåning. Rapporten påpekar däremot att utredningar visat det inte endast 

är reviderade rapporter som står till grund för kreditgivares analyser av företags 

kreditvärdighet. En anledning som tas upp är att företagets rapporter inte alltid anses vara 

aktuella och att de därför istället använder sig av information som anses aktuell vid tillfället 

samt prognoser för företaget.  

Rapporten ifrån UK Government (2006) beskriver också att inför höjningen år 2008 så 

uttrycks oro över att ökningen skulle kunna leda till ett ökat antal av oupptäckta fall av 

bedrägerier. En lagstadgad revision är inte utformad för att upptäcka bedrägerier men kan 

hindra det ändå. Den fungerar på det avskräckande sättet att den ”skrämmer” företag från att 

begå bedrägerier eller brott som exempelvis pengatvätt. 

Vidare menar UK Government (2006) att samtliga respondenterna från utredningarna 

hävdade att de inte endast förlitade sig på reviderade rapporter vid sin kreditanalys. Oro finns 

också över att minskade skatteintäkter kommer vara en av de negativa effekterna av ett höjt 

gränsvärde, men att inga fakta kunde styrka det just då.  

I en annan utredning från Department of business (2014) så hävdas det att de företag som 

väljer att ha kvar revision trots möjligheten att välja bort revision ändå använder sig av den på 

grund av krav från företagets intressenter. De påpekar också att mindre företag endast har ett 

fåtal intressenter där de främsta intressenterna är banker och HMRC (likt skattemyndigheten i 

Sverige). Dessa sitter dessutom på så pass mycket makt att de vid behov kan kräva ytterligare 

förklaringar eller information, vilket bankerna kan göra innan kredit ges. Den brittiska 

regeringens uppfattning är att utvidgandet av deras undantag för revision, då fler företag 
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kommer omfattas, inte avsevärt kommer att försämra kvaliteten på företagens finansiella 

information. 

Utredningen tar upp att det tidigare fanns åsikter om att företag utan revision skulle kunna 

möta svårigheter med att få lån eller finansiering. Storbritanniens regering uttalar sig om att 

de inte tror detta skulle bli fallet. De hävdar att företagen fortfarande har möjligheten till att 

välja revision om marknaden skulle kräva detta, och att det endast är kravet för revision som 

skulle höjas. Dessutom påpekar den brittiska regeringen att den finansiella informationen inte 

alltid är relevant och att sifforna inte alltid är aktuella, vilket även UK Government (2006) 

påpekade.  Detta för att privata brittiska företag har upp till nio månader från årets slut att 

lämna in sina lagstadgade årsrapporter. Vidare påpekar Department of business (2014) att det 

därför inte finns anledning enligt den brittiska regeringen att ha lagstadgade krav som tvingar 

företag till revision. I rapporten hävdar de också att finansiärer ofta är i den positionen att de 

kan kräva nyligen framtagen finansiell information innan de tar ett beslut om de ska göra 

affärer med företaget eller inte. 

År 2007 så presenterades en undersökning gjord av Collis (2007). Denna undersökning 

menade att undersöka Storbritannien inom ämnet harmonisering mot en revisionsfrivillighet i 

EU. Undersökningens data bestod av enkäter som skickades ut till 3202 privata företag från 

FAME-databasen i Storbritannien (Collis, 2007). Respondenterna skulle inte ha en omsättning 

över 4,8 miljoner pund, en balansomsättning som inte överstiger 2,4 miljoner pund samt max 

upp till 50 anställda, vilket var EU:s maximivärden år 2003, när denna undersökning 

genomfördes (Collis, 2007). 

Enligt en annan undersökning i artikeln så erbjöd 92 procent av de dåvarande 25 EU-länderna 

2006, slopad revisionsplikt. Där använde 80 procent av länderna egna värdegränser under 

maximivärdet, medan de resterande 12 procent använde maximivärdet (Collis, 2007).  

Collis (2007) har undersökt motiven för ledningen i företag att frivilligt använda sig av 

revision. Undersökningen kom fram till att det var svårt för ledningen att veta om nyttan 

överträffar kostnaden. 42 procent av företagsledningarna svarade att de troligen skulle 

använda sig av en frivillig revision om de fick välja. Enligt Collis (2007) analyser så har de 

företagsledningar som använt sig av en frivillig revision gjort det, för att de var övertygade 

om att nettovinsten tillsammans med relationsbyggnaden med intressenterna och en 

minskning av kapitalkostnaden överstigit kostnaderna för själva revisionen. De var 
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övertygande om att en revisor hjälpte dem med detta genom att hjälpa till där det finns 

missförstånd i information mellan företaget och dess intressenter. 

Samtidigt så överväger nyttan av en revisor kostnaderna enligt undersökningen i 

Storbritannien. Vilket innebär en stor lättnad för revisionsbyråerna, speciellt de små byråerna 

som överlever på små bolags revidering och redovisning. Andra intressenter som anser detta 

som bra nyheter är banker, kreditbolag och andra intressenter som är intresserade av företags 

räkenskapsinformation. (Collis, 2007). 

4.3 Danmark och Storbritanniens likheter inom revision 

Collis presenterade en studie år 2010 som undersökte de båda länderna Danmark och 

Storbritannien och deras syn på revisionsfrivillighet. Denna undersökning stärker också de 

likheter man kan se mellan Danmark, Storbritannien och Sverige samhällspolitiskt samt inom 

redovisningskultur. 

Enligt Collis (2010) så fanns det runt 1,2 miljoner småföretag i Storbritannien vid en studie 

gjord år 2008, motsvarande siffra för Danmark var 140 000 småföretag, enligt en studie gjord 

år 2006. Det är dessa småföretag som står för majoriteten av företagssektorn i länderna (99 

procent respektive 95 procent). I Storbritannien höjdes gränsen 2008 för vad som räknas som 

små företag från 5,6 miljoner pund i omsättning till 6,5 miljoner pund. År 2004 beslutade 

Storbritannien att deras gräns för frivillig revision skulle höjas till EU:s maximigräns (Collis, 

2010). 

Collis (2010) påpekar att något som Danmark och Sverige har i likhet till skillnad från 

Storbritannien är att Danmark och Sverige har ett system med två olika kvalifikationsnivåer 

inom revision. Danmark och Sverige har en mer kvalificerad men också en annan, mindre 

kvalificerad revisorstitel, där de mindre kvalificerade endast får revidera små och mellanstora 

företag. 

Collis (2010) påpekar också att enligt studier av Gray (1988) så delas Storbritannien in som 

ett av ”anglo”-länderna och Danmark som ett av de nordiska länderna. Dessa ingår i samma 

kvadrant inom gemensamma kulturer i redovisning. Detta innebar att länderna föredrog bland 

annat ”professionalism” framför ”statlig kontroll” och ”optimism” framför ”konservatism”. 

Som kan utläsas ur modell 1.2 nedan har både Storbritanniens och Danmarks lagar sitt 

ursprung i gammal romersk redovisningslag, där redovisning är mer av en finansiell rapport 

hellre än helt skatteinriktad. Detta medförde att de finansiella rapporterna var främst 
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upprättade för den generella publiken, med rätt information hellre än att den var detaljerat 

skriven ur en skattesynvinkel. Enligt Collis (2010) så var det denna gemensamma faktor som 

möjliggjorde en jämförelse mellan de två länderna, trots vissa skillnader. 

Modell 1.2 beskriver sambandet med de likheter och skillnader som finns mellan olika länder 

inom redovisning och redovisningslag. Den beskriver de förutsättningar och förhållanden 

Sverige, Danmark och Storbritannien utgår från. Den utmynnar i hur ländernas 

redovisningskulturer hänger ihop och binder samman de förutsättningar som finns för vår 

studie att jämföra över ländernas gränser. 

 

Modell 1.2, Samband mellan länderna Storbritannien, Danmark och Sverige, (Collis, 2010). 

I Storbritannien så var 57 procent av företagen för en höjning av gränsen till EU:s 

maximivärden för små företag, i Danmark var motsvarande siffra 31 procent för gränshöjning. 

Huruvida bolagen skulle nyttja den frivilliga revisionen var också klart, 43 procent av 

företagsledningarna i Storbritannien och 41 procent i Danmark ville använda sig av en sådan 

(Collis, 2010).  

Studien kom fram till att företagsledningar som kunde välja bort revisionen, men som ändå 

ville fortsätta använda revision, ansåg att revisionskostnad inte är en betydande kostnad för 

dem. Företagsledarna menar att revision ger nytta i form av säkrad kvalitet av den finansiella 
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informationen. Collis (2010) påpekar dessutom att Danmark kan tänkas få extra nytta av 

revision, på grund av extra kontroll av redovisningsräkenskaper och system, som inte görs i 

lika stor utsträckning i Storbritannien. Detta tyder på att i Danmark läggs större vikt vid att 

inte riskera att felaktig information redovisas än Storbritannien. Resultatet av studien 

demonstrerade att det finns två olika grupper av småföretag inom Storbritannien och 

Danmark, dessa har olika försäkringsbehov, där en stor del av företagsledarna anser att nyttan 

av revision överväger kostnaden. Detta är goda nyheter för revisions och redovisningsbyråer, 

speciellt de små som är beroende av inkomsten från småföretagare. Collis (2010) hävdar 

vidare att en fördel med revision är att den stödjer intressentrelationerna med banker och 

långivare, där de använder reviderade årsredovisningar för att bedöma kreditrisk hos företag. 

Collis (2010) identifierar skillnader i småföretag i olika länder och de avgörande faktorerna 

för frivillig revision. Studien är intressant för ägare i små företag, revisorer och rådgivare 

samt de som planerar att införa frivillig revision nationellt eller i EU:s bolagsrätt. 

Collis (2010) hävdar att studien är begränsad på grund av svårigheter att få tag på de minsta 

företagen och deras åsikter. Svarsfrekvensen faller där på grund av att de har för mycket att 

göra. Studien förklarar dessutom bara företagsledningens förväntade svar på revision. Studien 

har också fokuserat på bolagets visade omsättning i deras finansiella rapporter, då detta är en 

huvudfaktor, till skillnad från antal anställda och totala tillgångar. Detta därför att 

omsättningen påverkas mindre av vilken typ av näringsverksamhet man har. 

4.4 Expertutlåtanden 

4.4.1 Studiens experter och organisationen de företräder 

Svenskt Näringsliv är en näringslivsorganisation med 60 000 medlemsföretag och 49 

branschförbund. Svenskt Näringsliv jobbar med arbetsgivarfrågor, närings- samt 

samhällspolitiska frågor. Claes Norberg företräder Svenskt Näringsliv sedan 2009 som expert 

inom redovisnings- och revisionsfrågor. 

Norberg har en bakgrund som akademiker och jurist på Uppsala Universitet där han dessutom 

är adjungerad professor på 20 procent. Norberg skrev sin rapport om slopandet av 

revisionsplikt från 2005 tillsammans med Per Thorell under sin tid som professor i Lund. 

Rapporten var en av de drivande faktorerna i startandet av debatten för en slopad 

revisionsplikt.  
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Skatteverket är en förvaltningsmyndighet som har hand om beskattning, folkbokföring, 

fastighetstaxering samt indrivning. Det är alltså Sveriges motsvarighet till skattemyndighet. 

Torbjörn Gustafsson är redovisningsexpert och arbetar på Skatteverkets rättsavdelning på 

huvudkontoret i Solna. Han har haft interna utbildningar inom skatterevision. Idag är det en 

del av Gustafssons uppgift på Skatteverket att stödja enskilda handläggare i skattefrågor som 

uppkommer vid skatterevision.  

4.4.2 Hur har slopandet av revisionsplikten påverkat organisationerna 

Norberg hävdar att Svenskt Näringsliv som organisation inte direkt påverkats av 

förändringarna som genomfördes år 2010, däremot har dess medlemmar påverkats. Han 

påpekar att många ser Svenskt Näringsliv som en organisation för stora företag men att de 

flesta medlemmar faktiskt är små företag. Hur Svenskt Näringsliv arbetar mot sina 

medlemmar efter förändringen är enligt Norberg oförändrad. Det man märkte av efter 

förändringen var i början att aktiviteten var stor och en hel del frågor kring detta uppstod, från 

branschförbund samt medlemmar. Men när anpassningen till förändringen lagt sig så har allt 

återgått till det vanliga.  

Norberg hävdar att telefonen inte har gått varm hos Svenskt Näringsliv trots att reformen är 

ganska omfattande. Han gissar på att det har att göra med att Svenskt Näringsliv inte arbetar 

som rådgivare utan har som uppgift att företräda dess medlemmar policymässigt. Norberg tror 

att den direkta effekten av förändringen snarare gav utslag på en lägre nivå i näringslivet. 

Företagen påverkas på det sätt att man ska ta beslut i om man ska eller inte ska ha revisor. De 

ska dessutom besluta kring vilka alternativa lösningar som skulle kunna vara fördelaktiga, 

tillexempel redovisningskonsulter. Nystartade företag tillhör en annan kategori av företag som 

har andra förutsättningar än de redan etablerade. Norberg kan inte svara på om det är några 

speciella branscher som påverkats mer eftersom han inte har någon data på det. 

På frågan om Skatteverket påverkats av den slopade revisionsplikten, svarar Gustafsson "både 

ja och nej". Enligt Gustafsson var Skatteverket kritisk mot avskaffandet, eftersom företagens 

beskattning bygger på företagens upprättade räkenskaper är det är därför viktigt att det är 

ordning och reda i bolagens finansiella rapporter. Ett litet bolag kan ha svårt att skilja på om 

en utgift hos företaget är privat eller en kostnad för företaget. Därför, säger Gustafsson, var 

Skatteverket kritiska mot att revisionsplikten skulle tas bort.  
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Revision är en kvalitetskontroll av räkenskaper, vilket innebär att korrekta uppgifter lämnas 

på inkomstdeklarationer och underlaget till arbetsgivaravgifter. Revisorn har en djupare 

kunskap ställt mot redovisningskonsulter och har ofta erfarenhet i mer komplexa frågor. 

Gustafsson är tveksam till om redovisningskonsulter har pondusen att säga att det inte går att 

redovisa vissa saker hur som helst, en redovisningskonsult bokför utifrån de instruktioner man 

får av uppdragsgivaren. Medan en revisor säger att man måste se en kalkyl på att det håller att 

bokföra det här som så, exempel immateriella tillgångar. Gustafsson hävdar att en revisor kan 

vara bättre för att få allt korrekt. Inte bara för Skatteverkets skull utan även kreditgivare, 

leverantörer med flera. Kreditgivare har visserligen ofta säkerhet i form av borgenärer, men 

leverantörer tar ingen säkerhet vid beställningar och leverans. Revision fungerar alltså som en 

säkerhetskontroll.  

En revisor har skyldighet att skicka in orena redovisningsrapporter till Skatteverket. Varje år 

kommer det in cirka 5 000- 10 000 orena revisionsberättelser till Skatteverket. De orena 

revisionsberättelserna sorteras in med företagens deklarationer så att man kan titta på det när 

man granskar deras deklaration. Gustafsson hävdar att man även har använt dom för urval för 

revision. 

Den slopade revisionsplikten medför att vissa orena revisionsberättelser aldrig kommer in till 

Skatteverket. I och med det försvinner den kontrollmöjligheten, vilket är en nackdel för 

Skatteverket. 

4.4.3 Organisationernas anpassning inför slopandet av revisionsplikten 

Gustafsson hävdar att Skatteverket inte har gjort någonting speciellt för att anpassa sig. Man 

hanterar inte företagen på något annorlunda sätt. Förutom att man numera kan i sin 

”inkomstdeklaration nr2” (för företag) markera huruvida man använder eller inte använder 

revision, och om man haft biträde vid upprättande av årsredovisning. Vad Gustafsson förstått, 

så har inte detta använts på något sätt än. Däremot är det ju faktiskt mänskliga ögon som 

granskar deklarationerna, och om det inte är ifyllt att man använt revisor så kanske granskaren 

ser på deklarationen mer kritiskt. Dock kan företagen kryssa i att man använder revision 

fastän att man inte gör så. 

Skatteverket fick nya verktyg i form av bokföringskontroll. Det har gjorts en hel del 

kontroller, men har enbart använts på nyregistrerade företag. Man skulle vid introduktionen 

försöka gå ut till hälften av alla nyregistrerade företag, men det tror Gustafsson inte att man 

mäktat med, men 10 000-tals kontroller har genomförts. 
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Svenskt näringsliv påverkades inte direkt av reformen, därmed behövde de inte anpassa sig. 

De företräder flertalet branschorganisationer med medlemmar som påverkats av slopandet av 

revisionsplikten. 

4.4.4 Organisationerna efter slopandet av revisionsplikten 

Norberg påpekade att Svenskt Näringsliv inte utfört några egna undersökningar där man följer 

upp effekterna av reformen. Det man gjorde innan reformen genomfördes var att skicka ut 

enkäter och göra andra undersökningar där man kom fram till att diskussionen var ganska 

ung, men också att det var en prioriterad åtgärd. Svenskt Näringsliv var alltså, enligt Norberg, 

mycket aktiva innan reformen men när den väl genomförts så var man ”rätt nöjda” bara med 

att den genomförts. Norberg säger att om Svenskt Näringslivs medlemmar upplevt reformen 

som negativ så torde Svenskt Näringsliv säkert fått höra det. 

Gustafsson har sett ökade bokföringsbrister, och bokföringsbristerna i alla företagsformer men 

framförallt hos enskilda näringsidkare, egen firma. Det är även mer brister hos unga 

företagare än äldre. Och ett stort informationsbehov. Egenföretagare verkar ha en sämre 

förståelse för vad eget kapital är än större företag. Uttag och vinst, vilket är svårt att hantera, 

är ofta konstigt bokfört. Privata kostnader blandas ofta in.  

4.4.5 Övriga intressenter 

Skatteverket har, enligt Norberg, på något sätt fått acceptera reformen men att de upplevt 

problem med kvalitet på rapporter. Även UC och Bolagsverket har enligt Norberg beklagat 

sig över försämrade kvalitet på årsrapporter bland företag som valt bort revision. Han påpekar 

vidare att Skatteverkets reaktion på reformen verkar vara att driva frågan om elektronisk 

rapportering och inlämning som alternativ till nuvarande inlämningssystem. 

Vad gäller de svenska bankerna så har det inte hörts så mycket från dem efter reformen. Men 

Norberg pekar på att det är lite problematiskt att vad gäller banker och finansiering av företag 

att se någon påverkan då det samtidigt rådde en finanskris. Han tycker att frågan är relevant 

men han kan inte påminna sig om någon offentlig diskussion. Norberg hävdar att problemet 

med tillgång till finansiering efter finanskrisen har setts, men vet inte om det här kan vara en 

aspekt.  

Norbergs intryck är att den synpunkt som framförts i samhällsdebatten handlar om dålig 

kvalitet på årsrapporter, och då är det i första hand nystartade företag utan revisor som nämns, 
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alltså inte de företag som valt bort revisonen. Norberg tycker att man ska skilja på nystartade 

företag och etablerade företag som valt att ta bort revisorn.  

4.4.6 Organisationerna och en höjning av gränsvärdet för revisionsplikt 

Svenskt Näringslivs förhållningssätt mot gränsvärden är, enligt Norberg, att de bör höjas. 

Regeringen har aviserat att de aktuella gränsvärdena skall höjas, ingenting är klart men från 

departementen talas det om att det ska genomföras år 2015. Med ny regering nu blir det hela 

mindre klart, men på tjänstemannanivå sägs det fortfarande vara aktuellt med en höjning 

enligt Norberg.  

Norberg påpekade att detta skulle innebära för företagspopulationen att fler företag har 

möjligheten att utnyttja valet av undantag. Om man leker med tanken att gränsvärdena skulle 

fördubblas kan man, beroende på vart man lägger gränserna för undantag, tänka sig att 

intressenterna då så som finansiärerna, leverantörer och kunder påverkas vilket innebär att 

marknaden på något sätt kommer att reagera.  

För som det är nu, kan man tänka sig att marknaden tog emot reformen positivt. Och även om 

det går att urskilja vissa svagheter i dålig kvalitet på årsrapportering så går det att anta att 

marknaden ”slukat i sig” reformen. Om man höjer värdena bör det bli en marknadseffekt på 

vägen, där tillexempel bankerna måste ta sig en funderare på hur dom ska agera vid 

situationen av ett höjt gränsvärde och när större företag kan omfattas av frivillig revision. 

Norberg påpekar att det är så han föreställer sig att intressenterna i samhället kommer reagera, 

inklusive Skatteverket. Den reformen som genomfördes år 2010 var på en relativt låg nivå. 

Det var ändå en stor del bolag i Sverige som teoretiskt sätt omfattades av reformen och 

dessutom har många valt att utnyttja valmöjligheten. 

Just nu påverkar reformen små bolag, men med höjda gränsvärden skulle det påverka större 

företag och göra situationen mer komplex. Därför kan man se den första reformen som ett 

test. Norberg bedömer att de samhällsekonomiska förluster som eventuellt skulle uppstå vid 

ytterligare höjning av gränsvärdena inte är tillräckligt stora. Han menar att fördelarna 

överväger nackdelarna.  

Skatteverket har påbörjat en analys för att utreda om den slopade revisionsplikten har fått 

någon effekt på skatteintäkter, men det arbetet har knappt börjat än enligt Gustafsson.  
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Med den nuvarande gränsen på 3 miljoner SEK för nettoomsättning, omfattas 71 procent av 

alla svenska aktiebolag. Vid en ökning mot EU:s direktiv skulle den siffran stiga till 98 

procent. 

Med ett större företag, har man troligen bättre internkontroll. Om man närmar sig den övre 

gränsen så har man kanske en egen avdelning för redovisningen. Större företag innebär 

mindre risk för misstagsfel tror Gustafsson.  

4.4.7 Experternas syn på revisionsplikt 

 

Enligt Norberg önskar näringslivet en höjning av de aktuella gränsvärdena för revisionsplikt 

och att Svenskt Näringslivs principiella förhållning i frågan är att man vill ha maxvärden 

enligt EU:s direktiv. Detta vill man därför att de stora medlemsländerna ligger på maxvärdena 

eller åtminstone nära maximivärdet och att det därför handlar om att skapa konkurrenskraft 

för bolagen i Sverige gentemot omvärlden.  

Norberg menar att så många bolag som möjligt ska kunna välja huruvida revision används 

eller inte. Han vill ha ”en big bang”, där gränsvärdena höjs till EU:s max på en gång. Genom 

detta tror Norberg att det skulle ske en "omstöpning av marknaden". Just nu råder ett 

”marknadsmisslyckande” och Norberg tror att en höjning skulle skapa en situation där 

marknaden själv avgör efterfrågan av revision. 

Norberg poängterar att han inte ifrågasätter värdet av revision, utan själva förpliktelsen som 

råder. Han säger att marginalnyttan av revision för små företag är väldigt låg. Väljer Sverige 

att ta bort revisionsplikten så måste det, enligt Norberg, tolkat utifrån Skatteverket och den 

danska debattens approach, hittas andra sätt att säkerställa kvaliteten. Detta exempelvis 

genom redovisningskonsulter eller en teknisk lösning som kan generera bättre data med 

elektronisk rapportering.  

Gustafsson påpekar att företag kan behöva visa upp en seriös bild av sig själva, för att skapa 

trygghet hos finansiärer, kunder och leverantörer. Revision skapar trygghet då bolagets 

finansiella information ska ge en rättvisande bild av företaget.  

Enligt en intern, icke offentlig rapport från Skatteverket, så innebär slopandet inte en väsentlig 

risk för minskning av skatteintäkter. Detta för att det är få företag som har valt bort revision 

och där den större delen som gjort det är nystartade företag. Genom att dessa företag är av 

liten omfattning är den nuvarande beloppsrisken liten. Den skattemässiga beloppsrisken för 
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bortfall är således liten om det är bolag som har högst 3 miljoner i omsättning. Detta är inte 

”...så farligt för skatteintäkten i stort” enligt Gustafsson.  

Gustafsson påpekar att företag inte alltid förstår syftet med revision, vilket kan bero på att 

företagen endast har kontakt med en redovisningsfirma, och aldrig med sin revisor. Men att 

revisionsföretagen numera kanske försöker anpassa sig mer mot servicetänk.  

Enligt Gustafsson har frågan om elektronisk bokföring växt igen och kan kanske vara något 

bra. Gustafsson menar även att vi i Sverige har en lång tradition av revision utav aktiebolag 

och är därför tveksam till en höjning av gränsvärdena. 

4.4.8 Motsättningar för ytterligare höjning av gränsvärden 

Norberg påpekar att en statlig myndighet, som till exempel Skatteverket, inte kan opponera 

eller göra motstånd mot en genomförd reform utan måste anpassa sig till den. Det är inte 

förrän en utvärdering av utfallet görs, som myndigheter kan framföra sina synpunkter. Andra 

intressenter har möjlighet att opponera sig, framförallt bankerna borde vara känsliga för 

sådana framtida förändringar. Exempelvis bör de vara framföra vilken signal detta har och 

vilket värde som läggs på revisionen.  

Vad gäller oron för skatteintäktsbortfall och ökad ekobrottslighet menar Norberg inte enbart 

står och faller på revisionspliktens gränsvärden. Han nämner substitutionseffekten, om en 

redovisningskonsult används eller inte, om revision väljs bort. Det svåra är alltså att isolera 

effekten av gränsvärdeshöjningen från andra faktorer (användande av redovisningskonsult och 

liknande), och då alltså diskutera en faktor enskilt. Det handlar kanske inte endast om 

huruvida bolag slutar med revision, utan vad som görs istället. Väljer de att använda sig av 

redovisningskonsulter istället eller inte?  

Många företag ser ingen nytta med en revisor som i princip endast sätter sin namnteckning på 

bokslutet. Särskilt då om redovisningskonsulter har använts som upprättande och kontroll av 

bokföringen. I de fallen tillför inte en revisor något direkt mervärde ur bolagets perspektiv. 

4.4.9 England och Danmark 

I den rapport som Norberg och Thorell presenterade år 2005, som startade debatten om 

slopandet av revisionsplikten i Sverige, jämförs länder som England och Danmark. England 

är enligt Norberg relevant bland annat för att England liksom Sverige tidigare hade full 

revisionsplikt. Norberg hävdar också att Danmark är ett land som vore intressant att jämföra 

med då Danmark slopade revisionsplikten före Sverige och därför finns troligen intressant 
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data att hämta in. Norberg hävdar även att Danmark och Sverige är hyfsat lika i institutionella 

förutsättningar. 

Den danska ”Revervsstyrelsen”, den danska motsvarigheten till Bolagsverket, har gjort en del 

uppföljningar som rör utfallet av den reform som gjordes i Danmark några år innan den 

genomfördes i Sverige. Norberg tycker att det vore intressant att studera Danmark då det i 

stort sätt är en parallellprocess, i två Nordiska länder.  
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5. Analys 

I detta kapitel presenteras studiens analys där vi diskuterar, utifrån studies referensram och insamlad 

data, effekterna av ett höjt gränsvärde för revisionsplikten. Vidare analyseras också de 

anpassningsmöjligheter som de signifikanta intressenterna har till en höjning av gränsvärdet. 

5.1 Intressenters påverkan och anpassning av ett höjt gränsvärde 

De signifikanta intressenter som enligt den här studien påverkas av revisionsplikten och en 

höjning av den är skattemyndigheten, kreditgivare och aktiebolag. Vidare specificeras varje 

intressents påverkan och anpassning i analysen.  

5.1.1 Skattemyndigheter 

Skattemyndigheter påverkas av en höjning av gränsvärdet genom att större bolag ges 

möjligheten att välja bort revision. Eventuellt skatteintäktsbortfall kan därmed vara mer 

kännbar om ett större bolag har skattefuskat eller slarvat med bokföringen. Skattemyndigheter 

kan tänkas sträva efter den delvis moraliska legitimiteten, men också den pragmatiske 

legitimiteten som Diez-Martin et al. (2013) påvisar som viktigast. Den pragmatiske 

legitimiteten för myndigheter kan innebära att inför en av sina viktigaste intressenter, staten, 

visa resultat på förhindring av skattebrott och främjan av medborgarnas möjligheter till att 

betala in skatt. Ur den moraliska legitimiteten kan utmynnas den etik som myndigheten 

strävar efter att efterfölja. Skatteverket vill följa samhällets etiska normer och vill anses 

seriösa med sitt agerande som ett vitalt organ i samhällsekonomin.  

 

Revisionen underlättar för skattemyndigheter att motverka skattebrott genom att upplysa 

skatteverk genom rapportering av orena revisionsberättelser. Förväntningarna i samtliga tre 

länder har varit att frivillig revision skulle öka risken för skatteintäktsbortfall. Senare 

utredningar från Storbritannien har inte kunnat påvisa detta, vilket kan innebära att 

skatteintäkterna inte behöver påverkas av frivilliga revision. Även Norberg och Gustafsson 

har den uppfattningen. 

 

Storbritanniens Department of business anser att det inte finns ett samband mellan en höjning 

gränsvärdena och en försämring av företagens rapportering av deras finansiella information. 

Den svenska skattemyndigheten har heller inte uppmärksammat någon större ökning av 

skattefel eller skattebrott, vilket styrks av Gustafsson. Gustafsson hävdar även att större bolag 

tenderar att ha bättre struktur för intern rapportering och bättre kunskap hur årsrapporter skall 
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redovisas, något som innebär att revisorns syfte inte är lika nödvändig för kvalitetssäkringen 

av årsredovisningar.  

 

De nya verktygen tillsammans med ökade anslag till Skatteverket kan tänkas ha bidragit till 

undvikandet av en flaskhals. Dålig planering inför förändring kan skapa flaskhalsar och 

orsaka en ineffektiv organisation. Därför är det viktigt att på förhand kunna lägga energi och 

resurser på delar av organisationen som belastas av förändringen. Med ökade anslag skapades 

förutsättningar för Skatteverket att planera och anpassa organisationen för att undvika 

negativa effekter av slopandet av revisionsplikten, detta styrks av Merchant & Van Der Stede 

(2007). De förklarar att en organisation som inte är förberedd på förändringar och inte har 

tillräckligt med resurser kan komma att hamna i en situation med flaskhalsar. Det framförs 

alltså att planering inför förändring är vitalt för att undvika begränsningar i organisationen. 

Därmed bör organisationer som vill fortsätta vara effektiva, planera inför den framtida 

förändringen, vilket i detta fall är en ytterligare höjning av gränsvärdet.  

 

I en undersökning av Collis (2010) skulle 42 procent av företagsledarna i Storbritannien välja 

att använda sig av revision om den var frivillig. Därmed kommer resterande 58 procent att 

välja bort revision. Om utfallet blev detsamma i Sverige så kommer mer än hälften av 

aktiebolagen som ges möjligheten att välja revision vid ett höjt värde till maximigränsvärdet, 

välja bort revisionen. En höjning till maximivärdet skulle därmed tämligen öka 

arbetsinsatserna för Skatteverket, då fler aktiebolag kommer att välja bort revision. 

 

Enligt studier i Danmark har även skattemyndigheten där sökt nya vägar för att anpassa sig till 

förändringen. Processen som har genomförts gjordes för att hjälpa de danska bolagen och 

förenkla den finansiella rapporteringen. Dels genom möjlighet till elektronisk rapportering 

och dels genom utskick med information som fungerar som en kontroll av kunskapen hos 

bolagen. Detta genomförde den danska skattemyndigheten för att effektivisera deras arbete, 

vilket styrks av Merchant & Van der Stedes (2007) som en väg mot lyckad förändring.  

 

Precis som framgår av modell 1.2 på sida 32, så har de tre länderna Danmark, Storbritannien 

och Sverige liknande utgångspunkt gällande revisionskultur och regelverk. Vidare kan denna 

historia hos de tre länderna inom redovisning och revision tänkas skapa förutsättningar där 

effekterna i Sverige kan bli som de i Danmark och Storbritannien. De effekter Danmarks 

implementering av elektroniska verktyg för årsrapportering ger intrycket av en positiv effekt 
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för kvaliteten på årsrapporten. Detta gör att danska företag enklare kan rapportera in sin 

årsrapport. Ett simplare och mer strukturerat system för årsrapportering i Sverige med en 

given mall för kontoplanen, skulle kunna tänkas öka kvaliteten på svenska företags 

årsrapportering. Norberg är positiv till elektronisk rapportering och tycker att Sverige bör 

införa denna möjlighet. Gustafsson hävdar att frågan om elektronisk inriktning på 

rapportering är på uppgång i Sverige, därmed kan en framtid innehållandes elektronisk 

rapportering i Sverige vara möjlig. 

 

I den statliga offentliga utredningen från år 2008 nämns att Skatteverket i Sverige kan komma 

att känna av en högre osäkerhetsfaktor inför första slopandet. Samma typ av osäkerhet kan 

uppkomma vid en höjning av gränsvärdena. Detta skulle kunna påverka den intressentrelation 

aktiebolag har med skattemyndigheter. Eftersom att skattemyndigheterna i Sverige, 

Storbritannien och Danmark följer de lagar och regler samt de anvisningar de har fått av 

staten anpassar de sig efter just dessa. Detta innebär att ökad makt i intressentrelationen 

uppstår. Skattemyndigheten har en maktposition gentemot aktiebolag då skattemyndighetens 

uppgift är att kontrollera och beskatta företag. Det skulle därför vara av fördel för myndighet 

och intressent att underhålla denna relation för att undvika osäkerhet. Någon specifik 

osäkerhet har dock inte presenterats i de undersökningar vi har tagit del av, vilket kan styrkas 

av Gustafsson. Därför blir det svårt att vidare diskutera effekterna kring osäkerhet vid en 

höjning av gränsvärdena. 

5.1.2 Kreditgivare 

För kreditgivare innebär revision en kvalitetssäkring av de finansiella rapporter som kan vara 

en grund i det beslutsunderlag som används inför investeringar i bolag. Utan revision ökar 

riskerna för att investeringen i bolaget blir mindre lönsam för investerare och kreditgivare. De 

kan därför komma att ta ut extra avgifter så som högre räntor, vid lån eller investering, mot de 

bolag som inte använt sig av revision. Räntekostnaden fastställs mot, bland annat, risken med 

utlåningen. En kreditgivare sätter räntekraven för att kompensera mot de risker en utlåning 

innebär. Aktiebolag kan använda sig av en revisor för att minska den osystematiska risken i 

företagets räkenskaper och därmed öka legitimiteten inför kreditgivare. Den minskade 

osystematiska risken innebär att fler kommer vilja investera i den, till exempel kreditgivare. 

Ökad legitimitet innebär att de kan få fler affärsmöjligheter och en större tillgång till resurser 

enligt Diez-Martin et al. (2013). Kreditgivare kan tillsammans med denna ökade legitimitet 
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och bättre relation till aktiebolaget känna att de kan ge bättre villkor angående ränta på lån 

och finansiering. 

 

I Moules (2011) undersökning i Storbritannien nämns det att större aktiebolag kan tänkas 

välja att använda sig av revision, även fast de inte måste, om den minskar deras 

kapitalkostnad. Denna kapitalkostnad är direkt kopplad till kreditgivarna, som till 

aktiebolagens fördel kan minska på deras räntekostnader om de använder sig av revision. 

Dock skiljer sig detta mot den rapport som Borges (2005), UK Government (2006) och 

Department of business (2014) har gett ut.  Dessa rapporter hävdar att kreditgivare inte endast 

intresserar sig för årsrapporter vid investeringar. Årsrapporter är inte alltid aktuella och 

uppdaterade, därför kan banker och kreditgivare komma att kräva uppdaterad och ny 

framtagen finansiell information. Detta innebär att även om ett företag som söker för att ta lån 

har ett reviderat årsbokslut att uppvisa, kommer kreditgivare kanske kräva att få se siffror som 

är uppdaterade. Därmed är inte reviderade årsrapporter det mest användbara verktyg vid 

belåning, utan även andra faktorer spelar in. Även faktorer så som konkurrenskraft och 

position på marknaden tas i beaktning vid kreditbedömning.  

 

Problematiseringen här ligger i att mycket av beslutstaganden hos kreditgivare oftast tas utan 

rapporter kopplade till revisionens effekt, beslutsunderlagen tas dessutom från annan 

information som kan röra aktiebolagets risk. Studier av Collis (2007) visar på att vissa 

aktiebolag använder sig av en revisor för att dess intressenter kräver det. Uppfyllandet av 

detta krav kan stärka relationen mellan aktiebolag och intressenter. Detta kan också vara 

något som intressentmodellens relationer byggs upp på inom revision; förtroende och 

legitimitet kan styrka relationen mellan kreditgivare och aktiebolag, vilket ger kreditgivarna 

en bild av en minskad risk.  

 

Kreditgivare vill veta att de relationer de startar med företagen är av värde för dem och att 

rapporterna som är en del av kreditanalysen stämmer, innan relationen startas. De eftersöker 

företag som anses vara legitima och revisionen kan vara företagets verktyg för att uppfattas 

som legitimt av omvärlden vilket styrks av Deegan & Unerman (2005). Organisationens 

relation med kreditgivare medför att intressenten kommer att ställa vissa krav i gengäld mot 

de givna bidragen. Om gränsvärdena för revisionsplikt höjs i Sverige, kommer kreditgivare 

enligt Norberg, troligen att behöva anpassa sig till reformen och utveckla nya metoder för hur 

de ska arbeta. Att kreditgivare ställer krav på att företaget anlitar revisor under de år som 
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företaget amorterar är en åtgärd som kreditgivare kanske kan komma att utnyttja för att skapa 

ökad säkerhet. 

5.1.3 Aktiebolag 

De små aktiebolagen var de första som påverkades av den slopade revisionsplikten. Även 

större aktiebolag kommer att påverkas om gränsvärdena höjs ytterligare. För aktiebolag 

innebär valmöjligheten av revision att bolagen måste väga för- och nackdelar mot varandra. 

Fördelen av att välja bort revision innebär en direkt besparing av administrativa kostnader. 

Nackdelarna kan vara högre räntekostnader vid lån och finansiering, kvalitén på bolagets 

rapportering kan försämras och försämrad legitimitet mot bolagens intressenter. Att 

aktiebolagen väljer att inte använda sig av revision kan också innebära att de relationer de har 

med respektive intressent kan påverkas negativt. Detta för att aktiebolagen hela tiden måste 

värna om intressenterna, samtidigt som intressenterna måste göra detsamma för företagen. 

Detta överensstämmer med studier av Deegan & Unerman (2005), Thomasson (2009) och 

Bruzelius & Skärvad (2011), där de beskriver att relationen måste värderas efter vad 

respektive intressent har att erbjuda. Aktiebolagen behöver då i vissa fall ställa intressenternas 

nytta mot varandra för att se vems nytta som är av störst vikt för bolaget. Om exempelvis 

aktiebolagen prioriterar att få verksamheten finansierad med lån högre än att tillfredsställa 

andra intressenter, så kan de tänkas ägna mest tid och anpassning till kreditgivarna. 

 

När bolag väljer bort revision kan de förlora den legitimitet revisionen medfört. De finansiella 

rapporterna kvalitetssäkras inte av någon oberoende expert, därför finns det inte några 

garantier för att det som framställs i årsrapporterna är korrekt. Skattemyndigheter, 

leverantörer, finansiärer och banker är alla intressenter som kan påverka småbolag att använda 

sig av revision trots att det är frivilligt. Utan legitimitet som försäkrar att småbolagens 

aktiviteter är legitima kan de uppleva svårigheter med att få lån. Kreditgivare kan då kräva 

högre ränta, de kan känna osäkerhet över uteblivna inbetalningar från låntagande och 

skattemyndigheten kan tänkas se annorlunda på oreviderade bolag vid skattekontroll.  

 

Tillsammans med en harmonisering till EU:s direktiv för revisionsplikt för svenska bolag 

skulle allt fler företag omfattas av revisionsfrivillighet. Om både skattemyndigheten och 

kreditgivare upplever osäkerhet hos företag vid utebliven revision, så kan större företag tänkas 

arbeta för att minska denna osäkerhet. Företag av större storlek har ofta tillgång till mer 

resurser och tillgångar än de mindre organisationerna, vilket öppnar för fler möjligheter för 
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dem att uppnå legitimitet. Att dessa större företag kan bestå av fler avdelningar och fler 

personer som faktiskt tar hand om redovisningen kan minska misstankar om bokföringsfusk 

enligt Gustafsson. Att ha större möjligheter genom mer resurser innebär att de har större chans 

att öka på den pragmatiska legitimiteten, som innebär att de lyckas med exempelvis 

försäljning. Denna legitimitet tillsammans med den moraliska, kan bana väg för en långsiktig 

och stabil legitimitetsutveckling, vilket styrks av Martin et al. (2013). 

 

Studier av Collis (2007; 2010) pekar på att ju större företag är, desto mer benägna är de att 

använda sig av revision, även om den är frivillig. Organisationer skapar legitimitet genom att 

ha en revisor som granskar räkenskaperna. Organisationer av större storlek har kanske inte 

alltid lika stor nytta av revision rent praktiskt, utan legitimitetsaspekten är den centrala 

(Gustafsson, 2014). Detta för att de har avdelningar inriktade på redovisning med en 

omfattande intern kontroll. Han menar samtidigt att stora företag då kan välja att använda sig 

av en revisor för att intressenter kan tänkas begära en sådan. 

 

Gustafsson (2014) påpekar att det finns en stark kultur av revision i Sverige, vilket innebär att 

ett bolag förväntas revidera sina räkenskaper. Det “sociala kontrakt” som finns mellan bolaget 

och bolagens olika intressenter gör att revisionen minskar riskerna med relationen. Enligt 

intressentteori kan intressenter skapa tryck på bolag att upprätthålla och efterleva de krav 

intressenter ställer. Då intressenter som kreditgivare och myndigheter önskar revision för att 

öka förtroende och minska risker med relationen skapas en situation där bolag fortsätter 

använda sig av revision. Om bolagen inte tar vikten av legitimitet och relationer med 

intressenter i beaktning så kan företaget på sikt förlora marknadsandelar och kunder och 

därigenom minskade intäkter. Företag med revision kan därför gentemot företag som valt bort 

det, finna sig i en position med konkurrensfördelar gällande relationer och legitimitet. Men 

samtidigt kan de finna sig i en position av högre kostnader genom revision. Detta innebär att 

aktiebolagen får avväga fördelar mot nackdelar för att finna den mest tillfredställande 

lösningen för ökad lönsamhet. Denna konflikt kan uppstå mellan företagsledningens vilja att 

spara in på administrativa kostnader genom att välja bort revisionen samtidigt som 

kreditgivare vill ha reviderade rapporter.  

 

Av de undersökningar och expertutlåtanden som vi har tagit del av, är de större intressenterna 

till den frivilliga revisionen kreditgivare, myndigheter och aktiebolag. Ju viktigare en relation 

med en intressent är för organisationen, ju högre benägenhet har organisationen att tillgodose 
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intressentens krav. Organisationen måste väga intressenter mot varandra och se vilken av dem 

som ger organisationen mest nytta i att tillfredsställa. Att se vilken intressent som ger störst 

fördel blir därför ännu viktigare då organisationens resurser ofta är begränsade och det inte 

finns möjlighet att tillgodose alla intressenters behov.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens resultat som bygger på analysavsnittet där vi fört diskussion 

utifrån studiens referensram och insamlad data. Här besvaras studiens forskningsfrågor. 

 

6.1 Intressenters påverkan av en framtida höjning av gränsvärdet 

Vid en framtida höjning av gränsvärdet så kommer fler bolag ha möjlighet att välja bort 

användandet av revision. Om flera aktiebolag med framförallt högre nettoomsättning väljer 

bort revision, kan detta komma att påverka Skatteverket. Detta kan komma att leda till mer 

arbetsinsatser för myndigheten. Tillsammans med eventuell ökning av skattefusk och skattefel 

kan skatteintäktsbortfallet öka. Detta är dock inget Sverige har märkt av från reformen år 

2010. Det finns heller ingenting, utifrån de rapporter som berörs i denna studie, som pekar på 

att skatteintäktsbortfallet har ökat i Danmark eller Storbritannien i samband med ett högre 

gränsvärde. Då Skatteverket fungerar som en kontrollmyndighet i Sverige så har de också ett 

ansvar att visa sig som legitima inför omgivningen. Detta gör de genom att följa samhällets 

etiska normer och agera seriöst vilket de kommer att fortsätta att göra även vid en höjning av 

gränsvärdet. Därmed påverkas inte deras legitimitet och intressentberoende av denna 

lagändring.  

 

En påverkan på kreditgivare vid förändringen kan vara att de kommer att uppleva en ökad 

osäkerhet vid kreditgivning. När fler aktiebolag får möjligheten att välja bort revision så kan 

det tänkas att fler bolag också väljer bort det. Detta innebär att en del av beslutsunderlagen för 

riskbedömning försvinner för kreditgivarna. När fler aktiebolag, som kreditgivarna har bra 

relationer med, kan komma att välja bort revision så kan relationen försämras. Istället kan den 

försämrade relationen komma att ersättas med andra säkerställande faktorer. Exempelvis kan 

kreditgivarna ta reda på om bolaget är legitimt genom att kräva insyn i aktiebolaget för 

beslutsunderlag vid kreditbedömning. Kreditgivare som i dagsläget använder sig av 

reviderade årsredovisningar som beslutsunderlag kommer vid en höjning av gränsvärdena 

behöva se över sina metoder för hur de kan kvalitetssäkra de finansiella rapporter som 

aktiebolagen presenterar. 

 

Aktiebolagen påverkas framförallt genom att allt fler och större bolag får möjligheten att välja 

bort att använda sig av revision. Om aktiebolagen väljer att avstå från revision kan detta 

innebära försämrade villkor vid lån för dem. Aktiebolagens legitimitet kan försämras när de 
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väljer bort revision. Upplevd osäkerhet hos aktiebolagens intressenter kan öka, vilket leder till 

att de måste hitta nya metoder för att minska osäkerheten. Vår studie pekar dock på att större 

företag ofta blir påverkade av deras intressenter genom krav till användandet av revision. 

Därför visar vår studie på att legitimitetseffekten, nämnd ovan, inte kommer ske i någon 

större omfattning efter höjningen av gränsvärdet på dessa bolag. Detta för att dessa större 

bolag kan tänkas använda sig av en revisor oavsett om de ser nyttan eller inte, på grund av 

intressenters krav på revision. 

6.2 Intressenternas möjlighet att anpassa sig till effekterna av en höjning av 

gränsvärdet 

Revision underlättar för skattemyndigheten att motverka skattebrott genom inskickandet av 

orena revisionsberättelser och att revisionen i sig själv har en avskräckande effekt mot 

skattefusk. Fler verktyg och mer resurser skulle möjligen kunna hjälpa skattemyndigheten att 

angripa det merarbete som höjningen av gränsvärden innebär. Detta är dock inget 

Skatteverket styr över, utan de håller sig inom de restriktioner som staten har givit dem. Vår 

studie visar på att det vore fördelaktigt för Skatteverket att planera sin verksamhet inför 

förändringen gällande ett höjt gränsvärde för revisionsplikten. Anslagen kommer till bäst 

nytta om skattemyndigheten planerar inför förändringen. Därför kan anslagen tänkas bli utan 

effekt om skattemyndigheten inte planerar inför förändringen, vilket kan leda till flaskhalsar. 

För att anpassa sig kan Skatteverket utveckla en plan med de resultat från rapporter i andra 

länder som finns att tillgå om effekterna av revision. Skatteverket kan i framtiden ta hjälp av 

den utredning över slopandet av revisionsplikten i Sverige, vilken planeras initieras år 2015. 

Den utredning som planeras genomföras i Sverige under 2015 gällande en höjning av 

gränsvärdena kommer troligen ha stor betydelse för Skatteverkets framtida förändringsarbete.  

 

I Danmark har det sökts nya möjligheter för att underlätta den finansiella rapporteringen. 

Elektroniska verktyg vid rapportering av årsrapporten var en av de åtgärder som Danmark har 

vidtagit. Skatteverket i Sverige kan likt Danmark upplysa de mindre bolagen om fördelarna 

med revision och riskerna med fel i deklarationen samt årsrapporten som annars kan uppstå. 

Sverige kan även implementera liknande elektroniska verktyg för svenska företag med BAS-

planen som mall. Årsrapportering med given mall för kontoplanen kan hjälpa Sverige att 

minska på de framtida skattefel som kan uppstå när aktiebolagen inte innehar kunskap om hur 

en årsrapport skall upprättas. De resultat från undersökningar vi har tagit del av visar på att 

höjningen inte innebär en ökad osäkerhet mellan skattemyndigheter och dess intressenter, 
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vilket motsäger det SOU 2008:32 förutspådde. Men det kan tänkas att relationen mellan 

företag och skattemyndigheten bör underhållas för att fortsätta vara stabil. 

 

Kreditgivare kan alternativt skapa andra metoder för värdering av risk vid kreditgivning. Likt 

Danmark och Storbritannien kan de använda beslutsunderlag som bygger på annat än 

revision. Kreditgivare kan använda sig av andra faktorer än reviderade rapporter i sitt 

beslutsunderlag. Dessa faktorer är position på marknaden och bolagets konkurrenskraft. 

Kreditgivare kan tänkas fortsätta kräva revision för att öka förtroendet för att säkerställa 

verksamhetens legitimitet och relationsbyggande. Detta för att revisionen kan vara ett verktyg 

för att minska risktagande för kreditgivande och öka legitimiteten hos aktiebolagen. 

 

Statistiken ifrån Danmark och Storbritannien, som presenteras i vår studie, visar på att 

nystartade och mindre aktiebolag är mer benägna att välja bort revision, till skillnad från 

större aktiebolag. För större aktiebolag i Danmark och Storbritannien, överväger nyttan med 

revision ofta dess nackdelar. Den minskade kapitalkostnaden, tillsammans med relationer till 

aktiebolagets intressenter, överväger oftast kostnaden för revision. Om aktiebolag väljer att 

använda sig av revision för att intressenter kräver det, så kan uppfyllandet av kravet stärka 

relationen mellan dem. Samtidigt kan det indirekt öka chanserna för fortsatt framtida 

investeringar tillsammans med denna intressent. Det innebär också att räntan för företaget kan 

tänkas bli lägre vid låneansökan då kreditgivare upplever en mindre risk i att finansiera 

aktiebolaget. En stor andel aktiebolag kan tänkas använda sig av revision trots valmöjligheten 

att välja bort den. Därmed bör fortsatt höjda gränsvärden inom revision i Sverige ha en 

begränsad effekt när det kommer till de svenska större aktiebolagen.  

 

En anpassning till högre gränsvärden innebär framförallt för aktiebolagen en avvägning 

mellan för- och nackdelar med revision. Aktiebolagen måste alltså utifrån den situation de 

befinner sig i, överväga vad som de anser är mest gynnsamt. Dock kan aktiebolag, om de 

väljer bort revision, välja att förbättra legitimiteten och relationerna med intressenter på annat 

sätt. För att minska den osäkerhet som uppstår vid bortval av revisor kan aktiebolagen 

förstärka sin interna kontroll. Genom egna avdelningar som är inriktade mot redovisning kan 

aktiebolaget minska intressenters misstankar om bokföringsfusk. Tillsammans med ökad 

frihet gällande revision så kan också den etablerade revisionskulturen i Sverige utvecklas till 

en bredare redovisnings och rådgivningskultur. 
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Den här studien visar att det är möjligt att höja gränsvärdena för revision. Revisionen i sig 

visar sig inte ha någon större påverkan på de intressenter studien berör.. Eftersom att större 

aktiebolag ofta har anställda specialister inom redovisning kommer bokföringen och 

underlaget för skattedeklaration troligen vara korrekt upprättade. Då kreditgivares beslut inte 

endast grundar sig på om bolagens årsredovisning är reviderade, utan förlitar sig på andra 

beslutsunderlag, så kommer heller inte kreditgivarna påverkas nämnvärt. Aktiebolag kommer 

i framtiden att kunna välja huruvida de behöver använda sig av revision eller inte. Precis som 

Norberg påpekar att det kan komma att uppstå en marknadseffekt vid höjda gränsvärden som 

innebär att vissa intressenter mer än andra, kommer behöva anpassa sig till de nya 

förhållandena som skapas. Den effekt som nämns för aktiebolag kommer vid en höjning 

innebära att större bolag får möjlighet att välja mellan att använda sig av revision eller inte. 

Om intressenter föredrar att aktiebolag använder sig av revision kommer aktiebolag trots 

valmöjligheten fortsätta revidera deras årsredovisning.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie motiverar vidare forskning kring övriga intressenter, exempelvis bolagsverk, 

UC och FAR. Genom att genomföra en liknande studie på dessa intressenter skulle det kunna 

läggas en grund för en bredare analys och en mer allmän bild av konsekvenserna av ett höjt 

gränsvärde för revisionsplikt. 

När en höjning av gränsvärdena genomförts vore det intressant att genomföra en uppföljning 

av vår studie för att se hur utfallet blev. Det hade även varit intressant att undersöka om några 

ändringar genomförts på de områden som vi nämner och vilka delar ur ett samhällspolitiskt 

perspektiv som vi kan ha missat i vår studie. 

Ett alternativt forskningsområde vore att undersöka effekterna ur ett kostnadsperspektiv där 

man fokuserar på mer konkreta summor för revisionen och den slopande revisionsplikten.  
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7. Metodreflektion  

För att öka studiens tillförlitlighet kan forskaren enligt Bryman & Bell (2013) förmedla de 

resultat som forskaren kommer fram till med hjälp av studiens respondenter, vilket kallas 

respondentvalidering. Om detta gjorts kunde Norberg och Gustafsson bekräftat om vi tolkat 

deras utlåtanden korrekt eller om det var något vi behövt justera i studien. Det är inte ovanligt 

att misstolka innebörden av uttalanden och därför är det fördelaktigt för studien att återkoppla 

till respondenterna.  

Inför samtalet med Norberg skickade vi inte samtalsfrågorna innan. Däremot, efter önskemål, 

skickade vi de ämnen vi skulle gå igenom under mötet till Gustafsson. Det finns för- och 

nackdelar med båda metoder. Om samtalsmallen skickas till respondenten inför mötet kan 

respondenten få möjlighet att förbereda sig och ta fram viktig information, något som 

Gustafsson gjorde med icke-offentliga rapporter. Respondenten kan dock ges möjligheten att 

förbereda sig och spontana svar kan därmed utebli samt bli vinklade. Eftersom Gustafsson 

önskade att få frågorna inför samtalet kunde vi inte genomfört samtalet annorlunda. Vi hade 

även kunnat delge Norberg samtalsmallen i förväg för att ge honom möjligheten kunna 

förbereda sig. Vi upplevde dock att under samtalet med Norberg att han hade väldigt god 

kunskap inom ämnet och därför hade det troligen inte inneburit någon skillnad om han fick 

förbereda sig. 

Studiens bredd hade troligen, även om vi är nöjda med de respondenter vi samtalat med, ökat 

ytterligare om vi genomfört intervjuer med fler organisationer. Vi hade gärna haft kontakt 

med bland annat FAR, Bolagsverket, någon typ av kreditgivare och revisionsbolag. Då hade 

vi förmodligen fått en ännu mer mångfacetterad bild av situationen i stort. Vidare skulle vi 

gärna besökt både Danmark och Storbritannien för att inte bara ha rapporter och forskning 

från dessa länder att utgå från.  
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