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genomgå extern revision.  
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svenska aktiebolag bör se ut i framtiden.  
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med ett enklare revisionsförfarande. 
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Abstract 
 
Background: As a result of the scandals in the economic life during the latest years several laws and regulations have been 

tightened up. In Sweden for example new and more stringent rules concerning statutory audit has been introduced by 

Revisionsstandard i Sverige, RS. Today RS is enforced to both private and public limited companies. This together with the 

proposition from the swedish government to forbid “kombiuppdrag” have arisen a debate concerning the statutory audit in 

small private limited companies. In many other European countries small private limited companies are exempted from 

statutory audit.  

 

Purpose: The purpose of this paper is to give a proposition, from a stakeholder viewpoint, of how the statutory audit in 

small Swedish private limited companies ought to look like in the future. 

 

Demarcation: This paper considers only statutory audit in private and public limited companies or its foreign counterpart. 

Furthermoreare the stakeholders limited to only include authorities and banks. 

 



 

  

 
Realization: To make the proposition concerning statutory audit in small private limited companies have interviews with 

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket and five swedish banks been conducted. In addition have studies of the audit regulation 

in Sweden, Norway, Denmark, Finland, France, Germany and the United Kingdom been caried out. 

 
Results: The comparison of the countries shows that it is difficult to explain by the use of accounting theories why some 

countries have statutory audit in small private limited companies and some do not. Between the countries probably are 

dependent upon the country´s structure. Hence it is not possible to copy another country’s system regarding statutory audit, 

which implies that consideration must be taken to the specific prerequisites and structure of the country. The stakeholders in 

this study are of the opinion that statutory audit is a mark of quality and that it contributes to the trustworthiness of the 

economic information. Consequently none of the stakeholders are willing to entirely abandon the control of small private 

limited companies and suggests a number of alternatives. The one alternative that satisfy most of the stakeholders needs is a 

so called review, which simplifies the audit procedures. Therefore the proposition given in this paper is that the statutory 

audit of today should be replaced with a review. 
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1. FRÅGAN OM REVISIONSPLIKT I MINDRE 

AKTIEBOLAG 
Det första kapitlet behandlar upprinnelsen till frågan om revisionsplikt i 

mindre aktiebolag och vidare förs en diskussion om ämnet. Detta leder 

fram till uppsatsens frågeställningar och syfte. Även gjorda avgränsningar 

och definitioner tas upp. 

 

1.1 BAKGRUND 
De senaste åren har ett flertal skandaler runtom i världen, såsom Enron 

(2001), Worldcom (2002) och Parmalat (2003), uppdagats. Även inom 

svenska bolag, exempelvis Skandia, har det förekommit oegentligheter. 

Skandalerna har enligt Levander (2004) medfört ett minskat förtroende för 

näringslivet och för att återfå allmänhetens och kanske främst 

aktiemarknadens förtroende arbetas det febrilt runtom i världen med att ta 

fram nya koder, lagar och rekommendationer som ska förhindra att 

liknande skandaler inträffar. I Sverige tillsatte regeringen i september 2002 

Förtroendekommissionen med uppdrag att undersöka om något behövde 

göras och även vad som behövde göras för att garantera att det svenska 

näringslivet har allmänhetens förtroende (www.sou.gov.se, 050330). 

Kommissionen presenterade i sitt betänkande, i slutet av april 2004, att det 

främst är för storföretagen som ett minskat förtroende har kunnat ses de 

senaste tio åren, men att det inte går att tala om en generell förtroendekris 

för näringslivet (SOU 2004:47).  

 

I en del av de senaste årens skandaler har företagens revisorer varit eller 

misstänks ha varit inblandade, varför revision är ett område inom vilket 
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bestämmelserna skärps. Ett exempel är reglerna om revisorns oberoende 

där EU utfärdat en rekommendation, ”Revisorers oberoende i EU”, 

(2002/590/EG). Rekommendationen förbjuder kombiuppdrag1 i bolag av 

allmänt intresse, men i andra bolag gäller att kombiuppdrag bör tillåtas om 

hjälpen endast består av tekniska eller rutinmässiga uppgifter 

(2002/590/EG Art 7.2.1.2). Till följd av EU-rekommendationen har det 

svenska Justitiedepartementet under 2003 utarbetat en 

promemoria, ”Några frågor om revision”, som bland annat behandlar 

revisorsjäv till följd av kombiuppdrag. I promemorian gör 

Justitiedepartementet en sträng tolkning av EU-rekommendationen och 

förslaget är att kombiuppdrag helt ska förbjudas samt att reglerna ska gälla 

för alla aktiebolag. (Prom Ju2003/3072/L1) Förväntningarna var att 

förslaget till nya regler om byråjäv skulle ingå i propositionen till den nya 

aktiebolagslagen, men när denna presenterades den 18 mars 2005 var 

reglerna fortfarande oförändrade. Enligt Aspegren (050330) är dock 

avsikten att regeringen ska ta ställning till frågan någon gång under våren 

2005.  

 

I remissvaren till promemorian är det dock ett flertal instanser som menar 

att en utredning angående revisionspliktens utseende i små aktiebolag 

måste genomföras om nya jävsregler införs (Rem Ju2003/7032/L1). 

Anledningen till detta är att nya jävsregler medför att de aktiebolag som 

idag anlitar sin revisionsbyrå även för bokföringstjänster kommer att få 

anlita två olika företag för att få de respektive tjänsterna utförda. Enligt 

Gunvor Engström, VD för Företagarna, kommer detta att innebära ökade 

kostnader för de mindre aktiebolagen och för att undvika kostnadsökningen 

föreslår Engström att de mindre aktiebolagen antingen undantas från 
                                                 
1 Kombiuppdrag innebär att revisionsbyrån biträder klienten både med bokförings- och 
revisionstjänster (Prom Ju2003/3072/L1). 
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förbudet om kombiuppdrag eller att revisionsplikten för dessa avskaffas 

(Wennberg, 2004). Engström är inte ensam om åsikten att avskaffa 

revisionsplikten för mindre aktiebolag, hon får stöd av bland andra Stefan 

Persson, ansvarig för Ernst & Youngs nationella revisionsverksamhet, som 

säger: 

 

”…det behövs en revisor men det är inte säkert att det behövs någon 

revision.” 

 
(Persson, 2004, i Wennberg, 2004, s.16) 

 

Den svenska promemorian har således lett till en debatt om revisionsplikten 

i mindre aktiebolag vilken även tidigare har varit aktuell, senast i samband 

med uppdelningen mellan privata och publika aktiebolag i mitten av 1990-

talet (Lundfors, 1994). Debatten om revisionsplikten i små aktiebolag 

kommer troligen att fortgå dels då kraven för de internationella 

revisionsstandarderna har höjts och ytterligare skärpningar är på väg, dels 

då RS, Revisionsstandard i Sverige, som infördes 2004 förväntas öka 

företagens kostnader för revision med trettio procent (Levander, 2004; 

Örvell, 2005).  

 

Den svenska lagstiftningen ställer i dagsläget krav på att alla aktiebolag, 

oavsett storlek, måste ha en revisor (ABL 10 kap 11 §). Detta är ett resultat 

av en successivt utökad revisionsplikt som har pågått ända sedan 1895, då 

lagstiftning om revision för aktiebolag infördes.  
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Den successiva utökningen av revisionsplikten har varit beroende av ett 

antal faktorer. En bidragande faktor har varit tillgången på kvalificerade2 

revisorer. Nämnas kan att det vid införandet av 1944 års aktiebolagslag 

endast fanns 70 stycken auktoriserade revisorer och antalet registrerade 

bolag var 30 000 stycken. (Sjöström, 1994) Ytterligare faktorer för en 

utökad revisionsplikt har varit att skydda aktiebolagets intressenter, hålla 

en hög kvalitet på redovisningen, minska den ekonomiska brottsligheten 

samt att upprätthålla en god skattekontroll (Sjöström, 1994; Wennberg, 

2004).  

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Till följd av skandalerna inom näringslivet har de internationella 

revisionsstandarderna, ISA, skärpts för att återfå allmänhetens förtroende 

för näringslivet. ISA är dock utformade med utgångspunkt från de stora 

börsbolagens förutsättningar och i Sverige gäller, som tidigare nämnts, 

sedan januari 2004, RS som är en översättning av ISA (Carlsson, 2005; 

Levander, 2004). Införandet av RS kommer enligt Thorell & Norberg 

(2005) och Carlsson (2005) att medföra att reglerna även gäller för de 

mindre aktiebolagen, trots att det minskade förtroendet främst gäller de 

stora börsbolagen. Sjölund (2005) är kritisk till detta och anser att reglerna 

inte är till någon nytta för de mindre aktiebolagen, då de inte är anpassade 

efter deras förutsättningar. 

 

Finns det då några skillnader mellan små och stora aktiebolag? Ja, enligt 

Revisionsbolagsutredningen (1999) finns det skillnader aktiebolag emellan 

som hänför sig till bolagens storlek. Små aktiebolag har, till skillnad från 

stora, en begränsad krets av intressenter, ägare och ledning är vanligen 
                                                 
2 Auktoriserad och godkänd revisor (ABL 10 kap 11 §). 
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samma person och ofta finns det ett stort behov av extern kompetens, 

speciellt inom redovisnings- och skattefrågor. (SOU 1999:43) 

 

Anledningen till att RS-reglerna även kommer att gälla för små aktiebolag 

beror på att Sverige har en allmän revisionsplikt (Thorell & Norberg, 2005; 

Carlsson, 2005). 

 

”Det som skiljer Sverige från många andra länder är att vi har 

revisionsplikt för alla aktiebolag, även de allra minsta.” 

                        
(Brännström, i Levander, 2004) 

 

Detta problem finns däremot inte i flertalet andra europeiska länder, då de 

inte har något lagstadgat krav på extern revision i små aktiebolag (Burén & 

Nyquist, 2005). Undantag från revision är en möjlighet som följer av EU:s 

fjärde bolagsdirektiv, som gäller för aktiebolag eller dess utländska 

motsvarigheter (78/660/EEG Art. 1). Bestämmelsen är dock fakultativ, 

vilket innebär att medlemsländerna får, men behöver inte undanta små 

aktiebolag från extern revision och de kan även välja en lägre gräns för 

vilka aktiebolag som ska undantas än den som bestämts av EU.  

 

Möjligheten att undanta små aktiebolag från extern revision har, som citatet 

ovan antyder, utnyttjas av flertalet av EU:s medlemsländer, och innebär att 

aktiebolagen själva får bestämma om de ska bli reviderade eller inte. 

Storbritannien är ett exempel som undantar små aktiebolag från extern 

revision och där har dessutom gränserna nyligen, för vilka aktiebolag som 

inte behöver genomgå extern revision, höjts till EU:s maximala värden. 

(www.companies-house.cov.uk, 050202) Höjningen genomfördes dock inte 
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okritiserat. Även Italien gör undantag i revisionsplikten för små aktiebolag, 

men efter ”Parmalatskandalen” har den italienska regeringen tröttnat på 

bokföringsfiffel och förskingring och troligen kommer lagstiftningen att 

stramas åt (Balans nr. 10, 2004). 

 

Danmark har däremot en lång tradition av extern revision i alla aktiebolag, 

men den danska regeringen har nu föreslagit inskränkningar i 

revisionsplikten och diskussionen pågår för fullt. I Sverige råder alltjämt 

revisionsplikt för samtliga aktiebolag och frågan är vad det beror på att 

vissa länder undantar små aktiebolag från revisionsplikt medan andra inte 

gör det? Har de länder som har en frivillig revisionsplikt någon annan 

kontroll av aktiebolag? 

 

I den svenska debatten har ett antal argument framhållits för en bibehållen 

revisionsplikt och de främsta argumenten anses vara att en frivillig 

revisionsplikt skulle kunna innebära en ökad ekonomisk brottslighet och 

merarbete för Skatteverket (Wennberg, 2004). Detta har att göra med att 

revisorn, enligt svensk lagstiftning, har en skyldighet att rapportera 

misstänkta brott och kontrollera att skatter har betalats (ABL 10 kap 31, 38 

§§). Frågan är hur dessa uppgifter ska lösas vid en frivillig revisionsplikt? 

Om dessa uppgifter även finns för revisorer i länder med en frivillig 

revisionsplikt borde det då inte gå att finna svar på denna fråga genom att 

se hur andra länder har löst problemen? Genom att undersöka hur andra 

länder har utformat systemet gällande revisionsplikt kan således en mer 

nyanserad bild av problemet ges och kunskap kan erhållas om vilka 

alternativ, till dagens revisionsplikt, som finns att tillgå.   
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I Sverige verkar det på regeringsnivå inte finnas några planer på att undanta 

små aktiebolag från plikten att genomgå extern revision. Detta är däremot 

något som Svenskt Näringsliv förespråkar och frågan är hur Sverige ska 

göra. Ska revisionsplikten även fortsättningsvis gälla för alla aktiebolag, 

trots att flertalet europeiska länder avskaffat den i små aktiebolag, eller ska 

Sverige följa med strömmen och utnyttja den undantagsmöjlighet som ges 

av EU:s fjärde bolagsdirektiv? 

 

Extern revision syftar till att säkerställa att den information som ett 

aktiebolag lämnar till sina intressenter 3  är tillförlitlig och en frivillig 

revisionsplikt skulle därmed kunna drabba intressenterna negativt. Frågan 

är vilken betydelse extern revision i mindre aktiebolag har för 

intressenterna, hur de påverkas av en frivillig revisionsplikt och vad de 

anser om förslaget att göra revisionsplikten frivillig i mindre aktiebolag. 

  

Av diskussionen ovan har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Hur ser lagstiftningen och debatten kring revisionsplikt i mindre 

aktiebolag ut i Sverige respektive i andra europeiska länder? 

 Vad beror eventuella skillnader i ländernas lagstiftning gällande 

revisionsplikt i mindre aktiebolag på? 

 Vad anser revisionens intressenter om en frivillig revisionsplikt i 

mindre aktiebolag? 

 Hur bör den svenska revisionsplikten i mindre aktiebolag se ut i 

framtiden? 

 

                                                 
3 Se avsnitt 2.1. 
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1.3 SYFTE 
Syftet med den här uppsatsen är att utifrån ett intressentperspektiv ge ett 

förslag på hur revisionsplikten i mindre svenska aktiebolag bör se ut i 

framtiden.  

 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Denna uppsats behandlar endast revisionsplikt i aktiebolag, eller 

motsvarande utländsk företagsform, där ägarna normalt inte har något 

personligt ansvar4 för verksamhetens förpliktelser. Dessutom har kretsen av 

intressenter begränsats till att enbart gälla myndigheter och banker, vilket 

motiveras i avsnittet val av intressenter i kapitel två. 

 

1.5 DEFINITIONER 
Med uttrycket mindre aktiebolag avses i denna uppsats, vid diskussion med 

intressenterna samt vid de förslag som ges till den framtida revisionsplikten, 

aktiebolag med maximalt tio anställda och en omsättning som understiger 

tre miljoner kronor. I övriga avsnitt finns det ibland en annan definition på 

mindre aktiebolag, till exempel under avsnitt 6.3, medan det i exempelvis 

den svenska debatten inte alltid finns definierat vilka aktiebolag som räknas 

som mindre. Uttrycket mindre aktiebolag kan således ha olika betydelse i 

olika sammanhang.  

 

En av anledningarna till att ovanstående definition har valts är att uttrycket 

mindre aktiebolag för tankarna till en verksamhet med få ägare och ingen 

eller endast ett fåtal anställda. Därför valdes gränsen tio anställda, som 

                                                 
4 Jämför ABL 1 kap 1 §. 
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även förekommer i EU:s definition av mikroföretag5. Gränsen tre miljoner 

kronor i omsättning valdes med anledning av att denna gräns tidigare 

använts i en rapport, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, som 

publicerades i början av mars 2005 och är författad av professorerna 

Thorell och Norberg på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Tre miljoner 

ansågs även vara ett lämpligt värde på omsättningen i ett mindre aktiebolag. 

Genom att kombinera dessa två gränser för att definiera vilka aktiebolag 

som själva kan välja om de vill genomgå extern revision kommer ungefär 

90 000 av cirka 245 000 svenska aktiebolag att ha möjlighet att undgå 

extern revision (www.ad.se, 050507). Om en omsättning på tio miljoner 

kronor hade valts istället för tre miljoner kronor, det vill säga en ökning 

med cirka 230 procent skulle cirka 125 000 aktiebolag omfattas av en 

frivillig revisionsplikt (www.ad.se, 050507). Redan genom att välja den 

lägre omsättningsgränsen omfattas dock en stor del av de svenska 

aktiebolagen. 

 

Med uttrycket avskaffande av revisionsplikten menas att revisionsplikten 

görs frivillig och att aktiebolagen således själva kan välja om de vill låta en 

revisor granska bolagets räkenskaper eller inte.  

 

                                                 
5För den fullständiga definitionen av mikroföretag se Kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, Bilaga Avd. 1 Art. 2. 
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2. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
För att samla in den information som behövs för en undersökning kan ett 

antal olika metoder användas. Vilken metod som väljs beror på vilken 

information som behövs för att besvara undersökningens syfte. (Bell, 1995) 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som har använts för att 

genomföra undersökningen och varför olika val har gjorts. Detta för att 

läsaren ska kunna bedöma huruvida undersökningens resultat är 

trovärdiga eller inte. 

 

2.1 INLEDNING 
För att på ett tillförlitligt och övertygande sätt kunna ge ett förslag till 

revisionspliktens framtida utseende i mindre svenska aktiebolag måste det, 

hos den som ger förslaget, först finnas kunskap om vad revision är, vad den 

syftar till och för vem den genomförs. Om kunskap om detta saknas är det 

svårt att förstå vilka konsekvenser en förändrad revisionsplikt skulle få. 

Dessutom behövs även kunskap om för- och nackdelar med dagens system 

och med en frivillig revisionsplikt. Denna information finns redan insamlad 

och sammanställd i exempelvis lagstiftning, tidigare utredningar, böcker 

och artiklar varför det inte är nödvändigt att samla in den igen.  

 

Förslaget gällande revisionsplikten avser mindre svenska aktiebolag, men 

trots det räcker det inte att studera enbart den svenska lagstiftningen. En 

anledning till detta är att Sverige är en del av det internationella samhället 

och medlemmar av EU vars strävan är att harmonisera medlemmarnas 

lagstiftning gällande bland annat aktiebolag (SOU 1999:43). 

Undersökningen bör, för att få en nyanserad bild, därför även omfatta hur 

andra europeiska länders system gällande revisionsplikt ser ut och utifrån 



TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

 - 11 - 

dessa kunskaper kan förslag, till hur Sverige bör lösa frågan angående 

revisionsplikt i mindre aktiebolag, ges. Det är dock inte säkert att det som 

fungerar i ett land fungerar i ett annat varför även orsaker till skillnader i 

revisionsplikt bör undersökas. Mycket av ovanstående information finns till 

stor del redan nedskriven, men här kan språkbegränsningar utgöra ett 

problem varför den information som inte kan finnas genom litteraturstudier 

får sökas på annat sätt såsom att fråga personer insatta i ämnet. När det 

gäller att förklara skillnader i revisionsplikt är ämnet dock inte sedan 

tidigare utrett varför kunskap om detta får skapas genom att den insamlade 

informationen gällande lagstiftningens utseende i olika länder kopplas till 

olika variabler såsom kultur med mera.  

 

Val av intressenter 
Extern revision genomförs enligt FAR (2005a) för ägare, kreditgivare, 

leverantörer, anställda, kunder samt stat och kommun och det är dessa 

intressenter, som skulle kunna drabbas negativt av förändrad revisionsplikt. 

Därmed är det viktigt att ta reda på hur de påverkas och vilken åsikt de har 

om förslaget att göra revisionsplikten frivillig i mindre aktiebolag. Denna 

information finns inte sammanställd sedan tidigare varför den måste samlas 

in på något sätt. Exempelvis skulle observationer kunna genomföras av hur 

olika intressenter använder en revisionsberättelse för att sedan dra slutsatser 

om deras åsikt om revisionsplikt i mindre aktiebolag. Detta skulle dock ta 

för lång tid varför det mest lämpliga sättet att erhålla denna information 

ansågs vara genom att fråga olika intressenter. Frågan är dock om alla eller 

några av ovanstående intressenter ska undersökas. Hur stor påverkan skulle 

en frivillig revisionsplikt ha på respektive intressentgrupps möjligheter att 

fatta korrekta beslut och utföra sitt arbete? 
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Figur 1 Revisionens intressenter Källa: FAR 2005a (egen bearbetning) 
 

I stora aktiebolag är det vanligt att ägarna och ledningen inte är samma 

personer, varför det är viktigt att ägarna kan lita på den information som 

ledningen lämnar. Detta var också det främsta skälet till att revision 

infördes i aktiebolag, att ägarna behövde en garanti att den information som 

ledningen lämnade var korrekt och tillförlitlig (Sjöström, 1994; Thorell & 

Norberg, 2005). I mindre aktiebolag är det dock, som tidigare nämnts i 

kapitel 1, vanligt att ägare och ledning är samma person och därför behövs 

det ingen garanti angående informationens korrekthet, då ägaren, i detta fall, 

har tillgång till all befintlig information om aktiebolaget. Det är heller inte 

särskilt vanligt att mindre aktiebolag utgör något investeringsobjekt för 

personer utanför familjekretsen och eventuella nya ägare antas ofta ha 

starka band till den nuvarande och kan på så sätt få tillförlitlig information 

om aktiebolaget. I de mindre aktiebolag som avses under avsnitt 1.5 kan 

det antas att ägare och ledning ofta är samma person och en frivillig 

revisionsplikt för dessa aktiebolag skulle därmed inte komma att påverka 

varken nuvarande eller nya ägares tillförlitliga informationsmängd. 
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Banker är den viktigaste externa finansieringskällan i SME:s6och är därmed 

en viktig intressent till revisionsplikten i mindre aktiebolag (Olofsson & 

Berggren, 1998, i Svensson, 2003). Att låna ut pengar till ett företag 

innebär dock en risk för banken och denna är kanske ännu större vid 

kreditgivning till ett aktiebolag i och med att ägaren inte ansvarar för mer 

än det satsade kapitalet 7 . För att kunna bedöma kreditrisken vid en 

lånesituation behöver banken information om kundens soliditet, likviditet 

med mera (Svensson, 2003). Denna information om ett aktiebolag kan 

banken lätt få tillgång till genom bolagets offentliga årsredovisning. Att 

bankerna faktiskt använder sig av aktiebolagets årsredovisning vid 

beviljande av krediter har även konstaterats av Svensson (2003). Om 

årsredovisningen är reviderad av en utomstående person, revisorn, borde 

det innebära att banken känner sig säkrare på att informationen i 

årsredovisningen, som de använder som beslutsunderlag, är korrekt. En 

frivillig revisionsplikt skulle därför kunna innebära en större osäkerhet för 

banken angående informationens tillförlitlighet och därmed skulle banken 

själv få lägga ner mer arbete och tid på att göra egna analyser och 

kontroller av siffrorna i årsredovisningen. 

 

Även för leverantörer skulle en reviderad årsredovisning kunna vara en bra 

grund för att bedöma huruvida kunden, aktiebolaget, ska få sina varor 

levererade innan betalning har erlagts. Faktum är dock att många 

leverantörer sällan begär in en kunds årsredovisning utan de använder sig 

istället av det egna kundreskontrat eller vänder till olika upplysningsföretag, 

exempelvis Upplysningscentralen, UC, för att få reda på om kunden har 

några betalningsanmärkningar (Svensson, 2003; Ström, 050316). Ur 

leverantörernas synvinkel skulle en frivillig revisionsplikt således inte 
                                                 
6 Small- and Mediumsized Enterprises. 
7 Jämför ABL 1 kap 1 §. 
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innebära någon större förändring för deras möjligheter att fatta beslut 

gällande kundkrediter. 

 

Inte heller för intressentgrupperna anställda och kunder torde en frivillig 

revisionsplikt ha någon avgörande betydelse för deras beslut att ta 

anställning hos respektive köpa varor eller tjänster från aktiebolaget. Dessa 

beslut torde istället påverkas av andra faktorer såsom aktiebolagets rykte, 

lönenivå och varukvalitet. Dessutom anses att de anställdas behov av 

information tillgodoses genom arbetsrättens regler, då arbetsgivaren enligt 

19 § Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, MBL, har en 

informationsskyldighet 8  gällande hur verksamheten utvecklas både 

ekonomiskt och produktionsmässigt samt hur personalpolitiken utformas. 

Informationsskyldigheten gäller visserligen mot den 

arbetstagarorganisation som arbetsgivaren slutit kollektivavtal med, men 

informationen som organisationen får ta del av vidarebefordras till 

medlemmarna, de anställda, och det kan antas att de i sin tur sprider denna 

information till de anställda som inte är medlemmar i någon 

arbetstagarorganisation.  

 

Däremot skulle en frivillig revisionsplikt kunna påverka 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, som kan anses vara representanter 

för intressentgruppen stat och kommun. Ekobrottsmyndigheten är en statlig 

myndighet vars uppgift är att bekämpa och förebygga ekobrott i Sverige 

(www.ekobrottsmyndigheten.se, 050315). Till sin hjälp i detta arbete har 

Ekobrottsmyndigheten revisorerna, då de enligt aktiebolagslagen har en 

skyldighet att anmäla misstänkta brott som VD eller ledning har begått 

                                                 
8 I Arbetsmiljölag (1977:1160), AML, 6 kap 4 § stadgas även att arbetsgivaren ska 
underrätta arbetsplatsens skyddsombud om betydande förändringar gällande 
arbetsmiljöförhållanden. Regler för när skyddsombud ska utses finns i AML 6 kap 2 §. 
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inom ramen för aktiebolagets verksamhet (ABL 10 kap 38 §). En frivillig 

revisionsplikt kan således innebära svårigheter för Ekobrottsmyndigheten 

att uppnå sitt syfte om aktiebolagen väljer att inte genomgå extern revision. 

Även Skatteverket kan påverkas av en frivillig revisionsplikt, då det i 

revisorns uppgifter ingår att kontrollera bland annat att aktiebolaget har 

gjort skatteavdrag och har betalat in skatter i rätt tid (ABL 10 kap 31 §). 

Om aktiebolaget inte genomgår extern revision skulle det troligen få 

konsekvenser för skatteinbetalningarna och Skatteverkets arbete. 

 

Enligt EU:s definition i det fjärde bolagsdirektivet (1978/660/EEG) 

är ”alla parter som berörs av företagets verksamhet”  intressenter till 

extern revision och därmed skulle även revisorer vara intressenter till att 

extern revision genomförs i mindre aktiebolag. En frivillig revisionsplikt 

skulle kunna medföra att marknaden för revisionsbyråerna krymper, men i 

länder som har avskaffat revisionsplikten i mindre aktiebolag, exempelvis 

Storbritannien, har dock inte inkomsterna för revisionsbyråerna förändrats 

markant (Thorell & Norberg, 2005). Dessutom är inte extern revision i sig 

något självändamål, varför det inte anses vara lämpligt att motivera 

revisionsplikt i mindre aktiebolag utifrån revisorernas synvinkel. 

 

De som anses ha mest att förlora på en frivillig revisionsplikt synes således 

vara banker samt Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Därför faller det 

sig naturligt att undersöka deras åsikter om revisionsplikt och att utifrån 

dem motivera huruvida revisionsplikten i mindre aktiebolag bör göras 

frivillig eller inte. 
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Figur 2 Undersökningens intressenter Källa: FAR 2005a (egen bearbetning) 
 

2.2 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV UNDERSÖKNING 
Alla undersökningar präglas av att de antingen har en kvalitativ eller 

kvantitativ ansats eller en blandning av de båda. Holme & Solvang (1996) 

och Patel & Davidsson (2003) menar att det inte alltid går att dra en 

knivskarp gräns mellan kvalitativa och kvantitativa undersökningar, men 

att den största skillnaden dem emellan består i hur den insamlade 

informationen genereras, bearbetas och analyseras.  

 

Den information som ansågs nödvändig för att besvara uppsatsens syfte 

och som inte gick att finna i litteratur har samlats in genom personliga 

intervjuer och e-postintervjuer något som enligt Johannessen & Tufte (2003) 

är vanligt vid kvalitativa undersökningar. Ett alternativ till de personliga 

intervjuerna hade varit att samla in informationen genom att sända ut 

enkäter.  Till en stor del av frågorna, som önskades få besvarade, var det 

dock svårt att veta vilka svar som kunde förväntas och det var därmed svårt 

att formulera fasta svarsalternativ. Därför ansågs personliga intervjuer vara 

ett bättre alternativ än enkäter. Dessutom eftersträvades möjligheten att ha 

ett samtal med respondenten för att kunna diskutera ”varför-frågor”, ställa 
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följdfrågor och för att kunna återkoppla vid ett senare tillfälle. Detta hade 

inte varit möjligt vid enkäter som däremot ofta kan genomföras till en lägre 

kostnad.  

 

Informationen från intervjuerna innehöll bland annat åsikter samt attityder 

och denna typ av information är svår att omvandla till siffror och mängder 

som sedan används vid statistiska analyser. Inte heller data som innehåller 

stora mängder text, såsom materialet angående revisionslagstiftningen i 

Europa, är lämplig att analysera med hjälp av räkneoperationer 

(Johannesen & Tufte, 2003). Redan vid undersökningens start var avsikten 

att de åsikter och attityder som framkom under intervjuerna endast skulle 

bidra till att upprätta förslaget om hur den svenska revisionsplikten bör se 

ut i framtiden. Även den jämförelse över revisionslagstiftningen som har 

gjorts mellan europeiska länder har enbart haft för avsikt att ligga till grund 

för förslaget om den svenska revisionsplikten. Det har således inte funnits 

någon önskan om att statistiskt säkerställa informationen utan enbart att 

generera överförbar kunskap och detta menar Johannessen & Tufte (2003) 

kännetecknar en kvalitativ ansats. Analysen av materialet har därmed skett 

med fokus på ord och statistiska säkerställningar har inte funnits med i 

bilden, vilket även Bryman (2004) menar är ett kännetecken för en 

kvalitativ undersökning. Uppsatsen innehåller visserligen en del 

kvantitativa inslag såsom uppgifter om hur många av bankerna som har en 

viss inställning till revisionsplikt och hur många länder som har undantag 

från revisionsplikt, men undersökningen är i huvudsak av kvalitativ 

karaktär för som Strauss & Corbin (1998) säger: 
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”By the term qualitative research we mean any kind of research that 

produces findings not arrived at by means of statistical procedures or other 

means of quantification.” 

 
(Strauss & Corbin, 1998, s.10) 

 

2.3 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Nedan redovisas det praktiska tillvägagångssättet för denna undersökning, 

bland annat redovisas hur urvalet av respondenter skedde och hur 

insamlingen av data gick till. 

 

2.3.1 Urval av respondenter 
Intressentgrupperna till revisionsplikten i mindre aktiebolag valdes, som 

ovan nämnts, med anledning av att de kan anses vara de som har mest att 

förlora på en frivillig revisionsplikt. Intressentgrupperna består dock inte 

bara av en enhet. Visserligen finns det bara en Ekobrottsmyndighet och ett 

Skatteverk, men båda organisationerna består av flera enheter såsom 

avdelningar eller kontor. Frågan blir därför hos vilken eller vilka enheter i 

intressentgruppen undersökningen ska genomföras och är det av avgörande 

betydelse vilken enhet som väljs?   

 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är statliga myndigheter och därför 

borde samma regler gälla oavsett vilken avdelning eller vilket kontor i 

landet som kontaktas. Dessutom antas att dessa myndigheter har en officiell 

åsikt om hur den svenska revisionsplikten bör se ut. Därmed ansågs inte 

den geografiska placeringen inverka på vilken avdelning eller vilket kontor 

som borde undersökas för att få reda på respektive myndighets åsikt om 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. 
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I Sverige finns det ett stort antal bankkontor som alla är en del av en större 

organisation. Innan undersökningen genomfördes fanns uppfattningen att 

alla kontor tillhörande en bank har gemensamma riktlinjer för beviljande av 

krediter. Om så är fallet borde banken som helhet ha en åsikt om 

revisionsplikt i mindre aktiebolag, då årsredovisningen, som tidigare 

nämnts, är ett dokument som används vid beviljande av krediter. Denna 

åsikt skulle därmed vara styrande vid kreditgivningen, oavsett enskilda 

bankkontors eller banktjänstemäns åsikt. Således ansågs inte heller för 

denna intressentgrupp det geografiska läget vara av avgörande betydelse 

för att undersöka bankens åsikt om revisionsplikt i mindre aktiebolag. 

 

Inom intressentgruppen banker finns det ett flertal olika organisationer och 

att enbart undersöka en banks inställning till revisionsplikt i mindre 

aktiebolag ansågs inte lämpligt då det inte skulle ge en tillräckligt 

nyanserad bild. Vid valet av vilka banker som skulle undersökas kändes det 

naturligt att i första hand vända sig till banker som de flesta människor på 

ett eller annat sätt känner till och har varit i kontakt med. Därför valdes fem 

välkända banker som tillsammans innehar en mycket stor andel av den 

svenska bankmarknaden och det kan därmed antas att det är till någon av 

dessa banker som företag vänder sig när de söker extern finansiering.  

 

Föreliggande undersökning är, som tidigare nämnts, av kvalitativ karaktär 

och syftar inte till att göra statistiska generaliseringar, varför det inte 

relevant med ett slumpmässigt urval av respondenterna, likt det som sker 

vid kvantitativa undersökningar. Urvalet för denna undersökning var 

istället av strategisk karaktär, vilket enligt Johannessen & Tufte (2003), 

innebär att respondenterna väljs medvetet. För samtliga respondenter 
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ställdes ett antal kriterier upp för att försäkra sig om att denne skulle kunna 

tillföra uppsatsen relevant information. Kriterierna var följande:  

 

 Alla respondenter skulle vara väl insatta i den nuvarande debatten 

om den svenska revisionsplikten.  

 För Skatteverket gällde dessutom att respondenten hade kunskap om 

hur kontrollen av aktiebolag utfördes.  

 För banker ställdes även kravet att respondenten på banken skulle ha 

goda kunskaper om vilka regler som gäller vid kreditgivning till 

företag och helst arbeta på bankens företagsavdelning.  

 

Detta urval stämmer överens med Quinn Pattons (2002) kriteriumurval, 

vilket är ett urval av strategisk karaktär där personer eller fall som uppfyller 

vissa förutbestämda viktiga kriterier väljs.  

 

2.3.2 Kontakt med respondenter 
För uppsatsen fanns vissa uppsatta ramar gällande mängden tid och 

resurser och det blev därför nödvändigt att avgränsa urvalet geografiskt. I 

de flesta fall begränsades kontakten med respondenterna geografiskt till att 

endast omfatta Linköping. Ett undantag var dock Ekobrottsmyndigheten, 

som inte finns i Linköping och därför valdes istället 

Ekobrottsmyndighetens enhet i Stockholm. Att göra den geografiska 

avgränsningen ansågs, som tidigare nämnts, inte påverka uppsatsens 

resultat eftersom intresset var att ta reda på organisationens åsikt som 

helhet och inte enskilda personers, kontors eller avdelningars åsikter.  

 

För att försäkra sig om att samtliga respondenter hade den information som 

efterfrågades presenterades inledningsvis uppsatsens syfte, varför 
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respondenten var betydelsefull för resultatet och vad som förväntades av 

denne. Respondenten från Ekobrottsmyndigheten valdes med anledning av 

att denne skulle delta vid ett seminarium angående revisionsplikten i 

mindre aktiebolag. Den initiala kontakten med Skatteverket skedde via 

telefon och efter att uppsatsens syfte och de krav som ställdes på 

intervjupersonen hade presenterats kunde en intervju bokas.  

 

Tre av de fem utvalda bankerna kontaktades via telefonsamtal till 

respektive banks företagsavdelning i Linköping och uppsatsens syfte och 

de kriterier som ställdes på intervjupersonen framfördes. I de flesta fall 

ville banken först diskutera vem som kunde tänkas vara lämplig att besvara 

intervjufrågorna varför en tid för intervju kunde bokas först när den av 

banken utsedda respondenten ringde upp. Den fjärde banken kontaktades 

per telefon via en central informationsavdelning, vilken vidarebefordrade 

uppgifterna till den de ansåg vara lämplig respondent och en intervju kunde 

därefter bokas. För den femte banken resulterade personliga kontakter i att 

en intervju kunde bokas med en lämplig person på företagsavdelningen i 

Linköping.  

 

Således var det ingen av de kontaktade respondenterna som tackade nej till 

att ställa upp på en intervju utan samtliga var positiva till ämnet. Däremot 

hade några av bankerna önskemål om att deras namn inte skulle publiceras 

i rapporten varför samtliga banker benämns med bokstäverna A, B, C, D, E 

istället. Att benämna bankerna vid namn skulle dessutom inte tillföra något 

ytterligare. 

2.3.3 Val av länder 
Liksom vid valet av respondenter har en begränsad mängd tid och resurser 

varit styrande för valet av länder, men även begränsade språkkunskaper har 
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påverkat informationsinhämtningen och därmed urvalets utformning. Då 

studien till viss del önskade undersöka vad skillnader i europeiska länders 

revisionsplikt kan bero på fanns det en önskan om att finna länder vars 

lagstiftning skiljer sig åt. Urvalet gjordes därmed strategiskt dels, enligt vad 

Quinn Patton (2002) benämner ett typiskt urval, vilket innebär att urvalet 

omfattar personer eller fall som är typiska för det som ska undersökas, dels 

som ett kriteriumurval 9 . De europeiska länder, förutom Sverige, som 

undersökningen omfattar är Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike 

och Storbritannien. Anledningen till att Norge, Danmark och Finland 

valdes var att dessa länder gränsar till Sverige och deras regelverk torde vid 

en första anblick likna våra svenska regler. Norge valdes även utifrån att de 

inte är medlemmar i EU och för att det är intressant att se om även de har 

påverkats av EU:s rekommendationer. Tyskland, Frankrike och 

Storbritannien är länder i Europa som historiskt sett har haft stort inflytande 

på utvecklingen inom EU och därför fanns ett intresse av att studera 

revisionsplikten i dessa länder.  

 

Till en början var ambitionen att även Italien skulle ingå i undersökningen. 

Denna ambition fick dock överges efter en tid då någon information kring 

de italienska förhållandena inte kunnat erhållas. Om denna information 

hade kunnat erhållas hade det tillfört uppsatsen en mycket intressant aspekt, 

då Italien gör tvärtemot andra europeiska länder och istället för att lätta på 

reglerna för de mindre bolagen planerar de skärpningar. 

 

Trots att uppsatsen behandlar revisionsplikt i några europeiska länder ligger 

fokus på Sverige då Sverige är ett av de få europeiska länder som har 

samma regler gällande extern revision för alla aktiebolag. Dessutom pågår 

                                                 
9 Se avsnitt 2.3.1 Urval av respondenter. 
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det just nu en debatt i Sverige angående revisionspliktens vara eller inte 

vara i små aktiebolag, en debatt som även tidigare varit aktuell.  

 

2.3.4 Datainsamling 
Informationen som har använts i den här undersökningen är av olika 

karaktär och har samlats in med hjälp av olika metoder. Vanligtvis skiljs 

mellan två typer av data, primär- och sekundärdata, varav sekundärdata är 

data som redan är insamlad av andra personer exempelvis statistik eller 

annat offentligt material. Primärdata däremot är sådan information som 

samlas in just för undersökningen i fråga. (Svenning, 2000) 

 

För att få en inblick i ämnet och för att ta reda på vad som utretts i tidigare 

rapporter användes i uppsatsens inledningsskede sekundärdata såsom 

artiklar, uppsatser gjorda av tidigare studenter, rapporter och EU-direktiv 

vilka behandlar det valda problemområdet. Materialet inhämtades bland 

annat via Linköpings universitetsbiblioteks databaser, till exempel Business 

Source Elite, Affärsdata och FAR komplett, och via olika Internetsidor. 

Denna information användes till rapportens bakgrund och 

problemformulering, men även under uppsatsens fortsatta arbete har 

sekundärdata i form av exempelvis böcker, artiklar, rapporter, utredningar 

och lagtext använts.  

 

För att finna information om lagstiftning och debatten kring 

revisionsplikten i andra länder än Sverige skickades e-postmeddelanden 

dels till exportrådets utlandskontor och till de svenska ambassaderna i de 

respektive länderna, dels till de stora revisionsbyråerna i Sverige. Förutom 

e-postkontakt med ett antal olika personer har dessutom information om 

respektive land sökts via olika myndigheters och organisationers hemsidor, 
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via lagstiftning och i artiklar. Det har i vissa fall varit svårt att få reda på 

den landsspecifika information som söktes, vilket även har konstaterats av 

Thorell och Norberg (050316). Dessutom har information gällande den 

svenska debatten samlats in genom deltagande på Svenskt Näringslivs 

seminarium angående revisionsplikt i mindre aktiebolag.  

 

För att få reda på de valda intressenternas åsikter om revisionsplikt i 

mindre aktiebolag genomfördes sju stycken intervjuer. Den information 

som erhölls av respondenterna vid intervjuerna är av sådan karaktär att den 

inte tidigare har samlats in. Informationen är inte heller insamlad i något 

annat syfte än för att kunna besvara den här undersökningens syfte, vilket 

gör att informationen klassificeras som primärdata. 

 

Intervjuer 
Denna uppsats är, som tidigare nämnts, av kvalitativ art och som ett led i 

att kunna ge ett förslag till hur den svenska revisionsplikten bör se ut i 

framtiden har material samlats in genom, som nämnts ovan, sju intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och 

fem banker är kvalitativa och har karaktären av delvis strukturerade 

intervjuer. En delvis strukturerad intervju innebär att den bygger på en 

intervjuguide som innehåller de frågor som ska ställas, men ordningen som 

frågorna ställs i beror på hur intervjun utvecklar sig och frågorna har inga 

förutbestämda svar (Bryman, 2004).  

 

För att säkerställa att intervjun behandlade alla relevanta frågor användes 

under intervjuerna således en intervjuguide, med öppna frågor och utan 

några standardiserade svar. Intervjuguiderna 10  var olika utformade 

                                                 
10 Se bilaga 1-3. 
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beroende på vilken typ av intressent som intervjuades, men alla innehöll 

frågor för att få fram respektive organisations åsikt om revisionsplikten i 

mindre aktiebolag. Frågorna i intervjuguiderna formulerades på ett enkelt 

sätt och ledande och värdeladdade frågor undveks i största möjliga mån, 

vilket enligt Patel & Davidsson (2003) är viktigt att tänka på vid 

formulering av frågor. Quinn Patton (2002) menar att även frågor där flera 

saker efterfrågas samtidigt och ”varför-frågor” bör undvikas, vilket inte 

kunnat undvikas helt på grund av de svar som eftersöktes för att kunna 

besvara uppsatsens syfte. Uttrycken avskaffad och frivillig revisionsplikt 

ansågs vara värdeladdade och då ord kan ha olika betydelse för olika 

människor är det viktigt att tänka på vilka ord och uttryck som används. I 

uppsatsen används uttrycket avskaffad och frivillig revisionsplikt parallellt 

med varandra, men under intervjuerna användes enbart uttrycket frivillig 

revisionsplikt. Anledningen till detta är att uttrycket har en mer positiv 

klang än avskaffad revisionsplikt som kan missuppfattas som något som är 

förbjudet.  

 

För att förbättra och för att se hur frågorna i intervjuguiden uppfattades, 

diskuterades alla intervjuguider och den för bankerna testades dessutom 

innan intervjuerna genomfördes. Testet genomfördes på två 

banktjänstemän, anställda vid företagsavdelningen på två olika banker. 

Anledningen till att intervjuguiderna för Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten inte testades var att det inte ansågs nödvändigt, då 

dessa frågor liknade de som fanns i intervjuguiden för bankerna. Efter 

omarbetning av intervjufrågorna skickades de i förväg ut till alla 

respondenter, utom en som bestämt avböjde detta. Att skicka ut frågorna 

innan intervjun innebär både för- och nackdelar. Fördelarna är bland annat 

att respondenten ges möjlighet att förbereda sig och kan inhämta 
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upplysningar om förhållanden som denne är osäker på. En av nackdelarna 

är att spontaniteten går förlorad och att respondenten kan ge ett inövat svar 

som kanske inte motsvarar förhållandet i verkligheten. I detta fall ansågs 

fördelarna med att skicka ut intervjufrågorna i förväg överväga nackdelarna 

då en del av frågorna behandlade sakuppgifter som respondenten inte 

kunde förväntas ha exakta uppgifter om. 

 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats och tog 

mellan 45 minuter och en timme att genomföra. Under intervjuerna 

närvarade två av författarna 11 , varav den ena hade det huvudsakliga 

ansvaret för intervjun och den andra antecknade och ställde vissa 

följdfrågor. För att inte missa viktig information spelades intervjuerna även 

in, vilket också gav en större möjlighet att lyssna mer aktivt och ställa 

följdfrågor. Innan intervjuerna användes i uppsatsens fortsatta arbete 

transkriberades de ordagrant, vilket tog mycket tid i anspråk och trots att 

inspelningstiden inte skiljde sig markant från intervju till intervju varierade 

transkriberingstiden mycket. Den främsta orsaken till detta var 

inspelningarnas olika ljudkvalitet.  

 

2.4  UNDERSÖKNINGENS TROVÄRDIGHET OCH 

GENERALISERBARHET 
Reliabilitet och validitet är mått som används för att avgöra en 

undersöknings trovärdighet och ju högre dessa två mått är desto mer 

trovärdig anses undersökningen vara.  

 

Reliabiliteten bestämmer hur tillförlitlig en undersökning är. En hög 

reliabilitet innebär att resultaten från en undersökning blir likadana om 
                                                 
11 Vid en intervju närvarade dock alla författare. 
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samma undersökning genomförs vid flera tidpunkter, givet allt annat lika. 

(Holme & Solvang, 1996) Att flera undersökningar av problemområdet 

leder fram till samma resultat är även det en indikation på hög reliabilitet 

enligt Johannessen & Tufte (2003) och därför har informationen gällande 

länderna jämförts med andra rapporter såsom den av Thorell & Norberg 

(2005). Många faktorer påverkar emellertid en undersöknings reliabilitet, 

till exempel påverkar fel i intervjuformulär, intervjuaren och intervjumiljön 

reliabiliteten (Svenning, 2002). Holme & Solvang (1996) menar dock att 

det aldrig går att helt undgå att fel uppkommer i en undersökning och 

därför måste forskaren bemöda sig med att minimera felen i så stor 

utsträckning som möjligt.   

 

För att höja reliabiliteten diskuterades intervjufrågorna tillsammans med 

två oberoende12 banktjänstemän innan intervjuerna genomfördes. Genom 

testerna kunde intervjuguiderna förbättras och utökas med fler och mer 

detaljerade frågor och därmed ökade sannolikheten för att erhålla de svar 

som önskades. Intervjuerna spelades även in då det kan vara svårt att 

minnas alla detaljer. Inspelning av intervjuer leder, enligt Silverman (2001), 

till att undersökningens reliabilitet höjs. Dock varierade ljudkvaliteten på 

inspelningarna varför intervjun transkriberades av en författare och denna 

följdes därefter upp av en medförfattare.  

 

Validitet är ett mått på att undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Svenning, 2000). Det handlar alltså om vilken kvalitet rapporten håller 

(Johannessen & Tufte, 2003). För att nå en så hög validitet som möjligt 

informerades respondenterna om intervjuns syfte, att ta reda på 

organisationens åsikt om revisionsplikten i mindre aktiebolag. Genom att 
                                                 
12 Med oberoende avses i detta stycke att banktjänstemännen arbetar på olika banker 
och inte på något av de bankkontor som besöktes. 
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göra det ökade sannolikheten för att respondenterna svarade på frågorna 

utifrån detta syfte. Testerna av intervjuguiden innebar även en kontroll av 

att frågorna uppfattades på rätt sätt och att de gav den information som de 

syftade till att ge, vilket gav undersökningen en högre validitet. För att 

undvika subjektivitet i intervjusammanställningarna lästes både 

transkriberingarna och sammanställningarna av samtliga författare. 

Transkriberingen och intervjusammanställningen skickades, tillsammans 

med en del kompletterande frågor, även till de respektive respondenterna 

för genomläsning och korrigering av eventuella missuppfattningar och 

oklarheter, respondent validation. Även denna åtgärd höjde 

undersökningens validitet. I samtliga fall var respondenterna nöjda med 

vad som framkommit i sammanställningarna och ville endast att mindre 

korrigeringar skulle göras.  

 

Utgångspunkten för denna uppsats var att undersöka organisationernas, det 

vill säga Ekobrottsmyndighetens, Skatteverkets och bankernas, åsikter om 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. Avsikten med att välja de banker som 

undersökningen omfattar var att dessa utgör en mycket stor del av den 

svenska bankmarknaden och därför borde generaliseringar kunna göras. 

Under intervjuerna framkom det dock att det i dagsläget inte finns eller har 

funnits någon diskussion om frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag 

inom respektive bank. Därför kan åsikterna som återges i uppsatsen inte 

med säkerhet sägas gälla för hela banken utan de kan istället vara 

respondenternas egna, vilket skulle kunna leda till en minskad validitet. 

 

Frågan är även om resultaten kan generaliseras till att gälla hela 

bankmarknaden. En faktor som talar för detta är att likartade svar har 

erhållits från respondenterna. Inom Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 
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har däremot diskussionen om frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag 

funnits en tid och här kan därför, den av respondenterna framförda åsikten, 

med större säkerhet sägas utgöra organisationens. En åtgärd som vidtogs 

för att försöka öka generaliserbarheten, gällande bankerna, var att Svenska 

Bankföreningen kontaktades13 då de ska representera de svenska bankerna. 

Inte heller i Svenska Bankföreningen har det förekommit någon större 

diskussion och de har således inte tagit ställning i debatten om frivillig 

revisionsplikt i mindre aktiebolag, varför denna åtgärd inte resulterade i 

någon höjning av generaliserbarheten. 

  

2.5 METOD- OCH KÄLLKRITIK 
För att få reda på bankers åsikter om revisionsplikt i mindre aktiebolag 

genomfördes som tidigare nämnts intervjuer med representanter från 

Linköpingskontoren. Under intervjuerna framkom att det inte hade förts 

någon diskussion om revisionsplikt i mindre aktiebolag i de respektive 

bankerna, varför åsikterna som framförs i kapitel 5 inte säkert kan sägas 

gälla för hela banken utan de kan ibland vara respondentens personliga. 

Detta problem hade kunnat minskas genom att intervjuer genomförts med 

fler av bankernas kontor. De för uppsatsen uppsatta tidsramarna gav dock 

inte möjlighet till detta. 

 

Ytterligare ett problem som har påträffats, vid sökning i databasen 

Affärsdata, är att antalet aktiebolag som överstiger respektive understiger 

vissa kriterier inte stämmer överens med det totala antalet aktiebolag i 

databasen. Detta gör att uppgifternas riktighet kan ifrågasättas, men 

problemet har dock inte kunnat hanteras. En möjlig lösning var att använda 

                                                 
13 För att se Svenska Bankföreningens svar se bilaga 4. 
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statistik från SCB, men detta hade krävt specialsökningar, vilket dock inte 

rymdes inom budgeten för denna uppsats. 

  

Enligt Thurén (1997) finns det större skäl att fundera på om information är 

relevant ju längre tid som har gått från informationens sammanställande till 

dess att den används. Detta kan vara ett problem, då materialet gällande 

kultur bygger på undersökningar genomförda i slutet på sextio- och i början 

av sjuttiotalet och det går därmed att ifrågasätta materialets relevans. Ett 

lands kultur är dock relativt stabil över tiden, varför materialet fortfarande 

bör vara relevant. 

 

En stor del av det material som uppsatsen bygger på är sekundärdata, det 

vill säga information som någon annan har samlat in och sammanställt. 

Informationen har bland annat hämtats från Internet, tidningar samt böcker 

och innan materialet användes i uppsatsen undersöktes källornas 

trovärdighet. De hemsidor som besöktes, såsom exempelvis Erhvervs- og 

Selskasbsstyrelsen, Companies House och Eurolex, är tillförlitliga källor 

som uppdateras löpande och har en ansvarig utgivare. Även de artiklar som 

har använts i uppsatsen är publicerade i etablerade tidningar, men 

innehållet i dem kan ofta vara påverkade av skribentens egna åsikter och 

för att minska detta problem och öka trovärdigheten till materialet har 

artiklar från flera olika källor använts. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Följande kapitel beskriver de teorier och teoretiska resonemang som ska 

ligga till grund för att besvara studiens syfte. Kapitlet är indelat i två 

områden där det första behandlar organisationen och revisionspliktens 

intressenter och det andra området behandlar olika förklaringsvariabler 

till skillnader i länders lagstiftning gällande revision.  

 

3.1 ORGANISATIONEN OCH REVISIONSPLIKTENS 

INTRESSENTER 
Stakeholder Theory är en intressentmodell och är egentligen inte bara en 

teori utan består av flera olika teorier. Gemensamt för alla ingående teorier 

är att de behandlar olika aspekter av relationen med organisationens 

intressenter 14 , till exempel intressenternas rättigheter, makt och hur 

organisationen effektivt ska styra relationen med intressenterna. (Deegan, 

2001) En intressent kan definieras såsom:  

 

”Any identifiable group or individual who can affect the achievement of an 

organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an 

organisation’s objectives.” 

     
(Freeman & Reed, 1983, s. 91) 

 

Enligt denna definition är banker, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

att anse som intressenter då de påverkar och påverkas av huruvida 

organisationen uppfyller sina mål, men även anställda, kunder och 

leverantörer är intressenter i denna mening. Som har nämnts i kapitel två är 
                                                 
14 Stakeholder har i detta avsnitt översatts med intressent. 
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det dock bara banker, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket som 

undersöks i denna studie.   

 

Stakeholder Theory har två inriktningar, en etisk eller normativ inriktning 

och en positiv inriktning. Den etiska inriktningen av teorin menar att alla 

intressenter har vissa rättigheter och oavsett hur mycket makt de har samt 

hur mycket de påverkar organisationen, ska intressenterna behandlas 

rättvist. Dessa rättigheter får organisationen inte bortse från, vilket innebär 

att organisationen måste lämna information om sådant som påverkar 

intressenterna. (Deegan, 2001) Om revision är att anse som en rättighet kan 

den etiska inriktningen jämställas med det svenska förhållandet idag, med 

revisionsplikt för alla aktiebolag. Genom extern revision säkerställs att alla 

intressenter får en viss mängd information som är tillförlitlig. Alla 

behandlas således rättvist. Denna uppsats kan dock sägas anta den positiva 

inriktningen av Stakeholder Theory, då vissa intressenter bortses från. 

 

Den positiva inriktningen erkänner att det finns olika grupper av 

intressenter och för att organisationen ska överleva fokuserar denna 

inriktning på hur organisationen ska hantera relationen till olika 

intressentgrupper. De intressenter som anses mer viktiga än andra ska 

enligt denna inriktning prioriteras. (Deegan, 2001) Nasi et al (1997, i 

Deegan, 2001) menar att de viktigaste intressenterna är de med mest makt 

och därmed ska deras behov tillgodoses först. Vilka intressenter som har 

mycket makt varierar dock från organisation till organisation, men något 

som är gemensamt för dem är att de har möjlighet att påverka företaget i 

stor utsträckning, genom exempelvis lagstiftning och kontroll över 

begränsade resurser. Detta maktförhållande är inte konstant över tiden 
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varför organisationen måste vara uppmärksam på förändrade förhållanden 

och anpassa sig till dem. (Deegan, 2001)  

 

Uppsatsens intressenter är alla intressenter med mycket makt, 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är en del av staten, som enligt 

Wallace (1995) är organisationens mäktigaste intressent. Vidare är staten 

det lagstiftandet organet och de har därmed stora möjligheter att påverka en 

organisations förutsättningar. Dessutom har de möjlighet att utöva 

sanktioner mot organisationer som inte följer lagstiftningen. Bankerna i sin 

tur har kontroll över kapital, som kan anses vara en begränsad resurs, och 

det är bankerna som bestämmer vem som ska beviljas kredit. När en kredit 

väl har beviljats kan banken även säga upp den om organisationen inte 

lever upp till de villkor som banken ställer. 

 

Vad har då intressenterna för behov som organisationen ska tillgodose? 

Ekobrottsmyndigheten har ett behov av att det finns någon som hjälper dem 

att förebygga och anmäla ekobrott då myndigheten i dagsläget inte har 

resurser att utföra dessa uppgifter på egen hand. Även Skatteverket saknar 

resurser för att kontrollera alla skattskyldiga och de har därför ett behov av 

någon som kontrollerar att skatter betalas i rätt mängd och vid rätt tidpunkt. 

Ytterligare ett behov som Skatteverket har är att det underlag som används 

för beskattning är tillförlitligt. Bankernas behov grundas däremot inte på 

bristande resurser då de kan ta betalt för de tjänster de utför. Deras behov 

består istället i att få tillgång till korrekt och trovärdig information om 

aktiebolaget för att kunna fatta ett välgrundat kreditbeslut. I dagsläget kan 

dessa intressenters behov tillgodoses genom att det finns en lagstadgad 

revisionsplikt för alla aktiebolag. 
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Mellan intressenterna och organisationen förkommer det transaktioner och 

dessa präglas av asymmetrisk information. Stiglitz (2003) definierar 

asymmetrisk information som: 

  

”... that fact that different people know different things.” 

 
(Stiglitz, 2003, s.15)  

 

Asymmetrisk information brukar delas in i adverse selection och moral 

hazard. Adverse selection kan uppstå då insiders, såsom chefer, har mer 

kunskap om de rådande förhållandena i företaget och dess möjligheter än 

vad outsiders har. (Scott, 1997) Exempelvis kan problemet med adverse 

selection uppstå i relationen med banken där företagsledningen har mer 

kunskap, än banken, om företagets återbetalningsförmåga. När bolaget väl 

har beviljats en bankkredit är de kanske inte heller lika försiktiga med vad 

pengarna används till då det inte är deras egna, det är banken som står för 

risken att krediten inte återbetalas. Detta är ett exempel på det problem som 

kallas moral hazard och uppstår då en outsider inte fullt ut kan kontrollera 

de handlingar som en insider företar (Scott, 1997). 

 

Ett informationsövertag hos insiders kan, beroende på hur de väljer att 

utnyttja det, påverka outsiders beslutsfattande. Därmed kan asymmetrisk 

information inverka på hur marknader fungerar och ofta ses 

informationsasymmetri som en orsak till marknadsimperfektioner. En 

minskning av asymmetrisk information skulle gynna alla inblandade parter 

och marknaderna skulle därmed fungera bättre. Ett sätt att minska 

problemet med adverse selection är ekonomisk redovisning och 

rapportering som omvandlar den information som insiders har till outside 
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information. (Scott, 1997) En annan åtgärd som kan vidtas för att minska 

effekterna av asymmetrisk information är att ställa garantier (Akerlof, 

1970). Personlig borgen är en garanti som kan vara ett sätt för banken att 

komma tillrätta med problemet moral hazard genom att aktiebolagets ägare 

blir personligt ansvarig för skulden. Även extern revision kan ses som en 

garanti för att minska problemet med asymmetrisk information, då den 

garanterar att den information som aktiebolaget lämnar till utomstående är 

tillförlitlig. Om revisionsplikten görs frivillig i mindre aktiebolag finns det 

därför en risk för att den asymmetriska informationen ökar, eftersom 

bolaget då i större utsträckning kan lämna osann eller alltför optimistisk 

information, vilket kan påverka de beslut som intressenterna fattar. Med 

felaktig information kan exempelvis en bank bevilja en kredit som 

egentligen inte borde beviljas. Därmed allokeras resurser inte optimalt och 

kreditmarknaden kommer inte heller fungera på ett optimalt sätt.    

 

En frivillig revisionsplikt skulle även kunna innebära att intressenterna 

själva får lägga ner mer tid på att kontrollera att informationen som 

aktiebolaget lämnar ut är korrekt. Detta kan ses som en transaktionskostnad, 

det vill säga en kostnad som uppstår i samband med en transaktion och på 

grund av asymmetrisk information (Dahlman, 1979).  

 

3.2 NATIONELLA SKILLNADER I REVISIONSPLIKT 
Nedan framförs tre olika resonemang, kultur, redovisningssystem och 

institutionella faktorer som kan vara möjliga förklaringsvariabler till varför 

länders lagstiftning gällande revisionsplikt i mindre aktiebolag skiljer sig åt. 
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3.2.1 Kulturs påverkan på länders revisionsplikt 
Skillnader mellan olika länders institutioner såsom 

organisationsutformning, utbildningssystem och lagstiftning skulle till viss 

del kunna förklaras av att länderna har olika kulturer. Vad är då kultur? 

Kulturen i ett land utgörs av värden, sociala normer som beskriver vad som 

är ett önskvärt beteende och talar även om hur man kan förvänta sig att 

människor kommer att bete sig. (Hofstede, 1980) I Hofstede (1980) 

definieras kultur som: 

 

”... the collective programming of the mind which distinguishes the 

members of one human group from another.”  

 
 (Hofstede, 1980, s. 25) 

 

I slutet av 1960- och i början av 1970-talet genomförde Hofstede en 

undersökning av den nationella kulturen i fyrtio olika länder som 

resulterade i fyra olika dimensioner som kan användas för att beskriva ett 

lands kultur. De fyra dimensionerna är Power Distance, Uncertainty 

Avoidance, Individualism och Masculinity. För att beskriva hur 

framträdande dimensionerna är i de olika länderna sker en ranking på en 

skala mellan noll till hundra15. (Hofstede, 1980) 

 

Nedan ges en kort beskrivning av de fyra olika dimensionerna och hur de 

respektive länderna i denna uppsats placerar sig på rankingskalan. 

 

 

 
                                                 
15 För Uncertainty Avoidance gäller dock att intervallet sträcker sig mellan värdena 8 
och 112, vilket gör att gränsen mellan högt och lågt går vid 52 (Hofstede, 1980). 
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Power Distance (PD) 

Power Distance handlar om i vilken utsträckning ett samhälle accepterar 

ojämlikheter mellan människor. Det kan vara ojämlikheter i till exempel 

makt, välfärd eller status. I länder med låg Power Distance är makt något 

som en person nästan skäms över och det krävs i större utsträckning att 

makten är legitim än i länder med hög Power Distance. (Hofstede, 1980) 

 

Uncertainty Avoidance (UA) 

Uncertainty Avoidance handlar om hur ett samhälle hanterar osäkerhet. Ett 

högt Uncertainty Avoidance innebär att man i största möjliga mån vill 

undvika och skydda sig mot osäkerhet. För att göra det införs exempelvis 

ritualer, lagar och regler, vilket innebär att länder med ett högt Uncertainty 

Avoidance har en tendens att ha en omfattande lagstiftning. Vidare finns 

det i dessa länder ett större motstånd mot förändring och ett större behov att 

beslut tas gemensamt. Länder med ett lågt Uncertainty Avoidance har 

exempelvis lättare att acceptera personer med avvikande åsikter. (Hofstede, 

1980) 

 

Individualism (IDV) 

Individualism ”beskriver den, i ett samhälle, rådande relationen mellan 

individ och kollektiv” och avspeglas bland annat i hur människor lever 

tillsammans. I samhällen med hög Individualism är det vanligare att 

människor lever i kärnfamiljer, det vill säga mamma, pappa och barn, 

medan det i länder med låg Individualism är vanligare att flera generationer 

bor tillsammans. (Hofstede, 1980) 
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Masculinity (MAS) 

Skillnaden mellan maskulina och feminina samhällen är att maskulina är 

mer målinriktade och eftersträvar i högre utsträckning ekonomiska 

belöningar. I feminina länder värdesätts istället arbetets sociala aspekter 

såsom arbetstider och klimat. Vidare finns det få sociala belöningar för 

framgångsrika personer och de materiella belöningarna får ett lågt värde på 

grund av jämlika skattesystem. (Hofstede, 1980) 

 

Land PD 16 UA17 IDV16 MAS16 

Norge 31 50 69 8 

Sverige 31 29 71 5 

Finland 33 59 63 26 

Danmark 18 23 74 16 

Tyskland 35 65 67 67 

Frankrike 68 86 71 43 

Storbritannien 35 35 89 66 

        
Tabell 1 Ranking av länder vad gäller Hofstedes (1980) kulturella dimensioner 

Källa: Hofstede (1980)(egen bearbetning) 

 

Hofstedes forskning angående nationell kultur har legat till grund för 

många andra forskares arbete, varav Gray (1988) är en. Gray (1988) 

föreslår en modell för att förklara skillnader mellan olika länders 

redovisning med hjälp av kultur, som anses vara en faktor som påverkat 

utvecklingen av olika redovisningssystem. Modellen knyter samman de 

fyra dimensioner som Hofstede identifierade, vilka har redogjorts för ovan, 
                                                 
16 0 = låg  
100 = hög  
17 För denna dimension sträcker sig intervallet mellan värdena 8 och 112, vilket gör att 
gränsen mellan högt och lågt går vid 52. 
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med ett antal ”redovisningsvärden”. Då det troligen är de subkulturella 

värdena, som finns inom redovisningen, som direkt påverkar ett lands 

redovisning undersöker Gray vilka av Hofstedes dimensioner som är 

relaterade till de subkulturella ”redovisningsvärdena”. (Gray, 1988)  

 

De ”redovisningsvärden” som Gray tagit fram genom litteraturstudier och 

praxis är följande och definieras såsom; 

 

Professionalism versus Statutory Control 

“A preference for the exercise of individual professional judgement and the 

maintenance of professional self-regulation as opposed to compliance with 

prescriptive legal requirements and statutory control.” (Gray, 1988, s. 8) 

 

Conservatism versus Optimism 

“A preference for a cautious approach to measurement so as to cope with 

the uncertainty of future events as opposed to a more optimistic laissez-

faire, risk-taking approach.” (Gray, 1988, s. 8) 

 

Uniformity versus Flexibility 

“A preference for the enforcement of uniform accounting practices between 

companies and or the consistent use of such practices over time as opposed 

to flexibility in accordance with the perceived circumstances of individual 

companies.” (Gray, 1988, s. 8) 

 

Secrecy versus Transparency 

“A preference for confidentiality and the restriction of disclosure of 

information about the business only to those who are closely involved with 
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its management and financing as opposed to a more transparent open and 

publicly accountable approach.” (Gray, 1988, s. 8) 

 

Av de fyra dimensioner som Hofstede (1980) identifierade är det 

Individualism och Uncertainty Avoidance som har den starkaste 

kopplingen till redovisningens subkulturella värden. (Gray, 1988) 

Kopplingen mellan dem ser ut som följer: 

 

 Individualism (1) Uncertainty Avoidance 
(2) 

Professionalism (A) 
+ 

Ju högre (1) rankas desto 
högre rankas (A) 

- 
Ju lägre (2) rankas desto 

högre rankas (A) 

Conservatism (B) 
- 

Ju lägre (1) rankas desto 
högre rankas (B) 

+ 
Ju högre (2) rankas desto 

högre rankas (B) 

Uniformity (C) 
- 

Ju lägre (1) rankas desto 
högre rankas (C) 

+ 
Ju högre (2) rankas desto 

högre rankas (C) 

Secrecy (D) 
- 

Ju lägre (1) rankas desto 
högre rankas (D) 

+ 
Ju högre (2) rankas desto 

högre rankas (D) 
 

Tabell 2 Samband mellan två av Hofstedes (1980) kulturella dimensioner och Grays 

(1988) redovisningsvärden 

Källa: Gray (1998) s. 9-11 (egen bearbetning) 

 

I denna studie anses att revision kan ses som en del av redovisningen, 

vilket även Nobes (1998a) menar. Därför kan Grays (1988) modell 

användas för att försöka förklara varför vissa länder har revisionsplikt för 

alla aktiebolag. Uniformity innebär, som tidigare nämnts, en önskan om 

likartade regler och är den variabel som kan tänkas förklara hur 

lagstiftningen kring revision ser ut. Ett land som har hög Uniformity skulle 
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enligt Grays (1988) modell förväntas ha enhetliga regler medan ett land 

med låg Uniformity förväntas ha olika regler för olika bolag.  

 

Alla länder som ingår i denna undersökning hamnar på den övre halvan av 

skalan när det gäller den kulturella dimensionen Individualism. Därför 

kommer preferensen för Uniformity att vara låg och utifrån detta skulle alla 

länder föredra regler som är anpassade för olika företag, det vill säga ha 

olika regler gällande revisionsplikt beroende på aktiebolagets storlek. När 

det gäller Uncertainty Avoidance däremot placerar sig Storbritannien, 

Sverige, Norge och Danmark på den undre delen av skalan, medan Finland, 

Frankrike och Tyskland placerar sig på den övre delen. Då det råder ett 

positivt förhållande mellan Uncertainty Avoidance och Uniformity skulle, 

enligt modellen, länder med en hög Uncertainty Avoidance, det vill säga 

Finland, Frankrike och Tyskland föredra enhetliga lagar och regler. De 

länder med en låg Uncertainty Avoidance skulle däremot i mindre 

utsträckning föredra enhetliga regler, varför Storbritannien, Sverige, Norge 

och Danmark enligt detta resonemang skulle ha olika regler för mindre och 

stora aktiebolag angående revisionsplikt.  

 

3.2.2 Redovisningssystems påverkan på revisionsplikt 
Ekonomisk redovisning ser olika ut i olika länder och beror på ekonomiska, 

institutionella, historiska och kulturella faktorer (Choi et al, 2002). 

Skillnader mellan länders redovisning kan bero på hur 

finansieringssystemet ser ut, det vill säga om företag finansieras via 

kapitalmarknaden eller via ett kreditbaserat system (Nobes, 1998a). Enligt 

Nobes (1998a) påverkar finansieringssystemet vilket syfte 

redovisningssystemet har. Redovisningen i ett land med ett kreditbaserat 

system skiljer sig således åt från redovisningen i ett land med finansiering 
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via kapitalmarknaden. I det förstnämnda systemet syftar redovisningen till 

att skydda borgenärerna, medan det sistnämnda systemet syftar till att ge 

ägarna information om exempelvis framtida kassaflöden (Nobes, 1998a).  

 

Den lagstiftning som finns i olika länder kan sägas tillhöra en av två 

huvudgrupper, common law och code law och även detta påverkar 

redovisningssystemet. Common law bygger på sedvanerätt och principer 

med lite skriven lagtext. Detta får till följd att inte heller 

redovisningsprinciper finns nedtecknade i lag, men de kan ändå finnas 

skriftligt i form av rekommendationer och standarder. Länder som präglas 

av code law har däremot tydligt specificerade lagar där även 

redovisningsprinciper ingår. (Nobes & Parker, 2000) De flesta 

kontinentaleuropeiska länder har en lagstiftning som kan klassificeras som 

code law, Storbritannien vars lagstiftning bygger på common law är dock 

ett undantag (Choi et al, 2002). 

 

Även det beskattningssystem som ett land har påverkar redovisningen. De 

två stora inriktningar som finns är antingen att redovisningen är kopplad till 

skattereglerna, eller att redovisningen är skild från beskattningen. (Choi et 

al, 2002; Deegan, 2001) När redovisningen i stor utsträckning är kopplad 

till skattereglerna finns det ett starkt samband mellan redovisning och 

beskattning. Detta innebär att redovisningsreglerna stämmer överens med 

skattereglerna. (Nobes & Parker, 2004) 

 

De ovanstående faktorerna, men även andra, präglar i mer eller mindre 

utsträckning ett redovisningssystems utseende och trots att redovisningen 

är olika i olika länder går det att urskilja två huvudtyper av 

redovisningssystem, anglosaxisk och kontinentaleuropeisk (Deegan, 2001). 
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Till det anglosaxiska redovisningssystemet hör länder som har en stark 

kapitalmarknad, en lagstiftning byggd på common law och där 

redovisningen är skild från beskattningen. Länder där företag i stor 

utsträckning finansieras via kreditmarknaden och där redovisningen är 

kopplad till skatteregler tillhör det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet. Även code law är ett karaktärsdrag i dessa länder. 

(Choi et al, 2002)  

 

 
 

Figur 3 Redovisningssystem 
 

Utav de länder som ingår i denna studie är Storbritannien ett tydligt 

exempel på ett land vars redovisning tillhör det anglosaxiska 

redovisningssystemet, medan Tyskland och Frankrike är tydliga exempel 

på länder med ett kontinentaleuropeiskt redovisningssystem. Sverige, 

Norge och Danmark har länge tillhört det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet, men har under en tid rört sig mot det anglosaxiska 

redovisningssystemet och kan i dagsläget sägas vara en mix av de båda 

systemen. (Nobes & Parker, 2004) När det gäller Finland är det osäkert 

vilket redovisningssystem de tillhör, men det kan antas att Finland har 

tillhört det kontinentaleuropeiska redovisningssystemet och att de likt de 

övriga nordiska länderna har börjat använda sig av anglosaxiska 

redovisningsprinciper. En förklaring till att en del länder är en mix av de 
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två redovisningssystemen kan vara att skillnaderna systemen emellan 

börjar minska, vilket beror på den internationella 

redovisningsharmoniseringen som bland annat sker via EU och IASC 

(Nobes, 1998b).  

 

För att avgöra vilket redovisningssystem ett land tillhör görs således en 

klassificering utifrån tre faktorer, finansieringssystem, samband mellan 

redovisning och beskattning samt lagsystem. De nordiska länderna är en 

mix av de båda redovisningssystemen och för att kunna förklara skillnader 

gällande revisionsplikt med hjälp av detta teoretiska resonemang måste 

länderna placeras in i ett av redovisningssystemen. Utifrån ländernas 

finansieringssystem anses att Sverige tillhör det anglosaxiska 

redovisningssystemet, då finansieringen av företagen sker genom 

kapitalmarknaden. Norge och Danmark anses däremot tillhöra det 

kontinentaleuropeiska eftersom företag i dessa länder huvudsakligen 

finansieras via kreditmarknaden. (Nobes & Parker, 2004) När det gäller 

sambandet mellan redovisning och beskattning är förhållandet det omvända, 

det vill säga att Sverige tillhör det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet i och med att det råder ett starkt samband mellan 

redovisning och beskattning. I Norge och Danmark är redovisningen 

istället skild från beskattningen vilket gör att de tillhör det anglosaxiska 

redovisningssystemet. (Nobes & Parker, 2004) Sett till lagsystemet har alla 

nordiska länder en lagstiftning som bygger på code law och därmed tillhör 

de det kontinentaleuropeiska redovisningssystemet (Choi et al, 2002). Till 

vilket finansieringssystem Finland hör har inte kunnat utredas. Däremot har 

de ett starkt samband mellan redovisning och beskattning och utifrån denna 

aspekt skulle Finland tillhöra det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet (SKV 305, 2004). Sammantaget gör detta att Sverige, 
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Norge, Danmark och Finland tillhör det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet då två av tre faktorer som påverkar ett lands 

redovisningssystem tyder på detta.  

 

Enligt Nobes (1998a) är dock skattesystemet inte en orsak till att 

anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisning skiljer sig åt utan menar 

att det är ett resultat av att redovisningens syfte skiljer sig åt. I 

kontinentaleuropeisk redovisning är det primära intresset, som tidigare 

nämnts, att skydda borgenärerna och för att begränsa utdelningen till 

ägarna görs en försiktig beräkning av årets resultat. Detta görs även i 

skattehänseende och därmed kan samma redovisningsprinciper användas 

för båda syftena. Konsekvensen av detta är att det inte finns något 

konkurrerande syfte med redovisningen i det kontinentaleuropeiska 

systemet och därför kommer redovisningsreglerna att vara kopplade till 

skattereglerna. Anglosaxisk redovisning däremot syftar i första hand till att 

ge information till ägarna och därmed kan inte samma 

redovisningsprinciper användas som vid skatteredovisning. (Lamb et al, 

1995, i Nobes, 1998a) Istället för att förklara skillnader mellan anglosaxisk 

och kontinentaleuropeisk redovisning menar Nobes (1998a) att skillnader i 

skattesystem kan förklara varför länder inom det kontinentaleuropeiska 

redovisningssystemet har olika redovisningsregler.   

 

Indelningen av länder i anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisning 

skulle kunna användas för att förklara varför en del länder har 

revisionsplikt för alla aktiebolag och andra inte. Anledningen till att denna 

klassificering används är att extern revision kan ses som en del av 

redovisningen, vilket, som tidigare nämnts, stöds av Nobes (1998a) och 

även av Choi et al (2002) som säger: 
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”Auditing parallels the type of legal system and role and purpose of 

financial reporting.” 

 
(Choi et al, 2002, s. 68) 

 

Utifrån indelningen i anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisning kan 

två resonemang angående revisionsplikt i mindre aktiebolag urskiljas. 

Nobes (1998a) menar att i länder med starka kapitalmarknader är 

aktieägandet vanligen spritt och därför behövs extern revision, då ägarna 

inte har tillgång till företagsintern information. Därmed skulle anglosaxiska 

länder kunna tänkas ha krav på revision i alla aktiebolag. Mindre 

aktiebolag har dock sällan ett spritt ägande, utan finansieras ofta av insiders, 

såsom banker och familjemedlemmar (Nobes, 1998a; Cosh & Hughes, 

1998, i Collins et al, 2004). Även i länder med stark kreditmarknad är 

insiders de huvudsakliga finansiärerna och de har vanligen tillgång till 

intern information då de ofta har en långsiktig relation med aktiebolaget. 

(Nobes, 1998a) I och med att insiders har tillgång till intern information 

finns det inget behov av extern revision och därför borde varken länder 

med kontinentaleuropeisk eller anglosaxisk redovisning ha revisionsplikt i 

mindre aktiebolag. Detta resonemang skulle innebära att inget av länderna i 

den här studien skulle ha revisionsplikt i mindre aktiebolag.  

 

Ett annat resonemang gällande revisionsplikt i mindre aktiebolag kan 

härledas utifrån redovisningens syfte, som skiljer sig åt mellan anglosaxisk 

och kontinentaleuropeisk redovisning. I små aktiebolag är ägare och 

ledning ofta samma person och ägaren har redan all tillgänglig information 

om bolaget. Länder som har ett anglosaxiskt redovisningssystem borde 

därmed inte ha revisionsplikt i alla aktiebolag i och med att syftet med 
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redovisningen är att ge ägarna information. När ägaren redan har all 

information om aktiebolaget behövs inte extern revision för att säkerställa 

att den information som lämnas av aktiebolaget är tillförlitlig och 

revisionsplikten blir därför frivillig. I länder med kontinentaleuropeisk 

redovisning däremot, torde revisionsplikt gälla för alla bolag, då 

redovisningens syfte är att skydda borgenärerna. Storbritannien skulle 

enligt detta resonemang undanta mindre aktiebolag från extern revision, 

medan övriga länder i studien inte skulle ha en frivillig revisionsplikt för 

mindre aktiebolag.  

 

3.2.3 Institutionella faktorers påverkan på revisionsplikt 
Med begreppet institution menas ”de normer och regler som strukturerar 

mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster”. 

Det finns dels formella institutioner som regleras i lagar, dels informella 

institutioner såsom sedvänjor och traditioner. (www.ne.se, 050519) 

Informella institutioner är beteendemönster som är allmänt accepterade och 

tas för givna och de behöver inte bli till formella institutioner, det vill säga 

regleras i lag, utan består ändå (Scott, 1987). Exempel på institutioner kan 

vara högtider, familjen och staten. (www.ne.se, 050519) 

 

Enligt Berger & Luckman (1966) bygger den sociala ordningen på att 

människor umgås och delar sina uppfattningar om verkligheten med 

varandra. Genom att handlingar upprepas och ges samma innebörd hos 

olika människor institutionaliseras handlingen i samhället (Berger & 

Luckman, 1966). Institutioner tar ofta mycket lång tid att bygga upp och 

har alltid en historia och det är därför svårt att förstå institutionen utan att 

förstå dess historia. Institutioner kan efter att de har uppkommit vara svåra 

att förändra och därmed stannar de kvar i sin ursprungliga form även efter 
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att de då rådande förhållandena har upphört. (Berger & Luckman, 1966; 

www.ne.se, 050519)   

 

Institutioner och institutionalisering behandlas under institutionell teori 

som kan användas för att förklara varför organisationer förändras, varför 

det kan vara svårt att förändra organisationer och varför de, när de 

förändras, många gånger kommer att likna varandra. Inom en organisation 

finns det en mängd olika institutioner och om länderna i denna 

undersökning kan liknas vid organisationer då det inom länderna finns 

olika institutioner, till exempel lagstiftning angående revisionsplikt. 

Institutionell teori skulle därmed kunna användas för att förklara varför 

olika länder har olika lagstiftning gällande revisionsplikt i mindre 

aktiebolag. 

 

Anledningen till att organisationer när de förändras tenderar att likna 

varandra kan enligt Powell & DiMaggio (1983, i Hatch 2002) bero på tre 

olika typer av institutionell påverkan; tvingande institutionell påverkan 

som innebär att kravet på anpassning kommer från statliga regler samt lagar 

och skulle i detta fall närmast kunna likställas med exempelvis EU:s 

lagstiftning. Normativ institutionell påverkan innebär att det är kulturella 

faktorer som verkar, exempelvis den utbildning som de anställda har och i 

detta fall skulle de anställda kunna representera landets invånare och det är 

alltså bland annat de som påverkar hur lagstiftningen i ett land ser ut. Den 

sista typen av påverkan, mimetisk institutionell påverkan, innebär att det 

bland organisationer finns en tendens till att göra som andra organisationer 

gör och detta har sin grund i att omvärlden ständigt förändras. Länderna 

skulle således enligt denna sistnämnda typ av påverkan, vid en föränderlig 

omvärld, ta efter andra länders lagstiftning. 
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För att förstå en enskild företeelse med hjälp av institutionell teori går det 

inte att enbart se till den specifika företeelsen utan även företeelser 

runtomkring måste undersökas för att förstå det enskilda fenomenet 

(Perrow, 1986, i Scott, 1987). När det gäller att förstå skillnader i länders 

revisionsplikt måste således även andra faktorer än lagstiftningen gällande 

revision beaktas. Andra faktorer som kan påverka revisionspliktens 

utseende kan vara exempelvis politiskt system, regleringsfilosofi, 

traditioner etcetera.  

 



INNEBÖRDEN AV EXTERN REVISION 
 

 - 50 - 

4. INNEBÖRDEN AV EXTERN REVISION 
För att läsaren ska förstå innebörden av dagens revisionsplikt redogörs i 

detta kapitel för vilken betydelse extern revision har för olika parter och 

den externa revisionens syfte. Vidare framförs hur den externa revisionen 

av ett aktiebolag går till samt vem som utför den.   

 

4.1 INLEDNING 
Enligt EU:s Grönbok (1996) är syftet med extern revision att skydda de 

intressen allmänheten har och allmänheten förväntar sig också att revisorn 

tillvaratar deras intressen genom sina uttalanden om företagets situation. 

Alla intressenter, såsom ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, 

stat och kommun, är i behov av att bolaget revideras av en extern part, då 

de annars skulle vara tvungna att själva kontrollera att den information som 

presenteras är tillförlitlig. Dessutom är intressenterna beroende av att 

informationen är korrekt för att kunna fatta riktiga beslut angående bolaget 

i fråga. (FAR, 2005a; Grönboken, 1996) 

 

 
 

Figur 4 Revisionens intressenter Källa: FAR 2005a (egen bearbetning) 
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Om den ekonomiska information som lämnas externt av aktiebolaget 

genomgår revision kommer trovärdigheten i den informationen att öka och 

även leda till ökat förtroende för företaget. Extern revision verkar med 

andra ord för en högre kvalitet på den finansiella informationen som 

presenteras av företaget. Detta är särskilt viktigt i de associationsformer, till 

exempel aktiebolag, där ägarna har begränsat ansvar. Extern revision har 

dock en begränsad roll i de fall där ägaren och aktiebolagets ledning är 

samma person, då ägaren redan har tillgång till all information. Många 

mindre aktiebolag har dock inte tillräcklig kompetens inom 

redovisningsområdet och kan genom extern revision få tillgång till 

kvalificerad hjälp av revisorn. (FAR, 2005a; Grönboken, 1996) 

 

Vad är då revision? Varken det fjärde eller det åttonde bolagsdirektivet 

ställer upp någon definition på den externa revision som är lagstadgad. 

Däremot säger International Federation of Accountants, IFAC, att extern 

revision innebär att revisorn ska uttala sig om huruvida redovisningen har 

upprättats i enlighet med gällande lagar och regler. (Grönboken, 1996) Den 

lagstadgade revisionen kan delas in i räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. Den förstnämnda innebär granskning av bokföring 

och årsredovisning, medan den sistnämnda innebär granskning av 

styrelsens och VD:s handlande för att bedöma om dessa har följt gällande 

lagar och regler. Gällande förvaltningsrevision är det bara Finland, utöver 

Sverige, som har förvaltningsrevision som en egen del ingående i den 

lagstadgade revisionen. (FAR, 2005a)  

 

Vad den externa revisionen ska omfatta och inriktas på styrs av 

väsentlighet och risk (FAR, 2005a). Vad är då att anse som väsentligt? RS, 
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Revisionsstandard i Sverige, har i sin rekommendation RS 320 definierat 

väsentlighet på följande sätt: 

 

”Information är väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan 

påverka de beslut som användaren fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på postens eller 

felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller felet. 

Väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en 

grundläggande kvalitativ egenskap som informationen måste ha för att 

vara av värde.” 

      
(FAR, 2005b) 

 

Vad som är väsentligt eller inte avgörs dock i slutändan av revisorns egen 

bedömning. Revisorn ska inrikta sin granskning på de områden där risken 

för att väsentliga fel uppstår är störst och för att kunna göra det måste han18 

ha kunskap om bolagets verksamhet, riskerna för fel i årsredovisningen 

samt känna till företagsledningens interna kontroll över aktiebolaget. (FAR, 

2005a) 

 

Revisorn måste förutom väsentlighet bedöma flera olika typer av risk för 

att kunna avgöra granskningens inriktning och omfattning. Revisionsrisken 

är risken att revisorn uttalar sig felaktigt i revisionsberättelsen och är 

påverkad av inneboende-, kontroll- och upptäcktsrisk. Med inneboende risk 

menas den risk att fel i årsredovisningen existerar på grund av den 

verksamhet som aktiebolaget bedriver. Risken att aktiebolagets egna 

interna kontroll inte upptäcker fel är det som kallas kontrollrisk. 
                                                 
18 Genomgående i detta avsnitt används ”han” som exempel på en revisor, men givetvis 
kan även en kvinna vara revisor. 
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Upptäcktsrisken däremot är den risken att väsentliga fel inte upptäcks av 

revisorn vid granskningen. (FAR, 2005a) 

 

4.2 REVISORNS UPPGIFTER 
Enligt aktiebolagslagens (1975:1385), ABL, 10 kap 3 § är revisorns uppgift 

att ”granska bolagets årsredovisning19 och bokföring samt styrelsens och 

den verkställande direktörens förvaltning”. Vidare anges, i samma paragraf, 

att ”granskningen skall vara så ingående och omfattande som god 

revisionssed kräver”. Revisorn måste även beakta, förutom god 

revisionssed, god revisorssed (Revisorslagen (2001:883) 19 §). I dagsläget 

finns det ingen lagstiftning som talar om vad som är god revisionssed eller 

revisorssed utan det ligger på revisorsorganisationerna att bestämma vad 

det är (FAR, 2005a). FAR (2005a) definierar god revisionssed som ”god 

sed bland erfarna revisorer”. Det hör till god revisionssed att revisorn 

bland annat granskar aktiebolaget löpande under året. God revisorssed 

däremot är etiska regler för revisorer, vilket bland annat innebär att 

revisorn ska praktisera god revisionssed. (FAR, 2005a) Revisorn ska i sin 

granskning vara opartisk, självständig samt objektiv (Revisorslagen 20 §). 

Han måste, enligt Revisorslagen 21 §, vid varje uppdrag undersöka om det 

finns något som kan påverka opartiskheten och självständigheten. I samma 

lagrum stadgas det under vilka omständigheter revisorn ska avböja eller 

avsäga sig uppdraget, vilket bland annat är fallet om han har en personligt 

nära relation med uppdragsgivaren eller har ekonomiska intressen i 

aktiebolaget. Även i ABL 10 kap 16 § finns en jävsbestämmelse om vem 

som får vara revisor som säger att bland annat anställd, aktieägare och VD i 

bolaget inte kan vara revisor. 
                                                 
19 De delar en årsredovisning består av är balansräkning, resultaträkning, noter samt en 
förvaltningsberättelse. I vissa, i lagen angivna, fall ska även en finansieringsanalys ingå. 
(Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL, 2 kap 1 §) 
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Målet med den externa revisionen som revisorn utför är att varje 

räkenskapsår avge en revisionsberättelse till bolagsstämman (ABL 10 kap 5 

§), vilken är det enda offentliga dokument som revisorn har för att 

kommunicera med företagets intressenter (Grönboken, 1996). Senast tre 

veckor innan bolagsstämman ska styrelsen ha fått revisionsberättelsen sig 

tillhanda (ABL 10 kap 27 §). Revisorn ska även i anknytning till sin 

granskning framföra erinringar och påpekanden till styrelsen och VD vilka 

följer av god revisionssed (ABL 10 kap 6 §). Erinringar är väsentliga fel 

som inte är tillräckligt allvarliga för att noteras i revisionsberättelsen och 

kan vara fel som åtgärdats eller kan röra affärshemligheter och därför inte 

bör offentliggöras. En erinring ska antecknas och inges till styrelsen, 

varefter den säkert ska bevaras, dessutom ska den behandlas av styrelsen 

vid ett sammanträde inom fyra veckor. (FAR, 2005a) 

 

I revisionsberättelsen ska det finnas ett utlåtande om årsredovisningen är 

upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, ÅRL, eller inte (ABL 10 

kap 28 §). Revisorn ska i revisionsberättelsen även yttra sig om huruvida 

bolagsstämman bör fastställa balans- och resultaträkning, om 

bolagsstämman bör besluta om föreslagna vinst- eller förlustdispositioner 

samt om styrelsen och VD upprättat en förteckning enligt ABL 12 kap 9 § 

över vissa lån och säkerheter (ABL 10 kap 29 §). Enligt ABL 10 kap 30 § 

ska det i revisionsberättelsen även anges om styrelseledamöterna och VD 

ska beviljas ansvarsfrihet. Där stadgas det vidare att revisorn dessutom är 

skyldig att anmärka i revisionsberättelsen om han vid granskningen har 

upptäckt att någon styrelseledamot eller VD genom att ha vidtagit en åtgärd 

eller försummelse kan komma att bli ersättningsskyldig. Samma 

anmärkningsskyldighet föreligger om revisorn upptäcker att en 

styrelseledamot eller VD har handlat i strid med ABL, ÅRL eller 
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bolagsordningen. Även andra upplysningar som aktieägarna bör få vetskap 

om kan revisorn, enligt ABL 10 kap 32 §, lämna i revisionsberättelsen. 

Dessutom ska revisorn anmärka i revisionsberättelsen om han påträffat att 

bolaget inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag, anmäla sig 

för registrering, lämna skattedeklaration eller betala skatter och avgifter i 

rätt tid, allt enligt skattebetalningslagen. (ABL 10 kap 31 §) Syftet som 

angavs när granskningsskyldigheten för revisorn avseende skatter infördes 

var att beskattningssystemet behövde övervakas för att vara effektivt 

(Thorell & Norberg, 2005) och om revisionsberättelsen är oren är revisorn 

skyldig att omedelbart skicka den till Skatteverket (ABL 10 kap 33a §). 

 

4.3 REVISORNS ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ANGÅENDE 

MISSTÄNKTA BROTT 
I Europa associerar allmänheten extern revision med upptäckandet av 

ekonomisk brottslighet, vilket dock inte alltid har varit den externa 

revisionens uppgift. Först på 1980-talet kom det att i vissa medlemsländer 

lagstadgas att extern revision har till uppgift att upptäcka ekonomiska brott. 

(Grönboken, 1996) I Sverige har revisorn haft rapporteringsplikt avseende 

ekonomiska brott sedan 1999. Innan dess var revisorns enda möjlighet att 

påverka de oegentligheter som förekom genom påpekanden och erinringar 

till styrelsen och VD, men revisorn var på grund av tystnadsplikten 

förhindrad att avslöja oegentligheterna för en åklagare. (Thorell & Norberg, 

2005) I de fall den externa revisionen inte upptäcker ekonomiska brott 

kommer redovisningen inte att visa en sann och rättvisande bild 

(Grönboken, 1996). 

 

Om en revisor vid revision av ett aktiebolag misstänker att ”en 

styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets 



INNEBÖRDEN AV EXTERN REVISION 
 

 - 56 - 

verksamhet har gjort sig skyldig till brott” ska han utan dröjsmål meddela 

styrelsen (ABL 10 kap 38, 39 §§). Därefter, inom två veckor, ska revisorn 

avgå och anmäla det till Bolagsverket. Han ska då också anmäla 

brottsmisstanken till åklagare. (ABL 10 kap 40 §) Revisorn har dock inte 

anmälningsskyldighet för alla förekommande brott utan de brott som är 

aktuella enligt ABL 10 kap 38 § är: 

 

 bedrägeri  

 penninghäleri  

 svindleri  

 förskingring  

 olovligt förfogande  

 trolöshet mot huvudman  

 oredlighet mot borgenärer  

 mannamån mot borgenärer  

 bokföringsbrott  

 bestickning  

 mutbrott  

 skattebrott  

 vårdslös skatteuppgift  

 försvårande av skattekontroll. 

 

Merparten av ovanstående brott kan ge upp till två års fängelse och för 

vissa av brotten kan upp till fyra och sex års fängelse bli aktuellt, vilket 

aktualiseras om brottet är att anse som grovt. (FAR, 2004) I ABL 10 kap 40 

§ sägs vidare att revisorn inte behöver avgå eller anmäla brottsmisstanken 

till åklagare om: 
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”1. den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har ersatts och övriga 

menliga verkningar av gärningen har avhjälpts, 

2. det misstänkta brottet redan har anmälts till polismyndighet eller 

åklagare, eller 

3. det misstänkta brottet är obetydligt”. 

   
  (ABL 10 kap 40 §) 

 

Den anmälningsplikt som revisorn har vid misstanke eller vetskap om brott 

omfattar endast fullbordade brott, det vill säga att revisorn inte har någon 

skyldighet att rapportera förberedelse eller försök till brott, han ska kunna 

anta att brottet fullbordats. Om revisorn istället misstänker att en 

styrelseledamot eller VD inte har utfört brottet själv utan att det rör sig om 

anstiftan eller medhjälp ska han dock anmäla det. Uttrycket ”inom ramen 

för bolagets verksamhet” visar på att revisorn inte heller har någon 

skyldighet att handla om en styrelseledamot eller VD har begått en brottslig 

handling utanför aktiebolaget, till exempel på sin fritid i en annan 

verksamhet. (FAR, 2004)   

 

4.4 REVISORNS ÖVRIGA SKYLDIGHETER 
I ABL 10 kap 41 och 42 §§ återfinns den lagstadgade upplysningsplikten 

som en revisor har i vissa fall. Revisorn är skyldig att lämna upplysningar 

bland annat till bolagsstämman, medrevisor, lekmannarevisor, särskild 

granskare, ny revisor, konkursförvaltare om aktiebolaget gått i konkurs, 

samt till förtroendevalda revisorer i kommun eller landsting i kommunala 

bolag. 
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Revisorn har också en tystnadsplikt som stadgas i ABL 10 kap 37 §20, 

vilken innebär att han inte får utge information om aktiebolaget som han 

får reda på vid revisionen. De som revisorn har tystnadsplikt mot är bland 

andra enskilda aktieägare och styrelseledamöter, banker, kunder, 

leverantörer, stat och kommun. (FAR, 2005a) 

                                                 
20 Se även Revisorslagen 26 §. 
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5. INTRESSENTERNA OCH 

REVISIONSPLIKTEN I MINDRE AKTIEBOLAG 
I detta kapitel redovisas undersökningens primärdata, det vill säga vad 

som framkommit under de intervjuer som genomförts med några av den 

externa revisionens intressenter. Bland annat får läsaren ta del av hur 

intressenterna ställer sig till frågan om en frivillig revisionsplikt för mindre 

aktiebolag och vilka alternativ intressenterna kan tänka sig till dagens 

revisionsplikt. Därutöver redovisas sekundärdata som behandlar bankers 

efterfrågan av redovisningsinformation.  

 

5.1 MYNDIGHETERNA OCH REVISIONSPLIKTEN I MINDRE 

AKTIEBOLAG 
5.1.1 Presentation av Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten startades 1998 och är centrum för all 

ekobrottsbekämpning i Sverige. Inom myndigheten arbetar poliser, 

åklagare och ekonomer tillsammans för att förebygga och bekämpa 

ekonomisk brottslighet. Arbetet inriktas främst på grova ekobrott, men i 

förebyggande syfte arbetar myndigheten även med mindre allvarliga brott. 

Varje år får Ekobrottsmyndigheten in ungefär 4 000 anmälningar och av 

dessa leder cirka 1 000 till åtal. Anmälningarna gäller brottstyper såsom 

bokföringsbrott, konkursrelaterade brott, skattebrott och övriga 

komplicerade ekobrott. De vanligaste brotten är bokföringsbrott och 

skattebrott som tillsammans står för knappt åttio procent av alla, till 

myndigheten, anmälda brott. Det finns dock ett stort mörkertal när det 

gäller ekobrott. (www.ekobrottsmyndigheten.se, 050315) 
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Respondent på Ekobrottsmyndigheten var Sigurd Elofsson som är revisor i 

Ekobrottsmyndighetens rättsenhet och ansvarig för redovisnings- och 

revisionsfrågor. 

 

5.1.2 Betydelsen av extern revision för 

Ekobrottsmyndighetens arbete 
Extern revision är mycket viktigt för Ekobrottsmyndighetens arbete, då de 

är en liten aktör med 400 anställda som ska greppa över samhällets 

samtliga företag, vilket i dagsläget uppgår till 8-900 000. Om 

Ekobrottsmyndigheten ska kunna se över samtliga företag måste de arbeta 

smart, via den rådande strukturen och då är det klart att 

Ekobrottsmyndigheten i första hand arbetar med dem som kontrollerar 

företagen, det vill säga revisorerna. Enligt aktiebolagslagen har dessutom 

revisorerna en plikt att anmäla ett stort antal misstänkta brott, varför 

revisorerna är intresserade av att få veta hur brotten är konstruerade, något 

som inte alltid är så lätt att få grepp om enligt Ekobrottsmyndigheten. Via 

anmälningsskyldigheten i ABL menar Ekobrottsmyndigheten att de kan nå 

ut till landets samtliga revisorer.  

 

De verksamheter som inte har något lagkrav på extern revision har 

Ekobrottsmyndigheten sämre möjligheter att nå ut till, men i och med att de 

når ut till revisorerna så ”sprider sig ringarna”. Dessutom satsar 

Ekobrottsmyndigheten även på att nå ut till redovisningskonsulter, 

fackföreningar och branschorganisationer. 

 

Med revisorernas hjälp kan Ekobrottsmyndigheten i första hand få bort de 

oaktsamma brotten och därigenom ägna sig  
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”... åt dem som verkligen satsar på att begå brott.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

Av antalet brott som anmäls till Ekobrottsmyndigheten står revisorerna 

endast för en procent, vilket beror på att extern revision inte enskilt syftar 

till att upptäcka brott. Dessutom är anmälningsskyldigheten, gällande 

misstänkta brott, för revisorer relativt ny, den har bara funnits sedan år 

1999. De stora anmälarna är enligt Ekobrottsmyndigheten framförallt 

Skatteverket och konkursförvaltarna, men de har haft 

anmälningsskyldigheten en avsevärt längre tid. Dessutom var revisorerna 

mycket negativt inställda till anmälningsskyldigheten när den infördes, men 

det har Ekobrottsmyndigheten lyckats vända genom att säga: 

 

”Vi är inte intresserade av att ni anmäler, utan vi är intresserade av att ni 

förebygger, så att ni slipper anmäla.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

En annan faktor som enligt Ekobrottsmyndigheten kan vara bidragande till 

att endast ett fåtal brott anmäls av revisorer är att revisorerna normalt sett 

inte är kunniga i hur de brott som de ska anmäla är konstruerade. 

 

Ekobrottsmyndigheten menar vidare att anmälningsskyldigheten faktiskt 

utnyttjas i ett förebyggande syfte och hänvisar till en rapport av 

Brottsförebyggande rådet (2003). I rapporten har 47 procent av de 1350 

tillfrågade revisorerna utnyttjat anmälningsskyldigheten för att förmå sina 

klienter att rätta till exempelvis felaktigheter i bokföringen.  
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”Och det är exakt det vi vill.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

Att använda anmälningsplikten i förebyggande syfte vinner både 

Ekobrottsmyndigheten och revisorerna på. Ekobrottsmyndigheten kan inte 

åtala alla och därför är brottsförebyggande arbete mycket viktigt. 

Revisorernas vinst är att de får nöjdare klienter därför att klienten kommer 

att uppskatta att revisorn förvarnat dem istället för att anmäla dem.  

 

Det är främst små företag som oftast förekommer i anmälningarna till 

Ekobrottsmyndigheten och anledningen till det är först och främst att de 

små företagen är så enormt många fler. Elofsson ger som exempel; om det 

finns 800 000 småföretag och 5 000 stora, det är 160 gånger fler 

småföretag och därför borde misstänkta brott i småföretag vara 160 gånger 

fler i Ekobrottsmyndighetens anmälningsstock. De flesta mindre företag 

har dessutom inte någon intern kontroll och har oftast en sämre kompetens 

inom redovisnings- och skattelagstiftning. I stora bolag menar 

Ekobrottsmyndigheten att det finns andra problem, men att de har en bra 

kompetens inom ovanstående frågor. 

 

Ekobrottmyndigheten har i dagsläget inte lagt några resurser på att studera 

hur det ser ut i andra länder varför de inte kan uttala sig om huruvida länder 

med en frivillig revisionsplikt har en högre ekobrottslighet än Sverige eller 

vilken roll revisorer spelar för ekobrottsbekämpningen i dessa länder.  

 



INTRESSENTERNA OCH REVISIONSPLIKTEN I MINDRE AKTIEBOLAG 
 

 - 63 - 

5.1.3 Ekobrottsmyndigheten och den framtida 

revisionsplikten i mindre aktiebolag 
Ekobrottsmyndigheten vill att revisionsplikten ska finnas kvar i samtliga 

aktiebolag då en frivillig revisionsplikt innebär en sämre möjlighet för dem 

att nå ut till bolagen, vilket redan idag är fallet när det gäller de 

verksamheter som inte har någon revisionsplikt. Ekobrottsmyndigheten har 

ingen möjlighet att åtala alla och för att de ska lyckas någorlunda måste de 

förebygga brott på ett smart sätt, det går inte att gå ut på torget och tro att 

någon hör ens budskap. Revisorerna är med sin anmälningsskyldighet 

nyckelpersoner för Ekobrottsmyndighetens arbete och en frivillighet 

innebär att de förlorar en mycket viktig informationskanal till företagen. 

Däremot tror Ekobrottsmyndigheten att revisorerna ändå skulle vilja ”sitta 

ner” med Ekobrottsmyndigheten, vid en frivillig revisionsplikt, eftersom de 

förser revisorerna med viktig information. 

 

Enligt Ekobrottsmyndigheten upptäcks många enkla brott av revisorer och 

deras åsikt är att en frivillig revisionsplikt skulle leda till en ökning av 

framförallt oaktsamma brott. Detta då en frivillig revisionsplikt ger sämre 

möjligheter att sålla bort oaktsamma brott än idag, då det finns revisorer i 

alla aktiebolag. 

 

Enligt Ekobrottsmyndigheten är också många små aktiebolag i stort behov 

av extern kompetens och det är självklart en kvalitetshöjande faktor att 

bolagen anlitar redovisningskonsulter. De kan säkert räta ut många 

felaktigheter, men som det ser ut idag, då redovisningskonsulterna inte har 

någon anmälningsskyldighet och inte heller den kompetens som behövs är 

det inget alternativ, enligt Ekobrottsmyndigheten. Visserligen skulle även 
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redovisningskonsulterna kunna ha en anmälningsplikt men 

Ekobrottsmyndigheten menar att  

 

”…det skulle vara som att gå över ån efter vatten, ta bort revisorerna och 

tryck in redovisningskonsulterna istället.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

Som det ser ut idag, ser Ekobrottsmyndigheten inget alternativ till dagens 

utformning av revisionsplikten, utan anser att den är bra som den är.  

Revisionsplikten motiveras ofta utifrån ekonomisk brottslighet och i en 

marknadsekonomi är det helt avgörande att den information som företag 

lämnar är någorlunda korrekt. Ekobrottsmyndigheten anser att detta inte 

enbart gäller för de stora börsbolagen utan även för den lille företagaren 

som exempelvis behöver information om någon av sina kunder. En 

reviderad årsredovisning är enligt Ekobrottsmyndigheten ett mycket enkelt 

sätt att få information och revisionsberättelsen har en hög trovärdighet.  

 

”Årsredovisningen är upplagd på ett sånt sätt att den ger samtliga 

intressenter en rimlig trygghet.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

Att många företag istället vänder sig till upplysningsföretag såsom UC och 

gör en kreditupplysning på sina kunder minskar inte den reviderade 

årsredovisningens nytta, enligt Ekobrottsmyndigheten, då 

upplysningsföretagen baserar sina uppgifter, dock inte 

betalningsanmärkningar, på den reviderade årsredovisningen. 

 



INTRESSENTERNA OCH REVISIONSPLIKTEN I MINDRE AKTIEBOLAG 
 

 - 65 - 

En slopad revisionsplikt torde enligt Ekobrottsmyndigheten inte heller bli 

billigare, då Sverige idag har en standardiserad granskning. Elofsson 

påpekar att bara för att det finns en revisionslag för alla aktiebolag 

 

”…så betyder inte det att man ska revidera ett enmansföretag på samma 

sätt som ett multinationellt företag.” 

 
(Elofsson, 050316) 

 

Revisionen ska inte vara mer omfattande än bolagets verksamhet och det är 

revisorernas arbete att se till. 

 

5.1.4 Presentation av Skatteverket 
Skatteverket är en relativt ny myndighet som bara har funnits sedan den 1 

januari 2004, då Riksskatteverket och de regionala skattemyndigheterna 

gick samman till Skatteverket. Skatteverkets huvudsakliga uppgift är att 

handha stora delar av skattesystemet, men de har även till uppgift att 

ansvara för folkbokföring, fastighetstaxering och registrering av 

bouppteckningar.  Skatteverket finns i hela landet och har ungefär 10 500 

anställda. (www.skatteverket.se, 050411) 

 

Respondent på Skatteverket var Göran Olsson som arbetar på Skatteverkets 

rättsenhet i Linköping och är ansvarig för redovisningsfrågor. 

 

5.1.5 Betydelsen av extern revision för Skatteverket vid 

granskning av aktiebolag 
De vanligaste formerna av kontroll som Skatteverket gör är den årliga 

deklarationsgranskningen samt eventuell eftergranskning. Därutöver finns 
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ett särskilt revisionsinstitut. Revisionsinstitutet omfattar olika typer av 

skatter och Skatteverket kan utfärda beslut om revision för enbart 

inkomsttaxering, moms eller arbetsgivaravgifter, men också beslut som 

innefattar alla delar. Vilken associationsform som företaget bedrivs i gör 

ingen skillnad för Skatteverkets granskning utan det är verksamheten i sig 

och risken för fel som styr hur granskningen går till.  

 

Deklarationsgranskningen bygger dels på ett datasystem som kan ge vissa 

signaler för uppföljning med kontroller, dels på de erfarenheter som finns 

inom Skatteverket. På revisionssidan finns det olika granskningsprogram, 

vilka ger ett bakgrundsmaterial som beskriver hur kontrollerna kan gå till 

väga. Kontrollerna innebär att olika poster i balans- och resultaträkningen 

granskas på ungefär samma sätt som en revisor granskar posterna. Vid 

Skatteverkets revision är det främst företagets räkenskaper och 

dokumentation kring dessa som ligger till grund för en förutsättningslös 

granskning. Givetvis finns det även en del internt kontrollmaterial, hos 

Skatteverket, som företagets information stäms av med. Vid den årliga 

inkomsttaxeringen är det framförallt årsredovisningen överförd till 

standardiserade räkenskapsutdrag samt deklarationsformulären som 

kontrolleras och i samband härmed kan även dokumentation som avtal eller 

enskilda verifikat begäras in.   

 

Sedan ett par år tillbaka begär Skatteverket inte att bolagens 

årsredovisningar skickas in i samband med deklarationen, men 

årsredovisningen är dock en handling som Skatteverket begär in vid en 

granskning.  
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Skatteverket anser att extern revision höjer årsredovisningens trovärdighet, 

då den ekonomiska informationen däri ska hålla en viss kvalitetsnivå efter 

en genomgången revision. Det innebär även en viss nytta för Skatteverket 

att orena revisionsberättelser rapporteras in till dem, något som i dagsläget 

är obligatoriskt. Dessutom anser Skatteverket att extern revision tillför 

aktiebolagen kunskap om bland annat de regler som finns i bokföringslagen 

samt årsredovisningslagen och säkerställer att aktiebolagslagens regler 

efterlevs, något som innebär en nytta för hela samhället. 

 

I de förutsättningar som finns för Skatteverkets arbete ingår det att 

årsredovisningen ska vara reviderad och när Skatteverket utför en revision 

säger Olsson att: 

 

”…revisorns revision av företaget ingår ju inte i vår revision.” 

      
(Olsson, 050405) 

 

Dessutom kan Skatteverket ta del av de rapporter som lämnats till styrelse 

och VD av revisorn och de kan på så sätt kan få reda på olika saker som 

framträtt vid revisorns arbete, varför Skatteverket anser sig ha en viss nytta 

av extern revision. När orena revisionsberättelser inkommer till 

Skatteverket hanteras de lite på olika sätt i regionerna, eftersom det inte 

finns någon centraliserad kontroll av dessa. Malmö har ett projekt som 

handlar om orena revisionsberättelser, men annars är det den enhet där 

aktiebolaget finns registrerat som gör en uppföljning i samband med 
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deklarationen. En oren revisionsberättelse kan även ligga till grund för en 

så kallad förfrågan21 eller en revision. 

 

5.1.6 Skatteverket och den framtida revisionsplikten i mindre 

aktiebolag 
Det är för Skatteverket en fördel att revisionsplikten finns i mindre 

aktiebolag, då den ger underlaget en viss garantistämpel. Skatteverket anser 

också att extern revision kan ha en preventiv effekt på en del medvetna fel, 

men det går inte att avgöra hur stor den effekten är. Om en avskaffad 

revisionsplikt ersätts med något annat som gör att aktiebolagen får kunskap 

om redovisnings- och skattereglerna kan det till stor del kompensera den 

externa revisionen, och Skatteverket anser således att extern revision inte är 

den enda formen för kunskapsöverföring till företag.  

 

Arbetet på Skatteverket kan delas in i två block, dels områden där det finns 

särskilda skattebestämmelser och där redovisningen inte spelar någon roll, 

dels områden där det inte finns några speciella skatteregler och där 

sambandet mellan redovisning och beskattning är viktigt. En frivillig 

revisionsplikt skulle kunna få en viss betydelse för Skatteverkets arbete 

inom det block där det finns ett samband mellan redovisning och 

beskattning. Erfarenheten inom Skatteverkets revisionsverksamhet visar att 

det även i de fall det finns en ren revisionsberättelse kan förekomma 

felaktigheter som Skatteverket upptäcker varför en extern revision inte är 

en absolut garanti för att fel inte existerar.  

 

                                                 
21 En förfrågan är en begäran om dokumentation som styrker de uppgifter som har 
lämnats i en deklaration. Detta är den utredningsform som används vid den årliga 
deklarationsgranskningen liksom vid eftergranskning. Skriftliga förfrågningar kan även 
förekomma vid en revision. 
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En frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag skulle förmodligen leda till 

att Skatteverket skulle behöva utföra fler och mer detaljerade kontroller än 

om det finns en revisionsplikt, men det hänger också ihop med 

kunskapsnivån i aktiebolaget och i vilken utsträckning som aktiebolaget 

anlitar extern kompetens. Problemet som Skatteverket ser är att 

aktiebolagen inte själva vet när de behöver anlita extern kompetens.  

 

Skatteverket tror inte att en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag 

direkt skulle påverka skatteinbetalningarna, då svenska företag och vilka 

skatter de ska betala in finns registrerade hos Skatteverket. Därför sker det 

en löpande uppföljning på det området. Skatteverket menar dock att det 

fusk som sker på grund av okunskap kan komma att öka vid en slopad 

revisionsplikt, men att de som fuskar medvetet, sannolikt även kommer att 

göra det vid en frivillig revisionsplikt.  

 

Trots detta anser Skatteverket att det finns möjligheter att förenkla för de 

små aktiebolagen och en tänkbar lösning är att införa något liknande 

Tysklands Steuerberater, en skatterådgivare som upprättar och hjälper till 

med aktiebolagens deklaration. En annan lösning som Skatteverket anser 

kan vara aktuell är ett enklare revisionsförfarande, då det regelverk som 

finns idag är omfattande och förmodligen innebär att ett antal onödiga 

arbetsmoment utförs.  

 

5.2 BANKERNA OCH REVISIONSPLIKTEN I MINDRE 

AKTIEBOLAG 
5.2.1 Inledning 

De banker som ingår i undersökningen är etablerade banker som 

tillsammans innehar en mycket stor andel av den svenska bankmarknaden. 
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Dessa banker har både företag och privatpersoner som kunder. När det 

gäller hur många företagskunder som är mindre aktiebolag är det ingen av 

bankerna som kan ge en exakt siffra på detta, men alla banker säger att 

majoriteten av företagskunderna är små och medelstora företag.  

 

5.2.2 Kreditprocessen vid kreditgivning till företag 
När det gäller kreditprocessen vid kreditgivning till företag finns det många 

likheter mellan bankerna, men även vissa skillnader. Inom bankerna är det 

är vanligt förekommande att det finns tre beslutsnivåer för beviljande av 

krediter och gemensamt för alla banker är bland annat att kreditprocessen 

är likartad för alla kontor inom banken. I bank A och D är dock 

kreditprocessen anpassad till den typ av företag som är aktuellt, små och 

medelstora eller stora företag. Ingen av bankerna gör heller någon skillnad i 

sin kreditprocess med avseende på vilken associationsform företaget drivs i. 

Bankerna menar istället att det är verksamheten och affärens komplexitet 

som styr. Bankerna i Svensson (2003) menar att mängden information som 

inhämtas för kreditbeslut beror på det enskilda företagets komplexitet.   

 

Bank E påpekar också att det inte är företagsformen som är av avgörande 

betydelse vid beviljande av krediter, utan att det viktiga är 

återbetalningsförmågan i den affärsidé som presenteras. Bank B säger dock 

att det finns en riskmässig skillnad med att låna ut pengar till ett aktiebolag 

och en verksamhet med personligt ansvar. Bankerna menar vidare att det 

finns en viss skillnad i kreditprocessen beroende på om den rör en ny eller 

en befintlig kund. Vid en ny kund tar kreditprocessen längre tid då en 

noggrannare analys med en bedömning av affärsidé, verksamhet och 

återbetalningsförmåga genomförs. Dessutom måste även riktlinjer för 

samarbetet upprättas, vilket beror på att banken inte har någon relation till 
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kredittagaren och således inte känner dennes historia. Exempel på riktlinjer 

för samarbetet kan vara att bankerna ska få tillgång till bokslutsinformation 

och vid behov kompletterande redovisningsinformation samt att 

kreditgivaren ska få tillåtelse att kontakta företagets revisor för att få 

tillgång till detaljerade uppgifter (Svensson, 2003). 

 

Kreditprocessen i bankerna är mycket komplex, både hårda och mjuka 

variabler vägs in och processen kan kort sammanfattas med det som bank E 

säger; ju mer pengar krediten gäller desto mer omfattande analys behövs. 

För att kunna fatta ett kreditbeslut använder sig bankerna av olika 

dokument som årsredovisning, bokslut, delårsrapporter, resultat- och 

likviditetsbudgetar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och kreditupplysningar 

via till exempel UC. Bank D använder sig även av ett ”intervjuunderlag”, 

som den kundansvarige sammanställt om kunden. Bland de banker som 

undersökts i Svensson (2003) efterfrågas vid en kreditvärdighetsbedömning 

årsredovisningar samt företagsintern information22 och bankerna gör även 

en kreditupplysning.  

 

Bank C menar att årsredovisningen är ett mycket viktigt dokument i 

kreditprocessen, framförallt för de större företagen, som enligt banken ofta 

har ett bättre informationsflöde och bättre rutiner för 

informationsframtagande än mindre företag. I mindre bolag och i enskilda 

firmor är däremot personliga erfarenheter och kännedom viktigare enligt 

bank C. Bank A, D och E poängterar att de är mest intresserade av 

framåtriktat än historiskt material, då den kredit de ger är framåt i tiden. 

Bank E säger därför att de ser mer till budgetar än till årsredovisningen, 

men att de undersöker om siffrorna i budgeten är trovärdiga genom att 
                                                 
22 Företagsintern information kan enligt Svensson (2003) vara periodrapporter, budgetar 
och prognoser. 
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jämföra dem med årsredovisningen. Även bankerna i Svensson (2003) 

menar att informationen i årsredovisningen inte är tillräckligt aktuell för att 

bevilja krediter.  

 

Utöver dessa dokument gör bankerna ofta en bedömning av företagets 

ledning, finansiella struktur och marknad. Bank C lyssnar också runt med 

externa kontakter för att kunna göra en bedömning av företaget, vilket även 

bank D kan sägas göra i och med att de inhämtar ”legal opinions” om 

företaget. Bankerna anser även att det är viktigt att förstå affärsidén, varför 

även affärsidén analyseras.  

  

När det gäller den personliga relationen mellan banken och kredittagaren 

säger alla bankerna att den är mycket viktig i kreditprocessen och att 

banken genom den personliga relationen snabbt kan få tillgång till 

information om vad som händer i företaget. Dessutom vill bank D att 

företagaren ska se banken som en partner till företagets verksamhet för: 

 

”…pengar kan vem som helst leverera.” 

 
(Respondent på bank D, 050404) 

 

Bank D anser dock att den personliga relationen inte kan sägas vara av 

störst betydelse vid en kreditvärdighetsbedömning, utan det är minst lika 

viktigt att likviditetsplanen ser bra ut. Ett kreditbeslut bygger enligt banken 

på en helhetsbedömning av alla ingående delar. Bank C vill dessutom gärna 

möta kunden ute i verksamheten och lära känna människorna bakom 

företaget. Bank C har också en relativt nära relation med styrelseledamöter 

och det revisionsbolag som kredittagaren har anlitat. 
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Det sista steget i kreditprocessen består av att bankerna, i ett kredit-PM, 

sammanställer de hårda och mjuka variablerna som framkommit under det 

tidigare skedet av processen. Detta PM utgör sedan grunden för bankens 

kreditbeslut. 

 

Vid kreditgivningen tittar bankerna även på vilka säkerheter som finns, 

varav personlig borgen är en. I alla bankerna är det vanligt med personlig 

borgen i mindre aktiebolag, särskilt vid nystartade verksamheter. Dock 

poängterar bankerna att det är återbetalningsförmågan som är det viktiga 

och inte säkerheter. Bankerna i Svensson (2003) menar att säkerheter har 

betydelse vid kreditgivning till företag, men att säkerheter har en 

underordnad roll jämfört med kredittagarens återbetalningsförmåga. 

Dessutom menar bankerna att säkerheter har större betydelse vid 

bedömning av små företag än vid bedömning av medelstora (Svensson, 

2003).  

 

Bank D säger att personlig borgen används som ett komplement till 

bankens övriga säkerheter och som en ”skötselborgen” för att knyta 

företagen närmare banken. I en lång affärsrelation där allt fungerar bra 

släpper dock bank D av och till på kravet på personlig borgen. I bank B 

omprövas borgensåtagandet löpande och det är viktigt att banken är 

uppmärksam på detta, då det enligt bank B inte går att kräva 

borgensåtagande hur som helst för då vänder sig kredittagaren till någon 

annan bank. Även i bank A och E är personlig borgen ofta ett komplement 

till andra säkerheter. Det händer också att det i bank E ställs en 

beloppsbegränsad borgen av kunden som ska löpa under hela tiden 

relationen finns med banken.  
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När det gäller andra företag än aktiebolag anser bank A, D och E att det 

inte är lika aktuellt med personlig borgen som vid aktiebolag eftersom 

ägarna i en enskild firma eller ett handelsbolag har ett personligt ansvar. 

Bank E skriver dock normalt sett en borgen direkt med bolagsmännen i ett 

handelsbolag för att kunna snabba på processen om det är nödvändigt. 

Bank C menar att en personlig borgen ”redan finns” i en enskild firma 

eftersom kredit ges till den enskilda personen, men att denna ”borgen” 

ibland kompletteras med en personlig borgen av en annan familjemedlem. 

Liksom bank E skriver dock bank C ofta en personlig borgen direkt med 

bolagsmännen i handelsbolag och kommanditbolag, då det på så sätt blir 

lättare att utkräva ansvar av delägarna. Bank C anser vidare att när 

ekonomin i verksamheten blir stor och omfattande bör företag med 

personligt ansvar ombildas till aktiebolag för att få en avgränsning mellan 

verksamheten och den privata ekonomin. 

 

5.2.3 Betydelsen av extern revision i kreditprocessen 
Alla bankerna är överens om att det är viktigt att årsredovisningen är 

externt reviderad och att extern revision är en kvalitetsstämpel. Bank C 

säger sig dock vara lite osäkra på hur stor betydelse den externt reviderade 

årsredovisningen har för de allra minsta bolagen.  Bank D poängterar också 

att: 

 

”Vi bygger ju inte kreditgivningen på att årsredovisningen är externt 

granskad.” 

     
(Respondent på bank D, 050404) 
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Att extern revision höjer den ekonomiska informationens trovärdighet är 

bankerna ense om och i Svensson (2003) framkommer att informationen i 

årsredovisningen är så gott som tillförlitlig. Bank B anser att när en 

årsredovisning är reviderad och klar går det att lita på siffrorna och att om 

det finns en god relation mellan banken och revisorn ska årsredovisningen 

inte behöva ifrågasättas. Extern revision är i dagsläget, enligt bank C, den 

bästa kvalitetsstämpel som går att få, men samtidigt påpekar bank C att det 

inte går att lita till etthundra procent på alla siffror i årsredovisningen och 

att de ibland måste göra egna riskbedömningar. I bank D ses den externa 

revisionen som ett kvitto på att någon utomstående har gått igenom de 

finansiella rapporterna och att denne även har kontrollerat att de legala 

kraven har uppfyllts. Liksom i bank B har relationen med revisorn 

betydelse för bank D och de menar att en god relation till revisorn, eller 

framförallt till revisionsbyrån, medför en extra kvalitetsstämpel på 

årsredovisningen. Ett liknande resonemang förs av bankerna i Svensson 

(2003), då de menar att årsredovisningens tillförlitlighet beror på vilken 

revisor eller revisionsbyrå som genomfört granskningen. Bank E menar att 

de förlitar sig mycket på den information som ges i årsredovisningen då det 

är det material som har störst betydelse förutom det egenproducerade 

materialet. Därmed säger sig bank E inte kunna vara utan den externa 

revisionen på något sätt.  

 

När det gäller andra företagsformer än aktiebolag ställer bankerna inget 

generellt krav på att företagen ska genomgå extern revision. Bank A och E 

säger att det beror på att dagens lagstiftning inte kräver det, medan bank B 

och D inte kan svara på varför de inte kräver revision i andra 

företagsformer än aktiebolag. Bank B kräver dock revision av vissa typer 

av föreningar och av enskilda firmor om krediterna i den enskilda firman 
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ser ut på ett visst sätt.  Även i bank C krävs det ibland extern revision av 

andra företag än aktiebolag, men då handlar det om större verksamheter 

som ofta har någon form av officiell redovisning.  

 

I alla bankerna är en oren revisionsberättelse en anledning till att vara extra 

uppmärksam på kunden och en grund för fördjupade analyser. I många fall 

tar banken kontakt med aktiebolaget och dennes revisor för att försöka ta 

reda på vad som har föranlett den orena revisionsberättelsen. En del av 

bankerna vill dessutom att företagaren ska upprätta en handlingsplan för 

hur denne ska komma till rätta med de uppkomna problemen. Bank C och 

E ser det som en klar belastning i samband med en kreditansökan om det 

förekommer anmärkningar eller kommentarer i årsredovisningen, för som 

respondenten på bank E säger: 

 

”Om man kontinuerligt slarvar med skatter och allting så kan det finnas 

risk för att man slarvar med andra saker också.” 

 
(Respondent på bank E, 050406) 

  

5.2.4 Revisionsplikten i framtiden i mindre aktiebolag 
I dagsläget finns det ingen diskussion inom bankerna om en frivillig 

revisionsplikt i mindre aktiebolag, åtminstone inte på lokal nivå, men 

bankerna säger att om revisionsplikten skulle bli frivillig måste de anpassa 

sig till det.  

 

Bank A kan inte riktigt ta ställning till om det är bra eller dåligt för de små 

aktiebolagen med en frivillig revisionsplikt. Banken menar dock att det 

förmodligen kan minska kostnaderna för bolagen, men samtidigt minskar 
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också trovärdigheten om aktiebolaget inte genomgår extern revision. Bank 

A anser vidare att det är bra om företagen tvingas in i ett samarbete med en 

extern part för rådgivning i vissa frågor, annars finns det en risk att fel 

uppstår, då företagaren oftast inte har tillräcklig kompetens för att sköta allt 

själv. Därför, menar banken, behöver de mindre aktiebolagen sin revisor. 

Bank A tror även att de mindre aktiebolagen skulle spara in på kostnaden 

som en revisor innebär om revisionsplikten skulle vara frivillig, vilket kan 

få förödande konsekvenser. Samtidigt menar banken att många företagare 

förstår vikten av sin revisor och att de förmodligen skulle behålla sin 

revisor även om revisionsplikten var frivillig. Vid en frivillig revisionsplikt 

är det möjligt att bank A kan komma att kräva att vissa bolag måste 

revideras som ett villkor för att få krediter i banken. Det som är avgörande 

är hur osäkerheten bland kunderna påverkas, om det kommer att bli 

kreditförluster. Drömscenariot, enligt bank A, är att alla företag oavsett 

associationsform genomgår en fullständig extern revision av verksamheten, 

bokslut etcetera. Banken menar att risken för fel och problem för företaget 

och dess intressenter på så sätt skulle kunna minimeras. Det handlar dock 

alltid om att fokusera på väsentligheter samt att väga fördelar mot 

nackdelar, varför bank A inser att en fullständig extern revision inte är 

möjligt, då det skulle innebära för stora kostnader för företagen.   

 

Bank B är av den åsikten att revisionsplikten bör vara kvar i sin nuvarande 

form, eftersom extern revision gör att banken kan luta sig tillbaka en aning.  

 

”Revisorn vet vad banken kräver! Revisorer måste man ha råd med!” 

 
    (Respondent på bank B, 050321) 
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Vid en frivillig revisionsplikt menar bank B att de skulle behöva lägga ner 

betydligt mycket mer tid på att kontrollera siffrorna i årsredovisningen om 

inte aktiebolaget genomgått extern revision. Vidare skulle de kontroller 

som banken gör idag, exempelvis att det finns substans i kundfordringarna, 

behöva göras mycket mer omfattande, vilket naturligtvis skulle kräva en 

större arbetsinsats och mer tid av banken. Om revisionsplikten var frivillig 

skulle även bank B förmodligen kräva någon typ av revision av bolagen. 

 

”Alla banker har levt med väldigt många småbolag som inte har haft 

reviderade årsredovisningar.  Alltså vad är det för skillnad på ett 

handelsbolag som omsätter två miljoner kronor och driver en butik mot ett 

aktiebolag, egentligen? Har man en god kontakt med kunder så är inte 

skillnaden så stor.” 

 
(Respondent på bank C, 050322) 

 

Bank C anser att det förmodligen skulle kunna gå att ta bort den 

lagstadgade revisionsplikten som finns idag för de allra minsta, mindre 

komplexa, företagen. Banken menar dock att det inte går att svara på den 

frågan utan att fundera över vilka alternativ, till revisionsplikten, som 

skulle vara aktuella och att slopa extern granskning helt och hållet anser de 

inte vara ett alternativ. Bank C menar också att den reviderade 

årsredovisningen, som är ett officiellt dokument, i och för sig är bra, men 

att hänsyn måste tas till kostnaden det medför för det lilla företaget. Liksom 

bank A anser bank C att företagen behöver stöd från sin revisionskonsult 

för att hålla ordning på reglerna, få hjälp med bokföring och få råd i den 

löpande verksamheten. Vid en frivillig revisionsplikt uppger bank C, att 

även de, förmodligen skulle kräva någon typ av revision för att bevilja 
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krediter, men banken säger samtidigt att det finns många andra sätt att 

bedöma mindre företag, exempelvis ger upplysningsföretagen en tämligen 

bra bild. Om det inte fanns något lagstadgat krav på revision tror bank C 

även att transaktionskostnaderna skulle öka. 

 

Bank D har svårt att uttala sig om huruvida revisionsplikten bör göras 

frivillig för mindre aktiebolag, då det inom banken inte har förekommit 

någon direkt diskussion om ämnet. En frivillig revisionsplikt skulle dock 

troligen inte förändra bank D:s eget analysarbete, men det finns däremot en 

risk att trovärdigheten i den ekonomiska information som aktiebolagen 

lämnar försämras. Därför är det möjligt att banken i vissa fall skulle kräva 

någon form av extern revision om de fick in en oreviderad årsredovisning 

från ett litet aktiebolag. För bank D är extern revision en kvalitetsstämpel 

och en trygghet, men de anser även att revision inte bara är en trygghet för 

banken utan även för ägaren. Visserligen är ju ofta ledning och ägare 

samma person i många småbolag och ur den aspekten förväntas ägaren, 

enligt banken, ändå vara insatt i vad som händer i bolaget. Bank D anser 

dessutom att en frivillig revisionsplikt handlar om anpassning till rådande 

omvärldsförhållanden, där de flesta europeiska länder inte har något 

lagstadgat krav på revision. De svenska småföretagen ska kunna 

konkurrera på samma villkor som andra företag i Europa och om 

revisionsplikten är något som motverkar detta menar bank D att 

revisionsplikten i mindre aktiebolag kanske bör ses över. 

 

Bank E ser helst att revisionsplikten inte görs frivillig, utan tycker att den 

bör finnas kvar i den form som finns idag. Om revisionsplikten var frivillig 

skulle banken behöva hitta ett beslutsmaterial som är minst lika trovärdigt 

som den externt reviderade årsredovisningen är idag.  Ett instrument som 
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skulle få större vikt vid en frivillig revisionsplikt och eventuellt kunna 

ersätta årsredovisningen är UC, men bank E poängterar dock att UC inte 

riktigt täcker allt. Vid en frivillig revisionsplikt skulle bankens arbete 

generellt sett kunna bli något mer omfattande än idag, men analyserna 

skulle förmodligen inte bli så mycket mer vidsträckta, då det handlar om 

mindre aktiebolag. Redan idag är analyserna, som genomförs när det gäller 

mindre aktiebolag, av enklare karaktär och banken tror att de skulle klara 

analyserna utan revisionsplikt, men anser samtidigt att en externt reviderad 

årsredovisning ger en mycket tydlig signal om det senaste årets utveckling i 

aktiebolaget. Bank E arbetar dessutom mycket med ”scoring”23 där bra och 

dåligt om kunden fångas upp, vilket även det skulle komma att användas i 

ännu större utsträckning vid en frivillig revisionsplikt. Vidare menar 

banken att nya instrument för bedömning av krediter kommer att utarbetas 

vid en frivillig revisionsplikt, men samtidigt vill banken veta att de fattar 

rätt beslut utifrån trovärdig information och där ser banken att revisorn och 

dennes arbete är mycket viktigt. Därför ser banken ytterligare en möjlighet, 

om revisionsplikten avskaffas, i att påkalla extern revision i vissa företag, 

något som banken tror att de kan kräva i och med att: 

 

”Vi sitter ju faktiskt på pengarna så att säga, så vi har ju på det sättet lite 

makt.” 

 
(Respondent på bank E, 050406) 

 

                                                 
23  ”Scoring” innebär en enklare analys som bygger på ett antal parametrar, såsom 
årsredovisningen inlämnad i tid, ren revisionsberättelse och betalningsanmärkningar. 
Dessa parametrar ger plus- eller minuspoäng, vilka sedan räknas samman. Ett fall i 
”scoringen” kan bero på förekomst av betalningsanmärkningar, att det saknas revisor 
eller styrelse i företaget och föranleder en noggrannare analys av företaget. 
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Bank A ser inte i dagsläget att det finns några alternativ till revisionsplikten, 

utan tycker att revisorn kan behållas. Det som i Tyskland kallas 

Steuerberater ser inte bank A som något alternativ till dagens revisionsplikt 

utan säger: 

 

”…då kan man ju lika gärna behålla revisionsplikten.” 

   
(Respondent på bank A, 050318) 

 

Ett intyg från revisorn att bokföringen är korrekt utförd är heller inget 

alternativ, då banken menar att det i det fallet ändå måste till någon form av 

extern revision. Bank A tror att systemet med en revisor i alla aktiebolag 

går att hantera på något sätt, varför banken inte heller ser en lättare 

granskning i form av en ”review” som ett alternativ i dagsläget.  

 

Bank B däremot ser ett alternativ till dagens revisionsplikt och efterlyser ett 

intyg som är mer precist och detaljerat än det som finns idag. Banken 

menar att det vore att gå åt motsatt håll jämfört med dagens debatt, men att 

det skulle vara till stor hjälp vid kreditgivningen. Även bank C kan se ett 

alternativ till revisionsplikten, vilket skulle innebära ett system för mindre 

företag där det finns en ekonomisk rådgivare som har någon form av 

redovisningsansvar och kanske även ett revisionsansvar, det vill säga någon 

som följer aktiebolaget, stämmer av skatter och så vidare. Denna person 

ska vara betrodd och avge ett dokument som på ett ungefär intygar hur det 

ser ut i aktiebolaget. Samtidigt anser banken att balansgången mellan 

kostnaden för och nyttan med systemet är viktig. I Svensson (2003) 

framkommer det att bankerna anser att standardisering och likformig 

rapportering oavsett företagsform skulle leda till bättre kvalitet på 
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informationen i företag med personligt betalningsansvar och att 

kompetensutveckling och kvalificerad redovisningsexpertis skulle vara till 

hjälp för små och medelstora företag. 

 

Bank D menar att det är svårt att uttala sig om det finns något alternativ till 

dagens utformning av revisionsplikten och säger att det vore enklare att ta 

ställning till denna fråga om det fanns ett konkret alternativ. Vidare är 

banken medveten om att många företag tycker att revision är dyrt och att 

det är möjligt att det går att finna någon medelväg som är lite billigare, men 

som ändå gör att banken kan lita på de siffror som de får. Även bank E 

tycker att det är svårt att uttala sig om något alternativ skulle kunna ersätta 

dagens externa revision utan att ha något konkret förslag att ta ställning till. 

Dock anser banken att det säkert går att släppa lite på reglerna för de allra 

minsta aktiebolagen, men påpekar att alternativet måste vara relativt 

heltäckande med möjlighet att inhämta kompletterande material. Ett intyg 

från revisorn där väsentliga händelser och affärsidé beskrivs tillsammans 

med siffrorna kortfattat på en sida skulle kanske kunna ersätta 

revisionsplikten enligt bank E, men banken behöver ibland mer information 

och möjlighet att inhämta den måste finnas.  

 

En frivillig revisionsplikt skulle, enligt bank C, få den konsekvensen att 

bankerna generellt börjar kräva mer personlig borgen. Bank B menar att 

om det inte går att lita på siffrorna i årsredovisningen ligger det i sakens 

natur att ställa tuffare säkerhetskrav. Det vill dock inte de andra bankerna 

påstå, utan bank D och E säger att personlig borgen inte kommer att 

användas i större utsträckning vid en frivillig revisionsplikt. 
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”Känner vi att vi vill ha en personlig borgen då blir det en personlig 

borgen oavsett om revisionsplikt eller inte revisionsplikt.” 

 
(Respondent på bank E, 050406) 

 

Ingen av bankerna anser att det skulle kunna vara ett konkurrensmedel att 

inte kräva extern revision av ett aktiebolag vid en frivillig revisionsplikt, 

utom bank B som säger att om det innebär en fördel för företagaren att 

banken inte kräver extern revision när andra banker gör det, är det 

naturligtvis ett konkurrensmedel. Detta skulle visserligen medföra en större 

risk för banken, men samtidigt menar bank B att de ibland måste ge avkall 

på vissa saker för att ”ro hem” en bra affär. Det handlar, enligt banken, om 

att göra en avvägning mellan bankens krav och förtroendet för företagaren. 
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6. DEN EUROPEISKA REVISIONSPLIKTEN I 

MINDRE AKTIEBOLAG 
För att få en inblick i hur lagstiftningen gällande extern revision ser ut i 

olika länder följer nedan en beskrivning av regelverken i studiens utvalda 

länder. Dessutom redovisas EU:s regelverk gällande revisionsplikt då alla 

länder i undersökningen, utom Norge, är medlemmar i EU. Även debatten 

angående att undanta vissa aktiebolag från revisionsplikt redovisas i 

samband med att respektive lands regelverk beskrivs. 

 

6.1 EUROPEISKA UNIONENS REGELVERK 
6.1.1 Inledning 

Enligt Romfördraget ska det inom den Europeiska Unionen, EU, råda 

etableringsfrihet och sedan mitten av 1960-talet arbetar EU med att försöka 

harmonisera medlemsländernas lagstiftning gällande aktiebolag, eller dess 

motsvarighet i andra länder (SOU 1999:43). En harmonisering av de olika 

regelverken är fördelaktigt ur det perspektivet att det ökar rörligheten för 

arbetskraften och gör det lättare att starta företag. För att genomföra 

samordningen av ländernas lagstiftning har ett flertal direktiv utfärdats på 

området varav det fjärde bolagsdirektivet, som bland annat behandlar 

extern revision, är ett. 

 

6.1.2 EU:s fjärde bolagsdirektiv 
Det fjärde bolagsdirektivet gäller för aktiebolag eller för dess utländska 

motsvarigheter, det vill säga bolag med begränsat ägaransvar, exempelvis 

det tyska bolaget; Gesellschaft mit beschränkter Haftung, det danska 

bolaget; anpartsselskab och det engelska bolaget; private limited companies 
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(78/660/EEG Art. 1). Dessutom omfattas även bolag där det inte finns 

något begränsat ägaransvar exempelvis handelsbolag, men där alla 

obegränsat ansvariga ägare är aktiebolag eller bolag med begränsat ansvar 

(90/605/EEG Art. 1). 

 

Enligt artikel 51.1 i det fjärde bolagsdirektivet (78/660/EEG) stadgas att ett 

bolags årsbokslut ska granskas av en eller flera personer som är godkända 

av medlemsstaterna att utföra lagstadgad revision enligt rådets åttonde 

bolagsdirektiv. I artikel 51.2 stadgas vidare att medlemsstaterna får befria 

de bolag som faller under direktivets elfte artikel från extern revision. 

Bestämmelsen är dock fakultativ24, vilket innebär att medlemsländerna får, 

men behöver inte undanta dessa bolag från extern revision och de kan även 

välja en lägre gräns än den som bestämts av EU. För att kunna undantas 

från revision måste bolagen uppfylla två av de tre kriterier som anges det i 

fjärde direktivet, artikel 11. De nu gällande gränserna som inte får 

överskridas på balansdagen är: (2003/38/EG Art. 3) 

 

 Balansomslutning: 3 650 000 euro 

 Nettoomsättning: 7 300 000 euro 

 Medelantalet anställda under räkenskapsåret: 50 

 

Vidare regleras i artikel 12.1 vad som gäller när ett bolag överskrider eller 

upphör att överskrida två av ovanstående gränser. Om ett bolag tillämpar 

undantagsbestämmelsen år 1 och sedan överskrider gränserna år 2 kan 

undantagsbestämmelsen ändå tillämpas om bolaget år 3 återigen inte 

överskrider två av de tre ovan nämnda kriterierna. (78/660/EEG)  

                                                 
24 Det har dock funnits förslag på att alla medlemsländer ska vara tvungna att undanta 
små företag från kravet på extern revision, men detta förslag väckte då (1989) stort 
motstånd från ett antal av de dåvarande medlemmarna (Grönboken, 1996). 
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Beloppen för balansomslutning och nettoomsättning ses över vart femte år 

och ändras om det är nödvändigt med hänsyn till den monetära och 

ekonomiska utvecklingen inom EU (78/660/EEG Art. 53.2). Sedan 

direktivet infördes 1978, har beloppen ökats varje femårsperiod och den 

senaste ändringen trädde i kraft den 15 maj 2003 (2003/38/EG Art. 3). 

 

För de länder som inte har euro som valuta beräknas gränsvärdena i lokal 

valuta enligt den växelkurs som offentliggjordes i EU:s officiella tidning 

samma dag som direktivets ikraftträdande (2003/38/EG Art. 1b). Vid 

omräkningen till lokal valuta gäller dessutom att beloppen i direktivet får 

höjas med maximalt tio procent (78/660/EEG Art. 12.2). En höjning av 

beloppen med tio procent innebär att den balansomslutning och 

nettoomsättning som ska multipliceras med respektive valutakurs uppgår 

till; 4 015 000 euro och 8 030 000 euro. 

 

Om Sverige skulle tillämpa direktivets regler skulle det innebära att 

aktiebolag 25  med mindre än femtio anställda och en balansomslutning 

mindre än 33,5 miljoner svenska kronor eller en nettoomsättning som inte 

överstiger 67 miljoner svenska kronor kan undantas från revision. 26 

Bestämmelsen är till för att undanta mindre aktiebolag från revision, men 

frågan är om det som EU benämner som små aktiebolag är stora i Sverige. 

Denna fråga anses berättigad då en tillämpning av dessa gränser innebär att 

endast cirka 3 500 svenska aktiebolag, det vill säga knappt 1,5 procent, 

skulle vara tvingade att genomgå revision (www.ad.se, 050508). 

 

                                                 
25 Även verksamheter med obegränsat ägaransvar, men där alla ägare är bolag med 
begränsat ansvar omfattas.  
26 Tillägget om tio procent har inte utnyttjats. 
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6.2 SVERIGE 
6.2.1 Historia 

År 1848 fick Sverige sin första aktiebolagslag, men det dröjde ända fram 

till år 1895 innan extern revision i aktiebolag blev lagstadgat (Cassel, 1996). 

Vid denna tidpunkt fanns inga krav på revisorns kompetens utan det var 

företagets ensak att utse en lämplig granskare. Dessa var främst kamrerer 

och banktjänstemän som hade revision som bisyssla, vilket gav upphov till 

en bristfällig revision då granskarna saknade tillräcklig kunskap om 

bokföring. Den dåliga kontrollen bidrog till att företagen led stora förluster 

och kring sekelskiftet 1900 insåg företagarna att en förändring måste ske, 

vilket ledde till en diskussion om att ha yrkesrevisorer i alla aktiebolag. 

Både argument för och emot framfördes i denna fråga och argumenten mot 

var bland annat att det inte fanns tillräckligt många revisorer, att 

näringslivet skulle bestämma själv samt att det var kostsamt för små företag. 

Inget beslut fattades dock i frågan. (Sjöström, 1994) Däremot gjorde 

Stockholms handelskammare en egen utredning och 1912 fattade de ett 

beslut om att auktorisera revisorer privat (Cassel, 1996). 

 

Kreugerkraschen på 1930-talet aktualiserade på nytt frågan om hur viktigt 

det var att ha kontroll över företagets räkenskaper. År 1932 gav 

justitiedepartementet ut en promemoria om att revisorerna skulle inneha en 

viss kompetens och samma år gav Stockholms fondbörs ut en skrivelse där 

de önskade att alla börsbolag skulle ha minst en auktoriserad revisor. Båda 

förslagen fastställdes i 1944 års aktiebolagslag. Begränsningen att endast 

börsbolag skulle ha auktoriserade revisorer berodde på att antalet 

auktoriserade revisorer var sjuttio stycken och antalet registrerade bolag var 

30 000 stycken. (Sjöström, 1994)  
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I slutet på 1960-talet utökades kretsen bokföringsskyldiga och även då 

fördes en debatt om en allmän revisionsskyldighet på grund av att många 

mindre företag antogs behöva hjälp med bokföring och årsredovisning. 

Debatten ledde dock inte till någon lagstiftning på området vid denna 

tidpunkt. (Sjöström, 1994) 

 

6.2.2 Gällande lagstiftning 
Den aktiebolagslag (1975:1385) som tillämpas idag är från 1975, men 

ändringar i den har gjorts under åren. Aktiebolag är en associationsform där 

ägarna, enligt ABL 1 kap 1 §, inte är personligt ansvariga för bolagets 

förpliktelser och för att bilda ett aktiebolag krävs en eller flera stiftare och 

att en stiftelseurkund upprättas (ABL 2 kap 1, 3 §§). Ett aktiebolag måste 

ha en bolagsstämma, en styrelse, en revisor och, i vissa fall, en 

verkställande direktör, VD (Hemström, 2002). Styrelsen utses av 

bolagsstämman, dock kan bolagsordningen föreskriva att styrelsen ska 

utses på annat sätt (ABL 8 kap 6 §). Styrelsen har sedan normalt som 

uppgift att utse en VD (ABL 8 kap 23 §) och ta hand om bolagets 

organisation samt att sköta förvaltningen av bolagets angelägenheter (ABL 

8 kap 3 §). VD:n ansvarar för bolagets löpande förvaltning enligt ABL 8 

kap 25 §. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i aktiebolaget 

där alla aktieägare har möjlighet att utnyttja sin rösträtt (ABL 9 kap 1 §).   

 

År 1995 skedde en ändring (1994:802) av aktiebolagslagen vilken innebar 

en uppdelning mellan privata och publika aktiebolag. Skillnaden mellan 

bolagstyperna är, enligt Hemström (2002) att privata aktiebolag ägs av en 

sluten krets medan publika aktiebolag har möjlighet att skaffa kapital 

genom att vända sig till allmänheten och därmed ska publika aktiebolags 

aktier kunna köpas av vem som helst. För privata bolag gäller att de måste 
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ha ett aktiekapital om minst 100 000 svenska kronor och för publika 

aktiebolag måste aktiekapitalet uppgå till minst 500 000 svenska kronor 

(ABL 1 kap 3 §). Betalning av aktiekapitalet kan ske både med pengar och 

med apportegendom27 (ABL 2 kap 2 §; Hemström, 2002). För publika 

aktiebolag gäller vanligtvis strängare regler än för privata aktiebolag som 

exempelvis är undantagna från föreskriften om att det måste finnas en VD i 

bolaget. Det står således bolaget fritt att välja hur den delen av 

organisationen ska se ut. (Hemström, 2002) 

 

Revision 
Efter införandet av 1975 års aktiebolagslag kom revisionsplikten att 

omfatta alla aktiebolag med ett bundet eget kapital större än en miljon 

kronor och dessa bolag skulle ha minst en auktoriserad eller godkänd 

revisor. För börsbolagen kvarstod regeln, från 1944 års aktiebolagslag, om 

auktoriserad revisor. Från och med 1 januari 1983 (1982:739) infördes 

dock en ändring i 1975 års aktiebolagslag som innebar att alla aktiebolag 

ska ha minst en auktoriserad eller godkänd revisor28. Skälet till detta var att 

liknande regler hade införts i EG samt att en höjning av revisionsnivån i 

bolagen ansågs nödvändig. Vid denna tidpunkt fanns det dessutom 

tillräckligt många kvalificerade29 revisorer för att kunna ställa detta krav. 

(Sjöström, 1994) 

 

De regler om revision som i skrivande stund, februari 2005, gäller är att 

alla aktiebolag måste ha minst en kvalificerad revisor (ABL 10 kap 11 §). 

För de aktiebolag som uppfyller vissa kriterier gäller dock att revisorn 
                                                 
27  Egendom som inte är pengar vilken används för betalning av aktiekapital. 
Egendomen måste vara till nytta för bolagets verksamhet för att få kallas 
apportegendom. (Hemström, 2002; ABL 2 kap 2 §) 
28 Denna ändring infördes med en övergångsperiod på fem år. 
29 Auktoriserad eller godkänd revisor (ABL 10 kap 11 §). 
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måste vara auktoriserad eller vara godkänd revisor som har avlagt 

revisorsexamen och kriterierna är följande: 

 

 ”tillgångarnas nettovärde enligt fastställda balansräkningar för de 

två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som 

motsvarar 1 000 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring som gällde under den sista månaden av respektive 

räkenskapsår, 

 antalet anställda hos bolaget under de två senaste räkenskapsåren i 

medeltal har överstigit 200, eller 

 bolagets aktier eller skuldebrev är noterade vid en börs” 

 
 (ABL 10 kap 12 §) 

 

6.2.3 Den svenska debatten 
Debatten om en frivillig revisionsplikt har varit aktuell ett flertal gånger i 

Sverige. Bland annat i samband med uppdelningen mellan privata och 

publika aktiebolag (Lundfors, 1994). En av frågorna som framfördes av 

kritikerna till en frivillig revisionsplikt, vid denna tidpunkt, var hur gränser 

för vilka aktiebolag som inte behöver genomgå extern revision skulle sättas 

(Holmström, 1994).     

 

Att revisionsplikten för börsbolag och andra stora aktiebolag ska vara kvar 

råder det dock inget tvivel om, men det är revisionspliktens vara eller inte 

vara för de små aktiebolagen som diskuteras flitigt. Den offentliga debatt 

som idag behandlar revisionspliktens framtid i Sverige har pågått i ett och 

ett halvt år.  
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Anledningen till att debatten återigen har flammat upp är en följd av 

diskussionen kring Justitiedepartementets promemoria ”Några frågor om 

revision” (Prom Ju2003/3072/L1) som bland annat innehåller förslag till 

bestämmelser om revisorns oberoende och förbud mot kombiuppdrag. 

Promemorian har fått utstå mycket kritik för förslaget att förbjuda 

kombiuppdrag i alla aktiebolag och om förslaget införs i lagstiftningen 

innebär det att det inte längre kommer att vara tillåtet att lämna den löpande 

bokföringen till samma byrå som utför revision i aktiebolaget. (Prom 

Ju2003/3072/L1) Kritikerna till förslaget menar att små aktiebolag kommer 

att drabbas negativt om förslaget går igenom varför revisionsplikten för 

dessa bolag måste ses över (Rem Ju2003/3072/L1; Wennberg, 2004).  

 

I remissvaren till ovan nämnda promemoria framhåller Riksrevisionen att 

de är positiva till att stärka revisorns oberoende och tillstyrker därmed 

Justitiedepartementets förslag om förbud mot kombiuppdrag, men de 

menar samtidigt att små aktiebolag kommer att få problem och att hänsyn 

måste tas till dessa bolag. Den största nackdelen med de nya reglerna om 

redovisningsjäv anses vara de högre kostnaderna. Om kombiuppdrag 

förbjuds menar Riksrevisionen att en del mindre aktiebolag kanske går över 

till att själv sköta sin redovisning för att slippa anlita två olika byråer, vilket 

alla aktiebolag inte har kompetens till och enligt Riksrevisionen kan det 

många gånger leda till en sämre kvalitet på redovisningen. Ett förslag från 

Riksrevisionen för att undvika scenariot är att göra revisionen frivillig för 

mindre aktiebolag. (Rem Ju2003/3072/L1) 

 

Intresseorganisationen Företagarna instämmer, i remissvaren, till 

Riksrevisionens uttalande om att ett införande av de föreslagna reglerna om 

förbud mot kombiuppdrag leder till ökade kostnader för småföretagen. För 
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att hålla ner kostnaderna förespråkar Företagarna att kraven på stora och 

små företag i framtiden ska skilja sig åt eller att revisionsplikten görs 

frivillig för de minsta aktiebolagen. (Rem Ju2003/3072/L1) 

 

Från och med 2004 ska aktiebolags räkenskaper granskas enligt en ny 

internationell revisionsstandard, ISA, vilket är en följd av bland annat de 

senaste årens förtroendekris inom det internationella näringslivet, 

exempelvis skandalerna kring Enron och Parmalat. Martin Johansson, VD 

för Svenska Revisorssamfundet, SRS, menar att de nya reglerna är 

framtagna med de stora aktiebolagen som förebilder och nu får alla vara 

med och betala för något ett fåtal har orsakat. (Levander, 2004) Även Carl-

Gustaf Burén, Svenskt Näringsliv, påpekar att de internationella standarder 

för revision, ISA, har tagits fram med de stora aktiebolagen som förebild 

och anledningen till detta är att de flesta europeiska länderna har undantagit 

små aktiebolag från revisionsplikt. Därmed behöver ingen hänsyn tas till de 

mindre aktiebolagen vid framtagandet av ISA. Burén menar dock att detta 

leder till problem för svensk del då Sverige har revisionsplikt för samtliga 

aktiebolag och anser därför att revisionsplikten bör bli frivillig för mindre 

aktiebolag. (Burén, 050316) 

 

Enligt Dan Brännström, generalsekreterare i Föreningen Auktoriserade 

Revisorer, FAR, har kontinenten dock blivit mer uppmärksam på de 

speciella förutsättningar som råder för små företag och det pågår därför ett 

internationellt samarbete för att ta fram ISA som är anpassade för små 

företag (Brännström, 050316). Det finns dessutom flera argument för att 

behålla revisionsplikten även för de mindre aktiebolagen och att slopa 

revisionsplikten för små aktiebolag är fel väg att gå enligt Brännström som 

får stöd av Martin Johansson, SRS. Bland annat framhåller Brännström och 
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Johansson (2005) att reglerna för aktiebolag är komplexa och att det är 

riskfyllt att vara företagare varför revisorn är ett stöd och bollplank för de 

mindre aktiebolagen (Brännström, 050316; Brännström & Johansson, 

2005). Vidare fungerar revisorn inte bara som granskare utan kan även 

hjälpa till vid kriser, att utveckla verksamheten och se över den interna 

kontrollen med mera. (Brännström & Johansson, 2005)  

 

”Vem hör de ljudlösa nödropen om inte revisorn?” 

   
   (Brännström, 050316) 

 

Brännström menar vidare att det inte finns någon revisor som är villig att 

acceptera ett uppdrag åt ett aktiebolag först när det befinner sig i en 

ekonomisk kris. I stället framhåller Brännström värdet av extern revision 

för det lilla aktiebolaget som hjälper företaget att skapa ordning och reda, 

att överleva och att växa. Sverige har en låg kostnad för extern revision 

jämfört med många andra länder och om revisionsplikten blir frivillig 

skulle kostnader för bland annat revision och krediter stiga. (Brännström, 

050316) Anledningen till de ökade kostnaderna är att extern revision 

minskar riskerna för ett aktiebolags intressenter samt skapar ett förtroende 

och vid en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag kommer således 

affärsrisken att öka (Brännström & Johansson, 2005).  

 

Vidare poängterar Brännström att Sverige har en speciell affärsmiljö som 

kännetecknas av öppenhet, transparens och kvalitet. Han menar att extern 

revision leder till bra kvalitet på redovisningen och om den lagstadgade 

revisionsplikten blir frivillig finns det en risk för att öppenheten och 

transparensen försvinner och att transaktionskostnaderna ökar. Dessutom 
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anser Brännström att det finns en uppenbar risk för att de aktiebolag som 

mest behöver extern revision inte genomgår den. (Brännström, 050316) 

 

Extern revision bidrar även till en rättvisare konkurrens för den seriöse 

företagaren genom att extern revision minskar risken för medvetna och 

omedvetna skattefusk (Brännström & Johansson, 2005). Därför anser 

Brännström & Johansson (2005) att revisionsplikten bör vara kvar, men att 

reglerna för små företag bör bli enklare. Enligt Carl-Gustaf Burén saknas 

det dock en politisk vilja att förenkla reglerna för företag, vilket kan hänga 

samman med det svenska jämlikhetstänkandet som bland annat yttrar sig i 

att alla aktiebolag ska ha lika regler (Burén, 050316). 

 

Även Peter Bodin, VD för Linderbergs Grant Thornton, anser att 

revisionsplikten för små aktiebolag bör finnas kvar, men samtidigt anser 

han att ett eventuellt förbud mot kombiuppdrag kräver en 

konsekvensutredning av revisionspliktens fortsatta existens. Bodin tror att 

en frivillig revisionsplikt skulle leda till att någon annan form av intyg 

istället kommer att krävas. Vidare ser han en fördel med att behålla 

revisionsplikten i alla aktiebolag samtidigt som de nya reglerna om 

redovisningsjäv införs. Fördelen är att revisionsbyråerna i framtiden i större 

utsträckning kommer att kunna arbeta som rådgivare åt företag som de inte 

reviderar. (Wennberg, 2004) 

  

Stefan Persson, ansvarig för Ernst & Youngs nationella 

revisionsverksamhet är däremot positivt inställd till att undanta vissa 

aktiebolag från revisionsplikt. Enligt Persson behöver små aktiebolag sin 

revisor, men de behöver inte alltid revision. Persson tror att ett avskaffande 

av revisionsplikten i mindre aktiebolag skulle leda till att revisorns roll som 
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rådgivare skulle bli betydligt större än vad den är idag och att revisionens 

status skulle höjas. (Wennberg, 2004) 

 

Bland förespråkarna för en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag finns 

även småföretagare. En av dem anser att revisorerna med sin stora 

kompetens behövs, men inte för att genomföra extern revision utan för att 

ge företagarna visioner.  

 

”Samhället ska uppmana företag att växa så att det finns något att 

kontrollera, det går inte att kontrollera fram utveckling.” 

 
(Småföretagare 1, 050316) 

 

Dessutom ifrågasätter denne småföretagare varför extern revision ska vara 

en plikt om företagaren sköter sig och föreslår istället att samhället ska 

betala för en granskning om företagaren misstänks för oegentligheter. 

Revision ska ske på affärsmässiga villkor och inte för att företagaren 

misstros avslutar denne småföretagare. 

 

En annan småföretagare har följande inställning till dagens revision: 

 

”Revisionen är mycket reaktiv medan redovisningskonsulten är mer 

proaktiv. Kostnaden för revision skulle kunna läggas på konsultarbete och 

därmed ge större nytta för företaget.” 

 
(Småföretagare 2, 050316) 

 

Även bland auktoriserade revisorer finns förespråkare för en förändring av 

revisionsplikten i mindre aktiebolag och en av dem välkomnar Svenskt 
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Näringslivs initiativ till debatten om slopad revisionsplikt för mindre 

aktiebolag. Denne revisor anser att anledningen till att reglerna gällande 

revision bör förändras är för att svenska småföretag ska slippa den ökade 

kostnaden som de nya internationella revisionsreglerna medför. Sker det 

ingen förändring kommer det att innebära att småföretagare drabbas av en 

kostnadsökning på cirka 10 000 kronor per år. Däremot förespråkar denne 

revisor inte att revisionsplikten ska göras frivillig för mindre aktiebolag 

utan ser istället andra alternativ som de mest effektiva sätten för att få fram 

korrekta rapporter. Ett alternativ är att enmansbolagen får hjälp att byta 

företagsform till enskild firma, vilket skulle innebära att heltidsarbetande 

företagare uppnår skattefördelar på 10-20 000 kronor per år och dessutom 

får tillgång till större och icke räntebelastade periodiseringsfonder. Ett 

annat alternativ är att genomföra datoriserade kontroller, vilket det finns 

möjlighet till genom de svenska standarder som gäller för kontering och 

datalagring. Genom en sådan kontroll skulle granskningen av mindre 

aktiebolag endast ta tjugo procent av tiden det tar att genomföra en revision. 

(Sjölund, 2005) 

  

Samme revisor säger så här om revisionsplikten för små aktiebolag: 

 

”Ett alternativ till lagstadgad revisionsplikt är att använda 10/24-

reglerna 30  som finns i årsredovisningslagen. Det är Dan Brännströms 

uppgift att se till att det finns vettiga regler även för de små aktiebolagen.” 

 
(Auktoriserad revisor, 050316) 

                                                 
30  Med 10/24-reglerna menas ett företag som har maximalt 10 anställda och en 
balansomslutning som understiger 24 miljoner kronor. 10/24-företagen behöver inte 
lämna vissa upplysningar och inte heller upprätta koncernredovisning. 
(Årsredovisningslagen (1995:1554)) För upplysningar som inte behöver lämnas se 
exempelvis ÅRL 3 kap 8 §, 5 kap 6 §, 6 kap 1 §, 7 kap 3 §. 
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Mikael Carlson, ordförande i Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 

SRF, skriver i Dagens Industri (050329) att en revisionsplikt för alla 

aktiebolag gör att bolagen inte kan konkurrera på samma villkor som andra 

europeiska bolag. Vidare anser Carlson (2005) att de argument som 

förespråkarna för en revisionsplikt i alla aktiebolag framför saknar substans 

och menar att revisionsplikten kan göras frivillig för små aktiebolag.  

 

 När det gäller att regelsystemet måste förenklas instämmer Carlson 

med förespråkarna för en revisionsplikt i alla aktiebolag, men menar 

att för att kunna göra detta måste småföretagens behov och 

egenskaper vara utgångspunkten. Så länge småföretagen får anpassa 

sig efter de krav som finns i stora företag är regelförenklingar inte 

möjliga. (Carlson, 2005) 

 

 Kritikerna till en frivillig revisionsplikt menar att extern revision ska 

finnas kvar då det innebär att revisorn löpande följer företaget. Enligt 

Carlson är det inte så i nio fall av tio, utan han menar att revisorn 

visar sig först när det är dags att granska bokslut och årsredovisning. 

Många aktiebolag anlitar en redovisningskonsult för rådgivning och 

för handhavande av den dagliga ekonomin och det är således denne 

som löpande följer aktiebolaget. Extern revision bidrar således inte 

till att höja kvaliteten på aktiebolagets ekonomi. (Carlson, 2005) 

 

 Carlson anser att extern revision inte alltid bidrar till att skapa 

förtroende gentemot aktiebolagets intressenter då ägaren och 

företagsledningen ofta är samma person i mindre aktiebolag. Därmed 

håller Carlson inte med förespråkarna till en revisionsplikt i alla 

aktiebolag. Externa intressenter kan, enligt honom, erhålla en 
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tillförlitlig redovisning genom exempelvis auktoriserade 

redovisningskonsulter. Vid en frivillig revisionsplikt kan intressenter 

som vill ha ett mer tillförlitligt beslutsunderlag efterfråga extern 

revision av aktiebolaget och på så sätt uppstår en efterfrågan av 

tjänsten på rätt sätt. (Carlson, 2005) 

 

 Att revisionen skulle stoppa skattefusk anser Carlson är ett ohållbart 

argument för att behålla revisionsplikt i alla aktiebolag, då revisorn 

kommer in för sent i verksamheten och därför bara upptäcker 

oegentligheter som redan har skett. Enligt Carlson är det 

Skatteverkets uppgift att kontrollera att skattebrott inte begås och 

detta skulle exempelvis kunna ske genom att registrera den som är 

ansvarig för redovisningen hos Skatteverket samt kräva att denne ska 

uppfylla vissa krav. (Carlson, 2005) 

 

Även professorerna Claes Norberg och Per Thorell anser att det inte går att 

försvara revisionsplikten i mindre aktiebolag. Detta framkommer i den 

rapport, ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, som Thorell och Norberg 

författat på uppdrag av Svenskt Näringsliv.  

 

”Om revision är en avgift för att driva ett företag så bör alla företag betala 

den avgiften, men om revisionen finns till enbart för samhället så bör 

samhället utse en revisor och det ställer nog inte många upp på.” 

 
(Thorell, 050316) 
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Anledningen till att det inte går att försvara en allmän revisionsplikt i alla 

aktiebolag är att kostnaderna för extern revision är för höga31 samt att 

fördelarna ännu inte är tillräckligt utredda. (Thorell & Norberg, 2005) I 

detta sammanhang bör även nämnas att Skatteverket i dagsläget arbetar 

med en cost-benefit analys för att se om nyttan av revisionen överstiger 

kostnaden för den (Andersson, 050316). 

 

Det finns således både argument för och emot en frivillig revisionsplikt. Ett 

av de främsta argumenten för ett avskaffande av revisionsplikten för 

mindre aktiebolag är att extern revision är dyrt för mindre aktiebolag och 

de mindre aktiebolagens kostnader ökar dessutom vid ett förbud mot 

kombiuppdrag (Rem Ju2003/3072/L1; Wennberg, 2004; Levander, 2004; 

Thorell & Norberg, 2005). Mot ovanstående argument framförs att 

konsekvenserna av en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag bland 

annat skulle kunna vara sämre kvalitet på redovisningen och en ökad 

ekonomisk brottslighet (Wennberg, 2004; Levander, 2004). Förespråkare 

för en bibehållen revisionsplikt anser vidare att en reviderad årsredovisning 

innebär en säkerhet för bolagets intressenter, exempelvis leverantörer 

(Brännström & Johansson, 2005). Detta tillbakavisas dock av förespråkarna 

för en frivillig revisionsplikt såsom en restaurangägare som under sina 32 

år i branschen aldrig har använt en årsredovisning för att kontrollera en 

kund. Istället använder sig denne företagare av kreditupplysningar. 

(Restaurangägare, 050316) 

 

                                                 
31 Enligt Thorell & Norberg (2005) uppskattas den genomsnittliga kostnaden för extern 
revision, exklusive andra tjänster från revisorn, till 10 000 svenska kronor per år i 
aktiebolag med en omsättning som inte överstiger 3 miljoner svenska kronor. 
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6.3 DANMARK 
6.3.1 Gällande lagstiftning 

I Danmark finns det två bolagsformer som kan likställas med det svenska 

aktiebolaget. Dessa är aktieselskab och anpartsselskab som båda innebär 

att aktieägarna endast ansvarar för sin egen kapitalinsats i bolaget. 

Skillnaden mellan de två bolagsformerna är kapitalinsatsen och att 

anpartsselskab i första hand är till för mindre bolag med få ägare. (SOU 

1995:44) För 2005 är kravet på kapitalinsats 125 000 danska kronor i 

anpartsselskab och 500 000 danska kronor i aktieselskab (http://danmark.dk, 

050209). 

 

I Danmark har lagstiftad revision i aktieselskab funnits sedan 1917 och 

idag återfinns lagstiftningen kring revision i aktieselskab och 

anpartsselskab i Årsregnskabsloven (www.frr.dk, 050209a). I nyss nämnda 

lag stadgas att aktieselskab och anpartsselskab ska upprätta årsräkenskaper. 

Beroende på hur stort bolaget är, en klassificering som görs efter 

balansomslutning, omsättning och genomsnittligt antal anställda, delas 

verksamheterna in i olika klasser, från A till D. Aktieselskab och 

anpartsselskab kan tillhöra antingen B-, C- eller D-klassen och är enligt 

Årsregnskabsloven skyldiga att låta en godkänd eller statsautoriseret 32 

revisor granska bolagets årsräkenskaper. För börsnoterade bolag krävs dock 

att revisorn är statsautoriseret. (Årsregnskabsloven, LBK nr 196 af 

23/03/2004) 

 

6.3.2 Den danska debatten 
Under 2004 presenterade den danska ekonomi- och näringsministern ett 

förslag på att undanta vissa verksamheter från revisionsplikt 
                                                 
32 Motsvarar den svenska auktoriserade revisorn. 
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(www.forbrug.dk, 050209). Undantaget föreslås gälla de verksamheter som 

tillhör räkenskapsklass B enligt ”Årsregnskabsloven”. Till denna grupp hör 

verksamheter som två räkenskapsår i rad uppfyller två av tre kriterier; har 

mindre än femtio anställda, en balansomslutning på mindre än 29 miljoner 

danska kronor och en omsättning på mindre än 58 miljoner danska kronor 

(Årsregnskabsloven, LBK nr 196 af 23/03/2004). Om undantaget 

genomförs innebär det att cirka 130 000 aktieselskab och anpartsselskab 

själva kan välja om de vill genomgå revision eller inte (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005). 

 

Det främsta skälet till förslaget om undantag i revisionsplikten är att den 

danska regeringen vill minska de mindre aktiebolagens ”administrativa 

bördor” och genom undantaget förväntar sig regeringen att de mindre 

verksamheterna kan spara 1,4 miljarder danska kronor 

(www.spoergdinrevisor.dk, 050209a). De ”administrativa bördorna”, varav 

en är revision, är kostnader som aktiebolagen har för att kunna uppfylla de 

lagkrav som ställs på dem. Ett avskaffande av revisionsplikten innebär 

dock, enligt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005), inte att de mindre 

bolagen automatiskt kan spara det belopp som de ”administrativa 

bördorna” minskas med. 

 

Det finns många som motsätter sig regeringens förslag att undanta B-

verksamheterna från revisionsplikt. De danska bankernas branschförening, 

Finansrådet, är en av kritikerna till förslaget. Medan regeringen tror att en 

avskaffad revisionsplikt kommer att innebära besparingar för de mindre 

bolagen tror Finansrådet istället att det kan innebära högre kostnader. De 

menar att det blir svårare för bolagen att få banklån utan reviderade 

räkenskaper och att bankerna kommer att kompensera den högre 
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kreditrisken genom att ta ut en högre ränta. Därför anser Finansrådet att 

revisionsplikten ska finnas kvar. (www.spoergdinrevisor.dk, 050209b) 

Även den danska revisorsorganisationen Foreningen Registrerede 

Revisorer vill behålla revisionsplikten. De främsta argumenten som de 

framför är att revision ökar sannolikheten för att upptäcka ekonomisk 

brottslighet i verksamheten och dessutom medverkar till att höja standarden 

på räkenskaperna. (www.frr.dk, 050209b) Handels-, Transport- og 

Serviceerhvervene, HTS, vill även de behålla revisionsplikten, då ett 

avskaffande enbart leder till att problemet flyttas från en verksamhet till en 

annan. Istället för att bolagen anlitar en revisor som granskar räkenskaperna 

kommer avskaffandet att innebära att skattemyndighetens kontroller av 

bolagets räkenskaper ökar. (www.spoergdinrevisor.dk, 050209c) 

 

Dansk Industri däremot står på ekonomi- och näringsministern sida och är 

för ett avskaffande av revisionsplikten i B-verksamheter. Denna åsikt 

grundas på att Danmark är ett av de få länder inom i Europa som har krav 

på revision av mindre bolag och det gör att de danska bolagen har en sämre 

konkurrenssituation jämfört med många andra europeiska bolag. 

(www.di.dk, 050209) 

 

Debatten om revisionspliktens avskaffande i Danmark uppkom under 2004 

och har ännu inte fått någon upplösning. Ekonomi- och näringsministerns 

förslag om avskaffande av revisionsplikten har resulterat i en utredning om 

hur det fungerar i de länder som i dagsläget har avskaffat revisionsplikten 

för mindre bolag (www.hvr.dk, 050209). Rapporten presenterades den 4 

mars 2005 av Erhvervs- og Selskabsstyrelsen och innehåller även alternativ 

till dagens revisionsplikt, en redogörelse för vad som kännetecknar de 
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bolag som omfattas av räkenskapsklass B och vilka konsekvenser ett 

avskaffande skulle få för olika parter i samhället.  

 

De fyra alternativ som rapporten ger är 1) att införa gränser för antal 

anställda, omsättning och balansomslutning, liknande det som finns i andra 

många EU-länder. 2) Avskaffande av revisionsplikten för anpartsselkab, då 

denna bolagsform är avsedd för enkla verksamheter med få ägare. 3) 

Review – en mindre omfattande kontroll som är internationellt erkänd 

genom ISA 2400. Denna kontroll är cirka trettio procent billigare än 

revision. 4) ”Något-för något” som innebär att bolag som följer lagar och 

regler inte behöver genomgå en revision medan bolag som inte gör det kan 

åläggas att låta en revisor att granska räkenskaperna. (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005) 

 

Genom en enkätundersökning konstateras att sextio procent av bolagen i 

räkenskapsklass B har mellan noll till fyra anställda och är familjeägda. 64 

procent av dem har endast en ägare som normalt deltar i verksamhetens 

dagliga arbete. Revisionen har historiskt sett varit en säkerhet för ägarna att 

den information som ledningen lämnar är rättvisande, i de fall då ledningen 

och ägarna är skilda åt. I rapporten konstateras dock att ledningen och 

ägarna i de flesta fall är samma person och att bolagen har en liten 

betydelse för småsparare och institutionella investerare. Därför är nyttan av 

lagstadgad revision begränsad och bolagen borde själva få avgöra om 

nyttan överstiger kostnaderna. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) 

  

Intervjuer har dessutom genomförts med fyra banker och argumentet att 

banker tar en större risk när de ger krediter till oreviderade verksamheter 

utan personligt ansvar verkar inte stämma då bankerna i stor utsträckning 
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kräver personlig säkerhet av bolagets ägare. (I 67 procent av de bolag som 

har lån har ägarna ställt en personlig säkerhet.) Om revisionsplikten görs 

frivillig skulle två av de tillfrågade bankerna inte fortsätta ställa krav på 

revision och en av de tillfrågade skulle godta en oreviderad årsredovisning 

om den i övrigt var upprättad av en revisor. Banken är en viktig intressent 

till att revision genomförs i de mindre bolagen, men kan själva ställa de 

krav som de anser nödvändiga för att bevilja kredit. Även 

skattemyndigheten har ett intresse av revision och kritikerna tror att en 

frivillig revisionsplikt kommer att innebära mer arbete för 

skattemyndigheten, men då 83 procent av bolagen använder sin revisor för 

att upprättande av räkenskaperna kommer troligen inte kvaliteten på det 

material som lämnas till skattemyndigheten att ha en sämre kvalitet. Därför 

kan inte skattemyndighetens intresse motivera en lagstadgad revisionsplikt. 

(Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005) 

 

Att extern revision kan förebygga och upptäcka ekonomisk brottslighet är 

en spridd uppfattning, men det är dock inte det primära syftet med extern 

revision och det är sällan som en extern revisor upptäcker ekobrott. En 

undersökning visar att endast två procent av brotten i dansk 

näringsverksamhet upptäcks av en extern revisor. Rapportens slutsats är 

därför att intressenterna till små bolag har en begränsad nytta av att extern 

revision utförs i dessa verksamheter och rekommenderar ett politiskt 

övervägande att avskaffa eller förändra revisionsplikten. Däremot tas inte 

ställning till vilket av de fyra alternativ till dagens revisionsplikt som är att 

föredra. (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005)  
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6.4 FRANKRIKE 
6.4.1 Gällande lagstiftning 

Frankrike befinner sig i dagsläget i en omfattande reformeringsfas av 

lagstiftningen angående associationsrätten. Ett nytt system håller på att tas 

fram vilket syftar till att göra befintliga regler och villkor enklare. En 

förordning som innehåller regelförenklingar kom den 1 augusti 2003 och 

började tillämpas för alla som bildade bolag från och med den 1 januari 

2004. Från och med den 1 januari 2005 gäller dock reglerna för alla bolag. 

(Miciol, 050406)  

 

Inom den franska associationsrätten finns det två huvudsakliga typer av 

bolag där ägarna inte har något personligt ansvar för bolagets skulder (SOU 

1995:44). Den ena typen, société anonyme, SA, används vanligen av bolag 

med ett stort antal ägare och för att få utnyttja denna bolagsform måste det 

finnas minst sju aktieägare. Société á responsabilité limitée, SARL, 

däremot används i bolag med en begränsad ägarkrets. Antalet ägare måste 

vara minst två och maximalt etthundra. Det finns dock även en möjlighet 

att driva ett enmansbolag utan personligt ansvar för ägaren. Det görs 

genom ett Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, EURL, som 

i realiteten är ett SARL. (www.apce.com, 050302)  

 

Kapitalinsatsen i de respektive bolagsformerna skiljer sig åt, för SARL 

finns det egentligen inget minimibelopp, där är det stadgarna för bolaget 

som bestämmer storleken på det egna kapitalet. Dock måste det finnas en 

kapitalinsats för att bolaget ska kunna låna pengar av en bank varför en 

symbolisk summa om en euro har ställts som minimikrav. I SA är den 

lägsta kapitalinsatsen 37 000 euro och minst hälften av beloppet måste 

betalas vid bildandet. (Miciol, 050406)  
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Revision 
Årsräkenskaperna för ett SA måste, oavsett bolagets storlek, granskas av en 

commissaires aux comptes 33  (Miciol, 050406; www.apce.com, 050302). 

För SARL och även för EURL gäller däremot att en commissaires aux 

comptes måste utses om bolaget uppfyller två av följande tre kriterier: 

(www.apce.com, 050302) 

 

 Balansomslutningen överstiger 1,55 miljoner euro 

 Nettoomsättningen är större än 3,1 miljoner euro 

 Antalet anställda är fler än femtio.  

 

Mindre SARL och EURL som inte överskrider ovan nämnda gränser 

behöver således inte utse någon commissaires aux comptes 

(www.apce.com, 050302; Miciol, 050301). För att skydda minoritetsägarna 

finns det dock en regel som stadgar att tio procent av aktieägarna i ett 

SARL alltid kan kräva att bolaget ska genomgå extern revision (SOU 

1995:44).  

 

Commissaires aux comptes tillsätts för sex år i taget och bara medlemmar i 

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes34 får granska ett SA 

eller SARL. Om en commissaires aux comptes blir medveten om att en 

klient begår kriminella handlingar måste det anmälas till åklagare. (Nobes 

& Parker, 2004) 

 

                                                 
33 Motsvarar ungefär det svenska ordet för revisor. I Frankrike finns det även expert 
comptable, men de är mer en affärsrådgivare till företaget än en oberoende revisor. 
Expert comptable har också begränsade möjligheter att utföra revision, då den franska 
lagstiftningen förbjuder att de reviderar stora företag. (Stamp & Moontiz, 1978; Micoli, 
050301) 
34 Ett organ som övervakar den lagstadgade revisionen. 
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Enligt Thorell & Norberg (2005) har Frankrike aldrig haft full 

revisionsplikt. Ovanstående undantagsregler för SARL har funnits sedan 

1985 och har därefter inte förändrats i väsentligt avseende. Den senaste 

ändringen skedde i samband med övergången till euro (2002), då beloppen 

räknades om från franc till euro. Vid den tidpunkten gjordes endast en 

mindre justering för att få jämna belopp. (Miciol, 050301)  

 

6.4.2 Den franska debatten 
I Frankrike har det inte funnits, och det finns inte heller idag, någon 

speciell debatt kring revisionsplikten och gällande gränser för undantag 

från revision. Detta kan bero på att Frankrike aldrig haft full revisionsplikt. 

(Miciol, 050406) 

 

Något som dock bör nämnas är anledningen till varför Frankrike inte 

utnyttjar de maxgränser,35 för att undanta vissa företag från revisionsplikt, 

som uppställs i EU:s fjärde bolagsdirektiv. Detta kan härledas från de 

franska politikernas önskan om att ha kontroll över den finansiella 

situationen i bolagsformen SARL. Denna bolagsform väljs av de flesta 

medelstora företag, vilket innebär att det finns ett stort antal SARL i 

Frankrike och dessa bolag är även en stor arbetsgivare. SARL är således 

mycket viktiga för den franska tillväxten, då de står för fyrtio procent av 

landets BNP och för fyrtio procent av exporten. Genom de gränser som 

finns i dagsläget anser politikerna att de kan uppfylla det ovanstående 

önskemålet om kontroll över den finansiella situationen i SARL. (Miciol, 

050406) 

 

                                                 
35 Gränserna finns nämnda i avsnitt 7.1. 
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I Frankrike finns det dessutom en stark politisk vilja att rädda så många 

företag som möjligt från konkurs och därför läggs mycket arbete ner på att 

förebygga konkurser. I detta arbete spelar commissaires aux comptes en 

viktig roll, då de har till uppgift att upptäcka tecken på obestånd i bolagen 

och vid en obeståndssituation kontakta handelsdomstolen för att försöka 

rädda företaget. (Miciol, 050406) 

 

6.5 STORBRITANNIEN 
6.5.1 Gällande lagstiftning 

The limited liability company är den bolagsform i Storbritannien som inte 

innebär något personligt ansvar för ägarna, utan de svarar endast för det 

kapital som de har satsat. Inom ramen för denna associationsform finns två 

olika typer av bolag; private och public. (SOU 1995:44) Den huvudsakliga 

skillnaden mellan ett private och ett public limited liability company är att 

den sistnämnda bolagsformen kan sälja aktier till allmänheten, med andra 

ord, de kan vara börsnoterade. Dessutom måste de ha ett aktiekapital på 

minst 50 000 brittiska pund. Däremot finns det inte något krav på 

minimikapital för ett private limited liability company som i första hand är 

avsedda för en begränsad ägarkrets, då antalet aktieägare inte får vara fler 

än femtio (www.companies-house.gov.uk, 050221a; www.companies-

house.gov.uk, 050221b).  

 

År 1967 lagstiftades om att alla aktiebolag i Storbritannien skulle vara 

skyldiga att genomgå extern revision, men sedan 1994 har små aktiebolag 

själva kunnat välja om de vill låta en revisor granska bolagets räkenskaper 

(Thorell & Norberg, 2005; www.accountingweb.co.uk, 050216). 

Anledningen till att kravet på revisionsplikt i mindre aktiebolag togs bort 

var en sedan länge uttalad regleringsfilosofi som innebär att en obligatorisk 
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lagregel ska avskaffas om det inte empiriskt går att påvisa att nyttan för den 

är större än kostnaden (Thorell & Norberg, 2005). 

 

För att ett aktiebolag ska vara att anse som litet måste vissa krav uppfyllas. 

1994 var kravet att omsättningen inte fick vara större än 90 000 brittiska 

pund och balansomslutningen fick inte överskrida 1,4 miljoner brittiska 

pund (Collins et al, 2004). Sedan införandet av undantaget har dock 

gränserna höjts i olika omgångar, 1997, 2000 och från och med den 30 

mars 2004 gäller följande krav36 (www.companies-house.gov.uk, 050202): 

 

 Omsättningen får inte överstiga 5,6 miljoner brittiska pund 

 Balansomslutningen måste vara mindre än 2.8 miljoner brittiska 

pund 

 Det genomsnittliga antalet anställda måste vara färre än femtio 

 

Om bolaget uppfyller två av dessa tre krav är de att anse som ett litet 

aktiebolag och de är därmed undantagna från revisionsplikt. Ett public 

limited liability company kan dock aldrig vara att anse som ett litet bolag 

och måste därför alltid ha reviderade räkenskaper. (www.companies-

house.cov.uk, 050202) Vad händer då om ett private limited liability 

company inte längre uppfyller två av de tre uppställda kraven? Trots att 

bolaget inte uppfyller kraven är de fortfarande undantagna från 

revisionsplikt det första året efter det att de klassificerades som litet om de 

det nästföljande året återigen uppfyller av två av de tre uppställda kraven 

för små aktiebolag. (www.companies-house.cov.uk, 050202) 

 

                                                 
36 I de nu gällande reglerna, för undantag från extern revision, har Storbritannien valt att 
utnyttja EU:s undantagsmöjlighet fullt ut genom att även använda det tioprocentiga 
tillägg som finns i det fjärde bolagsdirektivets artikel 12.2. 
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I de aktiebolag som undantas från revision finns det dock en skyddsregel 

för att skydda minoritetens intressen. Skyddsregeln innebär att aktieägare 

som innehar minst tio procent av aktiekapitalet kan kräva att aktiebolaget 

revideras trots att majoriteten av ägarna anser att aktiebolaget inte ska 

genomgå extern revision. (Thorell & Norberg, 2005)  

 

6.5.2 Debatten i Storbritannien 
I Storbritannien har, som tidigare nämnts, gränserna för undantag från 

revisionsplikt höjts i omgångar och vid dessa tillfällen har det förts en 

debatt kring ämnet. I detta avsnitt redovisas dock endast debatten från de 

två senaste höjningarna och främst den senaste. 

 

Anledningen till den senaste höjningen är enligt Department of Trade and 

Industry, DTI, att minska lagstiftningsbördan och kostnaderna för de minde 

aktiebolagen och förslaget innebär att de tillsammans kan spara 94 miljoner 

brittiska pund på ett år (Credit Management, Jan 2004; Quick, 2003). En 

annan anledning till den stora höjningen, från 1 miljon till 5,6 miljoner 

brittiska pund, tror Quick (2003) beror på att regeringen har infört nya 

regler gällande penningtvätt. Därmed har de en intagit en mer avslappnad 

inställning till att höja undantagsgränserna. Trots att revisionen ger en ökad 

tillförlitlighet till de finansiella rapporterna tror DTI att bolagen vinner på 

att själva få välja om de vill genomgå revision eller inte (Credit 

Management, Jan 2004). Det gäller dock att finna en balans mellan 

lagstiftning och legitimitet, något som är nödvändigt för Storbritanniens 

konkurrenskraft (Smith, 2003).  

 

Motståndarna till höjningen bland andra The Institute of Credit 

Management, ICM, tror dock att höjningen av undantagsgränserna inte 
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kommer att innebära några besparingar, utan istället kommer kostnaderna 

för bolagen att öka. Detta då en oreviderad årsredovisning innebär en högre 

risk för bankerna, vilket medför att bankerna antingen vägrar att låna ut 

pengar eller tar ut en högre ränta. (Credit Management, Jan 2004) Andra 

kritiker menar dock att kostnadsminskningen endast blir marginell, då 

många mindre bolag använder revisorn även för bokföringstjänster och 

därmed betalar de en kombinerad avgift för revision och årsbokslut (Davies, 

2004).  

 

Diskussionen kring effektiviteten på kapitalmarknaden var även aktuell 

inför höjningen 2000. Vissa på kapitalmarknaden menade då att en höjning 

inte skulle påverka tillgången på kapital, i alla fall inte riskkapital eftersom 

riskkapitalbolag inte enbart förlitar sig på revisorn utan har egna 

utvärderingsprocesser för att bedöma investeringsrisken. (McCurry, 1999)  

 

Kritikerna till den senaste höjningen 2004 anser dessutom att det finns en 

risk att de aktiebolag som ur samhällssynpunkt verkligen behöver en 

revisor, till exempel bolag med finansiella problem och de som medvetet 

begår ekonomisk brottslighet, är de som kommer att utnyttja undantaget. 

(Smith, 2003) En ökning av bedrägerier är något som den engelska 

revisorsorganisationen Association of Chartered Certified Accountants, 

ACCA, var oroliga för och därför ansåg de att gränserna inte skulle höjas. 

Under 2001 genomförde ACCA en studie som visade att 45 procent av 

bedrägerifallen uppdagades av en extern revisor. (www.acca.co.uk, 050202) 

En rapport från 2004 av Association of Certified Fraud Examiners, visar 

däremot att extern revision inte är det mest effektiva sättet att upptäcka 

bedrägerier. Av de, i rapporten, undersökta fallen var det endast cirka elva 

procent som upptäckts av en extern revisor. Å andra sidan är extern 
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revision, enligt rapporten, ett bra sätt att förebygga bedrägerier. Vidare 

konstaterades att nästan hälften, 46 %, av bedrägerierna hade begåtts i 

mindre och medelstora företag, med färre än etthundra anställda. 

Anledningen till detta kan vara att det är mindre troligt att dessa företag 

kommer att genomgå extern revision. (Wells, 2004) 

 

6.6 TYSKLAND 
6.6.1 Gällande lagstiftning 

Den tyska floran av bolagstyper är rik och för att få en överblick över dess 

rikedom görs en grov indelning av typerna i personliga bolag och 

kapitalbolag. I Tyskland finns det två typer av kapitalbolag som motsvarar 

det svenska aktiebolaget och dessa kallas Aktiengesellschaft, AG, och 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH. GmbH är betydligt 

vanligare än AG på grund av att regelverket för GmbH inte är lika krångligt 

och omfattande. (www.schwedenkammer.de, 050131)  

 

Aktiengesellschaft är en ovanlig bolagsform i Tyskland, men alla 

börsnoterade bolag måste ha den associationsformen 

(www.schwedenkammer.de, 050131). Kännetecknande för företagsformen 

är att minimikapitalet inte får understiga 50 000 Euro 

(www.aktiengesetz.de 7 §, 050228), att bolaget måste ha minst fem stiftare 

vid grundandet och att organisationsstrukturen är mycket formell 

(www.schwedenkammer.de, 050131). 

 

GmbH är däremot en betydligt vanligare bolagsform än AG och största 

andelen GmbH utgörs av enmans- eller fåmansägda bolag 

(www.schwedenkammer.de, 050131). För att bilda ett GmbH krävs ett 

minimikapital om minst 25 000 Euro (www.gmbh-gesetz.de 5 §, 050301). 



DEN EUROPEISKA REVISIONSPLIKTEN I MINDRE AKTIEBOLAG 
 

 - 113 - 

Apportegendom är tillåtet, men minst 12 500 Euro måste betalas kontant 

vid bildandet av bolaget (Nobes & Parker, 2004). Ett utmärkande drag för 

GmbH är att de endast har en begränsad informationsplikt för 

balansräkning, resultat och vissa företagsdetaljer 

(www.schwedenkammer.de, 050131). 

 

Revision 
Sedan 1984 gäller att alla små tyska kapitalbolag är undantagna från 

revisionsplikt, små GmbH har dock aldrig haft revisionsplikt (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005). Idag är reglerna om revision desamma för AG 

och GmbH (www.handelsgesetzbuch.de 316§, 050228). För att bestämma 

vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt delas bolagen in i tre 

grupper utifrån storleken på balansomslutningen, omsättningen och antal 

anställda. För att tillhöra en viss grupp ska två av följande tre kriterier vara 

uppfyllda vid två på varandra följande bokslut. (www.schwedenkammer.de, 

050131; www.handelsgesetzbuch.de, 267 §, 050228).  De gränsvärden som 

gäller är (www.handelsgesetzbuch.de, 267 §, 050228):  

 

Litet: 

 Balansomslutning max 4,015 miljoner Euro  

 Omsättning max 8,03 miljoner Euro  

 Antal anställda max 50 stycken 

 

Mellanstort:   

 Balansomslutning max 16,06 miljoner Euro 

 Omsättning max 32,12 miljoner Euro 

 Antal anställda max 250 stycken 
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Stort:   

 Vid överskridande av gränsvärdena för mellanstort.  

 

Revisionsplikten för AG och GmbH bestäms således utifrån vilken av 

respektive grupp bolaget tillhör. Grupp liten är undantagna från 

revisionsplikt, medan grupp mellanstor har revisionsplikt för 

årsredovisning och förvaltningsberättelse och revisionen ska utföras av en 

Wirtschaftsprüfer eller av en vereidigte Buchprüfer 37 . Grupp stor har, 

liksom grupp mellanstor, revisionsplikt för årsredovisning och 

förvaltningsberättelse men revisionen måste utföras av en Wirtschaftsprüfer. 

(www.handelsgesetzbuch.de, 316, 319 §§, 050228) 

 

Revisionsberättelsen som den externa revisionen utmynnar i ska vara 

skriftlig och det ska särskilt anges om bokföringen, årsbokslutet och 

förvaltningsberättelsen stämmer överens med vad som är lagstadgat. 

Dessutom ska revisionsberättelsen innehålla en redogörelse för om 

ställföreträdare lämnat efterfrågade upplysningar. Genom en anteckning på 

årsbokslutet intygar revisorn att revisionen är avslutad och att det inte finns 

några invändningar att göra. (SOU 1995:44) I detta sammanhang bör även 

nämnas att en Wirtschaftsprüfer eller vereidigte Buchprüfer i anknytning 

till extern revision under vissa förutsättningar är skyldiga att anmäla brott 

(Thorell & Norberg, 2005). 

 

Trots att revision inte är lagstadgat tar ungefär nittio procent av bolagen 

med begränsat ägaransvar ändå hjälp av en Wirtschaftsprüfer eller en 

Steuerberater38 för att upprätta bokslut och deklaration. För dessa bolag 

                                                 
37 Wirtschaftsprüfer respektive Buchprüfer liknar den svenska auktoriserade respektive 
godkända revisorn. 
38 För en definition av Steuerberater se nedan. 
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lämnas inte en revisionsberättelse utan en Bescheinigung, vilket är ett 

skriftligt utlåtande om hur omfattande bokföringskontrollen har varit. En 

anledning till detta kan vara att det finns ett krav från den tyska 

finansinspektionen att banker måste informera sig om bolagens ställning 

vid krediter som överstiger 250 000 euro. Många långivare kräver därför att 

även små bolag ska ha genomgått lagstadgad revision, eller att de 

åtminstone kan visa upp en Bescheinigung, för att lån ska beviljas. 

(Morander & Fritzell, 050416)   

  

Steuerberater 
I Tyskland rekommenderas företag att anlita en bokföringskunnig person, 

exempelvis en Steuerberater, för att upprätta den löpande bokföringen samt 

årsbokslut (Behling, 050331). En Steuerberater är en licensierad 

skatterådgivare som hjälper skattskyldiga att upprätta och underteckna 

deklarationen. Förutom att hjälpa till med skattefrågor arbetar en 

Steuerberater bland annat med att ge råd i bokförings- och 

redovisningsfrågor, frågor som rör personal, investeringar och val av 

företagsform. De som främst anlitar en Steuerberater är små och medelstora 

företag, så kallade Mittelstand. (www.dstv.de, 050401) 

 

Steuerberater är ett självständigt organ, helt oavhängigt skattemyndigheten 

i Tyskland och kan ses som en extern granskare som ser till att rätt skatt 

betalas in och att det inte förekommer något skattefusk (www.dstv.de, 

050401). Att observera är dock att det finns inte finns något lagstadgat krav 

på att företagen måste anlita en Steuerberater (Behling, 050331). 
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6.6.2 Den tyska debatten 
Under studiens gång har inga källor kunnat påträffas som säger att det 

skulle finnas eller ha funnits någon debatt i Tyskland kring revisionsplikten 

och dess gränser för eventuella undantag. Anledningen till detta är troligen 

att många mindre tyska bolag aldrig har varit utsatta för revisionsplikt och 

därmed uppstår ingen större debatt om ämnet.  

 

6.7 FINLAND 
6.7.1 Gällande lagstiftning 

Den associationsform som innebär att delägarna inte personligen svarar för 

företagets förpliktelser kallas även i Finland för aktiebolag och regleras i 

Lag om aktiebolag 29.9.1978/734. Aktiebolagen delas, i likhet med Sverige, 

in i privata och publika aktiebolag. Skillnaden mellan dessa är storleken på 

aktiekapitalet. Ett privat aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 8 000 

euro och ett publikt ska ha ett aktiekapital på minst 80 000 euro. Ytterligare 

en skillnad mellan privata och publika aktiebolag är att aktier i ett privat 

aktiebolag inte får tas upp för offentlig handel. (Lag om aktiebolag 

29.9.1978/734)  

 

Alla aktiebolag i Finland ska, enligt Lag om aktiebolag, ha en eller flera 

revisorer som utses av bolagsstämman. Revisionsskyldigheten regleras 

även av Revisionslag 28.1011994/936. Aktiebolag som uppfyller minst två 

av de tre villkoren som uppställs i Revisionslagen ska välja minst en 

godkänd39 revisor och de tre villkoren som ställs upp där är: 

 

                                                 
39  Av handelskammare godkänd revisor (GRM-revisor) eller av 
Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR-revisor) (Mäki, 050216). CGR-revisor 
motsvarar auktoriserad revisor i Sverige (Cederholm, 050211). 
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 Balansomslutning över 340 000 euro 

 Omsättning över 680 000 euro, samt 

 I medeltal fler än 10 anställda.  

 

De aktiebolag som inte uppfyller dessa villkor behöver således inte välja en 

godkänd revisor utan kan välja en lekmannarevisor40 (Cederholm, 050211).  

 

I ett publikt aktiebolag måste dock minst en av revisorerna som väljs av 

bolagsstämman vara godkänd av Centralhandelskammaren (CGR-revisor) 

(Lag om aktiebolag 29.9.1978/734). Dessutom måste minst en revisor vara 

CGR-revisor om ett aktiebolag uppfyller minst två av följande tre villkor: 

(Revisionslag 28.10.1994/936) 

 

 Balansomslutning över 25 000 000 euro  

 Omsättning över 50 000 000 euro 

 I medeltal fler än 300 anställda.  

 

6.7.2 Den finska debatten 
I Finland arbetas det med att förnya revisionslagstiftingen och till grund för 

detta arbete ligger EU-kommissionens förslag till ett nytt åttonde 

bolagsdirektiv. Stora frågor vid beredningen av den nya lagstiftningen är 

bland annat revisionspliktens omfattning, användningen av 

lekmannarevisorer, revisorns oberoende och revisionsberättelsens innehåll. 

(Mäki, 050216) I november 2003 publicerades en rapport från, 

Arbetsgruppen för omarbetning av Revisionslagen, där det konstateras att 

                                                 
40  För att vara lekmannarevisor krävs endast att personen har kunskap om 
räkenskapslagstiftning, ekonomiska och juridiska förhållanden samt ha förståelse för i 
vilken utsträckning revision krävs i verksamheten (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 
2005). 
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det är ändamålsenligt att undanta små aktiebolag från revisionsplikt. Den 

sammanlagda nyttan för samhället anses vara för liten för att behålla 

revisionsplikten för dessa aktiebolag. (Cederholm, 050214) I rapporten ges 

det flera olika förslag på ändringar i Revisionslagen, bland annat föreslås 1) 

att lekmannarevisorerna avskaffas med en bibehållen revisionsplikt för alla 

aktiebolag, 2) att lekmannarevisorerna avskaffas och att små aktiebolag 

bara behöver genomgå en översiktlig granskning, en så kallad review, 3) att 

lekmannarevisorer avskaffas och att en lag om yrkesmässiga bokförare 

införs (Cederholm, 050311). Enligt arbetsgruppens slutliga förslag ska 

ägarna i de små aktiebolagen själva bestämma huruvida de ska välja en 

revisor eller inte, men om en revisor väljs ska det vara en godkänd revisor. 

Detta skulle innebära att Finland frångår systemet med lekmannarevisorer i 

små aktiebolag. (Rapport från revisionslagarbetsgruppen, 2003) 

 

En ändring måste dock enligt arbetsgruppen göras med försiktighet. 

Arbetsgruppen föreslår därför att gränsvärdena för små aktiebolag i 

Revisionslagen ska minskas. Det skulle innebära att bolag som uppfyller 

minst två av de tre följande villkoren ska välja minst en godkänd revisor; 1) 

balansomslutning över 200 000 euro, 2) omsättning över 300 000 euro, 

samt 3) i medeltal fler än 5 anställda. De aktiebolag som inte uppfyller 

ovanstående villkoren behöver således inte utnämna någon revisor. 

(Cederholm, 050214) 

 

Olika intresseorganisationer i Finland har inkommit med utlåtanden 

angående rapporten och finns samlade i ett sammandrag som 

offentliggjordes i mars 2004. I sammandraget finns flera argument för och 

emot ett avskaffande av små aktiebolags revisionsplikt. Argument som har 

framförts för en frivillig revisionsplikt är bland annat att ledningen och 
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ägarna ofta är samma personer i små bolag och därmed deltar i 

verksamheten. Det gör att det inte finns något informationsbehov och att 

inga ekonomisk-teoretiska grunder existerar. Vidare har det framförts 

åsikter om att företagande borde uppmuntras istället för att kvävas med 

restriktioner och lagar.  Dessutom anser bland andra Rättshjälpsjuristerna 

att de godkända revisorerna kräver för höga arvoden. (Cederholm, 050214) 

 

Mot ett avskaffande av revisionsplikten har anförts bland annat att 

lagstadgad revision skyddar intressenternas, såsom fordringsägares, 

investerares, skattetagares, intressen. Dessutom garanterar extern revision 

att bokslutet är tillförlitligt, vilket kan anses som särskilt viktigt i små 

aktiebolag då dessa ofta har bristfälliga kunskaper om bokförings- och 

skattelagstiftning. Revisionen ses också som en viktig del vid 

bekämpningen av ”grå ekonomi” och Konkursombudsmannen menar att 

det hindrar aktiebolag från bokföringsförsummelser. Det ses även som 

viktigt att Finland håller samma standard som övriga Norden och behåller 

revisionsplikt för alla aktiebolag. (Cederholm, 050214) 

 

6.8 NORGE 
6.8.1 Gällande lagstiftning 

I Norge finns två olika bolagstyper där delägarna inte personligen ansvarar 

för bolagets förpliktelser, aksjeselskap och allmennaksjeselskap. Det som 

skiljer dessa åt är aktiekapitalets storlek som i aksjeselskap ska vara minst 

100 000 norska kronor och som i allmennaksjeselskap ska vara minst 

1 000 000 norska kronor. (Lov 1997-06-13 nr 44: Lov om aksjeselskaper; 

Lov 1997-06-13 nr 45: Lov om allmennaksjeselskaper) 
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Revisionsplikten i Norge regleras i revisorloven. Där stadgas att 

räkenskapspliktiga enligt regnskapsloven ska låta minst en registrert eller 

statsautorisert 41  revisor revidera årsregnskapet/årsredovisningen (Lov 

1999-01-15 nr 02: Lov om revisjon og revisorer). Vilka som omfattas av 

räkenskapsplikt regleras i regnskapsloven där det stadgas att aksjeselskaper 

och allmennaksjeselskaper har räkenskapsplikt. Därmed innefattas alla 

aksjeselskaper av revsionsplikt. (Lov 1998-07-17 nr 56: Lov om 

årsregnskap m.v.) Reglerna om räkenskaps- och revisionsplikt har varit 

oförändrade sedan 1999 (Lødeng, 050304). 

 

6.8.2 Den norska debatten 
Motiven till att Norge inte har undantagit några aksjeselskaper från 

revisionsplikt är, när det gäller små och medelstora företag, huvudsakligen 

skattemässiga. Det finns en önskan om att så långt som möjligt ha korrekta 

räkenskaper för beräkningen av skatt. Ett annat argument som också har 

använts är att andra räkenskapsanvändare eller intressenter ska kunna lita 

på att räkenskaperna är riktiga. Dessutom anses behovet av 

myndighetskontroll vara stort för att bland annat förhindra svart arbete, 

räkenskapsmanipulation och ekonomisk kriminalitet. (Siebke, 050214) 

 

När revisionen blir allt mer omfattande och krävande uppstår dock frågan 

om den behövs i små företag. Ska alla företag, stora som små, revideras 

kommer det bli både tidskrävande och dyrt för företagen. 

Implementeringen av EU:s nya åttonde bolagsdirektiv aktualiserar debatten 

om revision och revisionsplikt i Norge. En möjlighet är att ersätta full 
                                                 
41 Skillnaden mellan dessa är graden av utbildning. En registrert revisor har tre års 
revisorsutbildning (Bachelor-grad) och tre års praktik. En statsautorisert revisor ska ha 
tre års revisorsutbildning, civilekonomutbildning, juridisk eller socialekonomisk 
yrkesutbildning och i tillägg ha två års högre revisorsutbildning (mastergrad). (Siebke, 
050222; Lov 1999-01-15 nr 02: Lov om revisjon og revisorer) 
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revisionsplikt med en mer begränsad kontroll för skattemässiga ändamål, 

men det är för tidigt att säga. (Siebke, 050214) 

 

6.9 LÄNDERNA I ÖVERSIKT 
Nedan följer en översiktlig sammanställning över vilka länder som har 

respektive inte har frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag.  

 

Land Frivillig revisionsplikt 
Debatt om 

revisionsplikt 

Sverige Nej Ja 

Danmark Nej Ja 

Frankrike Ja (för SARL av viss storlek) Nej 

Storbritannien 
Ja (för private limited liability 

companies av viss storlek) 
Ja 

Tyskland Ja (för AG och GmbH av viss storlek) Nej 

Finland Nej Ja 

Norge Nej Nej 

 
Tabell 3 Länderna i översikt 
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7. DAGENS REVISIONSPLIKT I MINDRE 

AKTIEBOLAG 
Uppsatsen har nu nått fram till det stadium där skillnader mellan 

ländernas revisionsplikt analyseras med hjälp av teoretiska utgångspunkter 

och därutöver görs en analys av vad dagens externa revision har för 

betydelse för studiens intressenter. 

 

7.1 KAN SKILLNADER I LÄNDERS REVISIONSPLIKT 

FÖRKLARAS? 
7.1.1 Inledning 

I kapitel tre har tre resonemang för att förklara skillnader i länders 

lagstiftning gällande revisionsplikt presenterats, närmare bestämt kultur, 

redovisningssystem och institutionella faktorer. Först kopplas 

resonemanget gällande kultur till det empiriska materialet angående 

länderna för att se om skillnader kan förklaras med hjälp av detta 

resonemang. Därefter analyseras om olika redovisningssystem kan förklara 

skillnader i revisionsplikt i mindre aktiebolag och till sist utreds om 

institutionella faktorer kan bidra till att förklara varför länders lagstiftning 

gällande extern revision skiljer sig åt.  

 

I dagsläget har de nordiska länderna, Sverige, Norge, Danmark och Finland, 

inget undantag för mindre aktiebolag från det lagstadgade kravet att 

genomgå extern revision. Finland skulle dock kunna anses ha ett undantag 

från revisionsplikt i mindre aktiebolag då dessa kan välja en 

lekmannarevisor, men i denna uppsats hävdas att Finland har krav på 

extern revision i alla aktiebolag. Detta beror på att någon måste granska 



DAGENS REVISIONSPLIKT I MINDRE AKTIEBOLAG  
 

 - 123 - 

verksamheten och möjligheten att själv avgöra om revision ska genomföras 

eller ej finns inte, vilket är innebörden av ett undantag från revisionsplikt. 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike har däremot undantag för mindre 

aktiebolag från revisionsskyldigheten. Dessutom utnyttjar Storbritannien 

och Tyskland EU:s maximala gränsvärden, vilket Frankrike inte gör. 

 

 
 

Figur 5 Länder som utnyttjar respektive inte utnyttjar fjärde bolagsdirektivets undantag 
gällande revision i mindre aktiebolag 

 

7.1.2 Kulturs inverkan på revisionsplikten i mindre 

aktiebolag 
I kapitel tre framkom att de kulturella dimensioner som har starkast 

samband med redovisning är Individualism och Uncertainty Avoidance. 

För att förklara skillnader i länders lagstiftning gällande revisionsplikt 

kopplades de kulturella värdena till redovisningsvärdet Uniformity. 

Anledningen till detta är att extern revision kan ses som en del av 

redovisningen.  
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När den kulturella dimensionen Individualism kopplas samman med 

variabeln Uniformity uppstår ett negativt förhållande dem emellan, vilket 

innebär att länder med en hög Individualism har en låg Uniformity, det vill 

säga olika regler för olika företag (Gray, 1988). Alla länder i den här 

undersökningen har en hög Individualism och förväntas därför ha undantag 

från extern revision för mindre aktiebolag. Så är emellertid inte fallet då det 

endast är Storbritannien, Tyskland och Frankrike som har en frivillig 

revisionsplikt för mindre aktiebolag. Bilden av vilka som har respektive 

inte har undantag kan således inte förklaras av det teoretiska resonemanget 

gällande Individualism och Uniformity. 

 

Frågan är då om den andra kulturella dimensionen, Uncertainty Avoidance, 

som är kopplad till Uniformity kan förklara skillnaderna som finns. Mellan 

dessa faktorer råder ett positivt förhållande, det vill säga en hög 

Uncertainty Avoidance ger en hög Uniformity och således enhetliga regler 

(Gray, 1988). Enligt detta resonemang skulle Finland, Frankrike och 

Tyskland inte ha något undantag från revisionsplikt i mindre aktiebolag då 

de har en hög grad av Uncertainty Avoidance. Sverige, Norge, Danmark 

och Storbritannien rankas däremot lågt gällande Uncertainty Avoidance 

och skulle därmed ha undantag från extern revision för de mindre 

aktiebolagen.  Därmed kan Uncertainty Avoidance och Uniformity förklara 

varför Finland och Storbritannien inte har respektive har undantag. 

Däremot kan dessa variabler inte förklara varför Frankrikes, Tysklands, 

Sveriges, Norges och Danmarks lagstiftning ser ut som den gör. Det 

kulturella resonemanget kan således endast till viss del förklara 

skillnaderna i lagstiftningen gällande extern revision i mindre aktiebolag. 
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Eventuellt skulle skillnader i länders lagstiftning angående revisionsplikt 

kunna förklaras av den kulturella dimensionen Professionalism som är 

förknippad med vem som tar fram lagar och rekommendationer i ett land. 

För att göra detta behövs således information om vem i de respektive 

länderna som har varit tongivande i lagstiftningen gällande revisionsplikt i 

mindre aktiebolag. Denna information har på grund av tids- och 

språkbegränsningar inte kunnat erhållas, varför det inte har varit möjligt att 

undersöka om Professionalism kan användas som förklaringsvariabel.  

 

De ovanstående variablerna är dock endast ett par dimensioner av kultur 

och det är därför mycket möjligt att andra aspekter av kultur skulle kunna 

förklara skillnader mellan länders revisionsplikt i mindre aktiebolag. Detta 

har dock inte undersökts. Om de undersökta dimensionerna av kultur inte 

till fullo kan förklara varför länderna i undersökningen har olika 

lagstiftning gällande revisionsplikt kan en annan förklaringsvariabel vara 

ländernas redovisningssystem. 

 

7.1.3 Redovisningssystems påverkan på revisionsplikten i 

mindre aktiebolag 
Olika länders redovisningssystem kan klassificeras i två olika huvudtyper, 

anglosaxisk och kontinentaleuropeisk redovisning. Till det anglosaxiska 

redovisningssystemet hör Storbritannien, medan Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Tyskland och Frankrike tillhör det kontinentaleuropeiska systemet.  
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Figur 6 Olika länders redovisningssystem 
 

En skillnad mellan de länder som tillhör anglosaxisk respektive 

kontinentaleuropeisk redovisning är hur företag finansieras. Länder med 

anglosaxisk redovisning karaktäriseras av finansiering via 

kapitalmarknaden och ett stort antal utomstående ägare. I länder med 

kontinentaleuropeisk redovisning finns det däremot en stark kreditmarknad 

och finansiärerna är vanligen insiders som har en varaktig relation till 

aktiebolaget. (Choi et al, 2002) Sett utifrån detta skulle extern revision 

behövas i länder med anglosaxisk redovisning, men inte i länder som 

tillämpar det kontinentaleuropeiska redovisningssystemet. Anledningen till 

detta är skillnaden i ägandet, då ett spritt ägande innebär många outsiders 

som inte har tillgång till företagsintern information och ägarna behöver 

därför extern revision som intygar att den information som företaget har 

lämnat är korrekt (Nobes 1998a). Extern revision behövs dock inte när 

ägarna är insiders då de genom sin relation till aktiebolaget får tillgång till 

all befintlig information om verksamheten (Nobes, 1998a). I kapitel tre 

konstaterades dock att utifrån finansieringssystemets utseende borde varken 
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länder med kontinentaleuropeisk eller anglosaxisk redovisning ha 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. Anledningen till detta är att mindre 

aktiebolag vanligen finansieras av insiders som redan har tillgång till intern 

företagsinformation via den relation som finns till aktiebolaget (Nobes, 

1998a). Extern revision behövs, i detta fall, därför inte heller i anglosaxiska 

länder för att säkerställa att den information som ägarna får är tillförlitlig.  

 

Att alla länder i denna undersökning inte skulle ha någon revisionsplikt för 

mindre aktiebolag stämmer dock inte överens med verkligheten då Sverige, 

Norge, Danmark och Finland faktiskt har revisionsplikt för alla aktiebolag. 

Om inte finansieringssystemet kan förklara varför länderna har olika 

lagstiftning gällande revisionsplikt, kan då en möjlig förklaring vara 

redovisningens syfte som skiljer sig åt mellan anglosaxisk och 

kontinentaleuropeisk redovisning?  

 

Den anglosaxiska redovisningen syftar till att ge ägarna information, 

medan den kontinentaleuropeiska redovisningens syfte är att skydda 

borgenärerna (Nobes, 1998a). Ägare och ledning är dock ofta samma 

person i mindre aktiebolag och därför borde länder med anglosaxiskt 

redovisningssystem, såsom Storbritannien, inte ha revisionsplikt för mindre 

aktiebolag. Anledningen är att ägarna redan har tillgång till all information 

och därför behövs inte extern revision för att tillfredsställa ägarnas 

informationsbehov. Det omvända förhållandet råder i länder med 

kontinentaleuropeisk redovisning, såsom Sverige, Norge, Danmark, 

Finland, Tyskland och Frankrike, där extern revision behövs för att 

säkerställa att aktiebolaget lämnar tillförlitlig information till borgenärerna. 

Detta resonemang om redovisningens syfte kan alltså till viss del förklara 

varför länderna i denna uppsats har respektive inte har revisionsplikt. 
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Resonemanget stämmer för Storbritannien, Sverige, Norge, Danmark och 

Finland, men varför Tyskland och Frankrike har undantag från kravet att 

mindre aktiebolag ska genomgå extern revision går dock inte att förklara 

med hjälp av redovisningens syfte. 

 

För att säkerställa att alla aktieägare verkligen har tillgång till information 

om aktiebolaget har Storbritannien dessutom infört en skyddsregel som 

innebär att tio procent av aktieägarna kan kräva att aktiebolaget ska 

genomgå extern revision. Införandet av skyddsregeln ligger i linje med den 

anglosaxiska redovisningens syfte, att ge ägarna information. Även i 

Frankrike finns samma regel för att skydda minoritetsägarna i SARL. Dock 

tillhör Frankrike det kontinentaleuropeiska systemet varför de istället borde 

ha en skyddsregel för borgenärerna. När denna skyddsregel infördes har 

inte kunnat fastställas, men den skulle kunna vara ett resultat av 

nedanstående utveckling. 

 

Sedan början av 1990-talet har den utvecklingen kunnat skönjas att 

kontinentaleuropeiska länder har börjat använda sig av anglosaxiska 

redovisningsprinciper (Nobes, 1998b). Detta skulle kunna förklara varför 

Tyskland och Frankrike har en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag 

och även varför Danmark och Finland i dagsläget utreder en förändring av 

revisionslagstiftningen för mindre aktiebolag. Tyskland och Frankrike har 

dock aldrig haft full revisionsplikt för mindre aktiebolag varför det inte kan 

sägas vara ett resultat av denna utveckling.    

 

En av skillnaderna mellan anglosaxisk och kontinentaleuropeisk 

redovisning är sambandet mellan redovisning och beskattning (Choi et al, 

2002; Deegan, 2001). Frågan är om det kan vara en orsak till huruvida 
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länder har revisionsplikt i mindre aktiebolag eller inte. När det finns ett 

starkt samband mellan redovisning och beskattning beräknas skatten utifrån 

den redovisning som aktiebolaget upprättar (Nobes & Parker, 2004). Därför 

är det vikigt att redovisningen håller en hög kvalitet samt är korrekt och där 

kan extern revision vara ett sätt för att upprätthålla detta. Länder med ett 

starkt samband mellan redovisning och beskattning borde således ha 

revisionsplikt i alla aktiebolag medan de länder där sambandet är svagt inte 

borde ha revisionsplikt. I Sverige, Finland, Tyskland och Frankrike finns 

ett starkt samband mellan redovisning och beskattning och dessa länder 

borde således ha revisionsplikt för alla aktiebolag (SKV 305, 2004). Likaså 

borde Storbritannien, Norge och Danmark undanta vissa aktiebolag från 

revisionsplikt då sambandet mellan redovisning och beskattning är svagt i 

dessa länder (SKV 305, 2004). Att sambandet mellan redovisning och 

beskattning skulle vara en orsak till varför vissa länder har respektive inte 

har en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag kan dock inte 

säkerställas. Tyskland och Frankrike har en frivillig revisionsplikt för 

mindre aktiebolag när de enligt resonemanget ovan inte borde ha det och i 

Norge och Danmark finns ingen möjlighet för mindre aktiebolag att undgå 

extern revision när det enligt resonemanget ovan borde göra det. 

 

Att lagstiftningen gällande revisionsplikt i mindre aktiebolag skiljer sig åt 

mellan länder med anglosaxisk respektive kontinentaleuropeisk 

redovisning är således inte särskilt förvånande, då redovisningssystemen 

har olika karaktärsdrag. Det som förvånar mer är skillnaderna som finns 

bland länderna inom det kontinentaleuropeiska redovisningssystemet. Detta 

skulle, enligt Nobes (1998a), kunna förklaras av att länderna har olika 

skattesystem. Tyskland och Frankrike som undantar mindre aktiebolag från 

extern revision skulle således ha skattesystem som skiljer sig från de 
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nordiska ländernas, men då denna uppsats inte behandlar olika länders 

skattesystem går det inte att utreda om så är fallet. Något som tyder på att 

detta resonemang kan stämma är att det i Tyskland finns Steuerberaters, 

skatterådgivare, vilka bland annat har till uppgift att se till att aktiebolagen 

betalar in rätt mängd skatt till staten. Dock finns det inget lagkrav på att 

tyska aktiebolag måste anlita en skatterådgivare, och under studien har det 

inte framkommit om Frankrike har ett liknande system. Det kan därför inte 

helt säkerställas att skillnader i skattesystemet är förklaringen till att 

Tysklands och Frankrikes lagstiftning skiljer sig från de övriga ländernas 

inom det kontinentaleuropeiska redovisningssystemet.  

 

Olika redovisningssystem uppstår på grund av att det finns olika typer av 

institutionella faktorer i olika länder och därför skulle institutionell teori 

kunna vara en möjlig förklaringsvariabel till varför länders lagstiftning 

gällande revision i mindre aktiebolag skiljer sig åt.    

  

7.1.4 Institutionella faktorers påverkan på revisionsplikten i 

mindre aktiebolag 
Institutionell teori syftar bland annat till att förklara varför organisationer, i 

detta fall länder, när de förändras tenderar att likna varandra. Enligt Powell 

och DiMaggio (1983 i Hatch, 2002) kan en anledning vara olika former av 

institutionell påverkan och de utskiljer tre olika former som följande avsnitt 

resonerar kring. En form av påverkan är tvingande institutionell påverkan, 

såsom EU:s lagar och regler. När det gäller revision i aktiebolag finns det 

tvingande bestämmelser i exempelvis det fjärde bolagsdirektivet, men 

bestämmelsen gällande revisionsplikt är fakultativ, det vill säga att 

länderna själva kan välja om den ska tillämpas eller inte. Därmed saknas 

tvingande institutionell påverkan, vilket kan vara en förklaring till att 
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ländernas lagstiftning skiljer sig åt. Om bestämmelsen gällande 

revisionsplikt i mindre aktiebolag var tvingande skulle det finnas en 

tvingande institutionell påverkan och därmed skulle alla länder, utom 

Norge då de inte är medlemmar i EU, ha samma lagar och regler gällande 

revisionsplikt i mindre aktiebolag.  

 

En annan form av påverkan som kan ha betydelse för likheter mellan 

ländernas lagstiftning är normativ institutionell påverkan. Denna typ av 

påverkan kommer från kulturella faktorer, exempelvis tradition samt 

invånarna i ett land och kommer således inte att vara densamma för alla 

länder, då de har olika kultur.  

 

EU:s bestämmelse gällande undantag från revisionsplikt i mindre 

aktiebolag är fakultativ och därmed saknas, som ovan nämnts, tvingande 

institutionell påverkan och lagstiftningen angående detta kommer därför att 

beslutas på landsnivå. Lagstiftningen i ett land bestäms av politikerna som 

ska representera landets invånare och därmed kommer politikerna att 

påverkas av de värderingar och normer som invånarna har. I de nordiska 

länderna finns det en lång tradition av revisionsplikt i alla aktiebolag och 

det finns därmed institutionaliserat i invånarnas värderingar och normer. 

Lagstiftningen gällande revisionsplikt kommer därför att vara svår att 

förändra och alla aktiebolag, oavsett storlek, har revisionsplikt i dessa 

länder. Tyskland och Frankrike har däremot aldrig haft revisionsplikt för 

mindre aktiebolag och därför har inte invånarna samma värderingar och 

normer som de nordiska invånarna.  

 

Storbritannien har också en tradition av revisionsplikt för alla aktiebolag, 

men har sedan tio år tillbaka undantag för mindre aktiebolag. Hur kan detta 
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då förklaras med hjälp av normativ institutionell påverkan? I Storbritannien 

finns det en uttalad regleringsfilosofi som säger att om det inte empiriskt 

går att bevisa att nyttan av en tvingande regel överstiger kostnaden för den 

ska regeln avskaffas (Thorell & Norberg, 2005). Denna regleringsfilosofi 

präglar Storbritanniens invånares värderingar och därmed politikerna. Efter 

att ha genomfört undersökningar som inte kunde motivera en lagstadgad 

revisionsplikt i mindre aktiebolag ledde den normativa institutionella 

påverkan till att mindre aktiebolag kom att undantas från revision. Av detta 

resonemang kan utläsas att skillnader i normativ institutionell påverkan 

skulle kunna förklara varför lagstiftningen i uppsatsens länder skiljer sig åt.  

 

Förutom tvingande och normativ institutionell påverkan kan, som nämnts i 

kapitel tre, mimetisk institutionell påverkan användas för att förklara 

likheter mellan länder. Mimetisk institutionell påverkan innebär att länder 

har en önskan om att likna varandra och det finns en generell tendens i 

samhället att det är på det sättet. Frågan är varför det är så. Enligt teorin 

beror denna önskan på den osäkerhet som råder i omvärlden och i denna 

situation är det således tryggt att göra som andra gör. 

 

I det empiriska materialet går det att urskilja två grupper av länder, de som 

har undantag från revisionsplikt i mindre aktiebolag och de som inte har 

undantag. De nordiska länderna har i dagsläget inte undantag och en 

anledning till detta kan vara en önskan att likna varandra, som i sin tur kan 

bero på den historiska gemenskap som råder mellan de nordiska länderna. 

Kritikerna till en frivillig revisionsplikt i Finland påpekar också att det är 

viktigt att Finland har samma regler som övriga Norden. Att observera är 

dock att Danmark och Finland har på förslag att avskaffa revisionsplikten 

för mindre aktiebolag, vilket kan tyda på att det nordiska samarbetet börjar 
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spela en mindre roll och att det europeiska samarbetet genom EU börjar få 

en alltmer betydelsefull roll. Detta gör att Danmark och Finland har en 

önskan om att likna EU:s övriga medlemsländer som inte har någon 

revisionsplikt för mindre aktiebolag. Att ha revisionsplikt i alla aktiebolag 

är således ett nordiskt särdrag och om något nordiskt land bryter denna 

trend finns det en möjlighet att de övriga nordiska länderna följer efter. 

Anledningen till detta antas vara att när alla de nordiska länderna har 

revisionsplikt i alla aktiebolag, i motsats till övriga Europa, kan de nordiska 

länderna motivera detta med att de har en affärsmiljö som skiljer sig från 

övriga Europas. När ett nordiskt land inför undantag från revisionsplikt i 

mindre aktiebolag uppstår dock en osäkerhet om detta argument verkligen 

är hållbart. För att hantera denna osäkerhet kan de övriga nordiska länderna 

komma att göra samma sak, det vill säga införa undantag från 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. 

 

Även Storbritanniens övergång från fullständig revisionsplikt till att införa 

undantag från revisionsplikt i mindre aktiebolag kan bero på mimetisk 

institutionell påverkan då Storbritannien hade en önskan att harmonisera 

med övriga Europa. En anledning till detta kan vara att det finns en politisk 

vilja att de engelska aktiebolagen ska ha samma förutsättningar som övriga 

aktiebolag i EU för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Detta är också 

något som förespråkarna för en frivillig revisionsplikt i de mindre 

aktiebolagen i Storbritannien menar.  

 

För att förklara skillnader mellan länders lagstiftning angående 

revisionsplikt torde det krävas en vidare analys av de olika länderna, det 

vill säga det går inte att se revisionsplikten som ett enskilt fenomen som är 

isolerat från andra institutioner inom landet. För att kunna genomföra en 
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mer omfattande analys krävs mer kunskap om länderna och hur deras 

institutioner är uppbyggda än vad som framkommer i denna uppsats. Detta 

gör att det endast går att diskutera vad som kan vara en bidragande orsak 

till att länderna har eller inte har skillnader i lagstiftning angående 

revisionsplikt.  En möjlig faktor kan vara hur viktiga vissa företag är för 

landets ekonomi. I Frankrike finns det en politisk vilja att kontrollera 

associationsformen SARL då de tillsammans är en stor arbetsgivare och är 

viktiga för Frankrikes tillväxt, vilket är en anledning till att EU:s maximala 

gränsvärden inte utnyttjas. Vilken betydelse en viss associationsform har 

för ett lands ekonomi kan således vara en möjlig förklaring till varför vissa 

länder inte undantar mindre aktiebolag från revisionsplikt. Om mindre 

aktiebolag har en stor betydelse för Sveriges sysselsättning och tillväxt är 

det kanske viktigt att dessa bolag kontrolleras genom extern revision varför 

en revisionsplikt för alla aktiebolag finns. Huruvida så är fallet har dock 

inte kunnat fastställas, men då det i Frankrike finns en vilja att kontrollera 

vissa företag är det inte omöjligt att denna vilja även finns i Sverige och 

andra länder med revisionsplikt för mindre aktiebolag. 

 

7.2 REVISIONSPLIKTEN OCH INTRESSENTERNA 
7.2.1 Inledning 

Detta avsnitt kommer först att behandla vilken betydelse extern revision 

har för intressenterna och därefter redovisas om intressenterna är för eller 

emot en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag. För att skapa en logisk 

struktur och underlätta för läsaren redovisas först intressenterna var för sig 

vad gäller betydelsen av extern revision för att sedan redovisas tillsammans 

vad gäller intressenternas ståndpunkt i frågan om en frivillig revisionsplikt 

eller inte för mindre aktiebolag. 
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Något som genomgående gäller i detta och nästkommande kapitel och som 

läsaren bör ha i åtanke är att det vid en frivillig revisionsplikt finns en risk 

för att asymmetrisk information och transaktionskostnader ökar. Redan 

idag råder asymmetrisk information mellan organisationen och dess 

intressenter och dagens revisionsplikt kan vara ett sätt att minska den 

asymmetriska informationen och därmed säkerställa att den information 

som lämnas av aktiebolagen är tillförlitlig så att intressenterna kan fatta 

korrekta beslut. Ur asymmetrisk information kommer 

transaktionskostnader (Dahlman, 1979) och dessa kan komma att öka vid 

en frivillig revisionsplikt i de fall intressenterna behöver kontrollera att den 

information som aktiebolaget lämnar är tillförlitlig i större utsträckning än 

idag. 

 

En ökning av asymmetrisk information och transaktionskostnader är 

negativt för intressenterna varför problemen måste lösas på något sätt. 

Dock bör erinras att de länder som har undantag från revisionsplikt står 

inför samma problem och om dessa länder har funnit en lösning borde även 

Sverige kunna göra det. För bankernas del borde transaktionskostnader och 

asymmetrisk information kunna hanteras genom en god personlig relation 

mellan banken och kredittagaren. Bankerna påpekar redan idag att den 

personliga relationen är viktig och gör att banken snabbt kan få tillgång till 

information om aktiebolaget och det kan därför antas att den kommer att få 

större betydelse vid en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag. 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har dock svårt att hantera en 

ökning av transaktionskostnader och asymmetrisk information med hjälp 

av personlig relation varför problemen måste lösas på något annat sätt. 

 



DAGENS REVISIONSPLIKT I MINDRE AKTIEBOLAG  
 

 - 136 - 

7.2.2 Den externa revisionens betydelse för 

Ekobrottsmyndigheten 
Extern revision är mycket viktigt för Ekobrottsmyndigheten om de ska 

kunna nå ut till aktiebolagen för att kunna förebygga och bekämpa ekobrott. 

Då Ekobrottsmyndigheten är en förhållandevis liten myndighet måste de ta 

hjälp av någon annan för att genom dem nå ut till landets alla företag. I 

dagsläget tar Ekobrottsmyndigheten främst hjälp av revisorer och genom 

deras anmälningsplikt gällande misstänkta brott enligt ABL 10 kap 38 § 

samt att alla aktiebolag har revisionsplikt kan Ekobrottsmyndigheten nå ut 

till alla aktiebolag. Den möjligheten har Ekobrottsmyndigheten inte när det 

gäller företagsformer utan ett lagstadgat krav på extern revision. Vid en 

frivillig revisionsplikt når visserligen Ekobrottsmyndigheten fortfarande ut 

till revisorerna genom anmälningsskyldigheten, men effekten av en frivillig 

revisionsplikt i mindre aktiebolag skulle bli att Ekobrottsmyndigheten inte 

når ut till de mindre aktiebolag som väljer att inte genomgå extern revision. 

Därmed minskar Ekobrottsmyndighetens möjlighet till brottsförebyggande 

arbete och de måste då hitta andra vägar för att nå ut till mindre aktiebolag, 

vilket troligtvis skulle vara svårt för Ekobrottsmyndigheten att lyckas med 

på egen hand på grund av att deras resurser är begränsade. Dock satsar 

Ekobrottsmyndigheten redan i dagsläget på att nå ut till andra grupper, 

såsom branschorganisationer och redovisningskonsulter, vilka eventuellt 

skulle kunna spela en större roll i framtiden.  

 

En annan effekt av en frivillig revisionsplikt är att risken finns att de 

oaktsamma brotten ökar, då många mindre aktiebolag saknar kompetens 

inom redovisnings- och skatteområdet. Genom extern revision kan 

felaktigheter upptäckas och många brott kan sållas bort, vilket gör att 

Ekobrottsmyndigheten kan ägna sig åt dem som verkligen satsar på att begå 



DAGENS REVISIONSPLIKT I MINDRE AKTIEBOLAG  
 

 - 137 - 

brott. En frivillig revisionsplikt skulle således leda till att den externa 

revisionens preventiva effekt i många fall försvinner. Frågan är dock om de 

länder som har undantag från revisionsplikt har en större andel ekobrott 

samt hur de hanterar problemet. Den svenska Ekobrottsmyndigheten har 

inget svar på detta och informationen har inte heller kunnat erhållas på 

något annat sätt. Om andra länder kan hantera detta problem borde dock 

Sverige också klara av det.  

  

Extern revision används också som ett led i Ekobrottsmyndighetens 

brottsbekämpande arbete genom att revisorn har en lagstadgad 

anmälningsplikt. I dagsläget anmäls dock endast en procent av de anmälda 

brotten till Ekobrottsmyndigheten av revisorer och utifrån denna aspekt 

skulle en frivillig revisionsplikt inte påverka det brottsbekämpande arbetet. 

Frågan är då om dessa brott istället skulle upptäckas av de stora anmälarna, 

konkursförvaltarna och Skatteverket. Detta är dock svårt att uttala sig om. 

 

7.2.3 Den externa revisionens betydelse för Skatteverket 
Skatteverkets intresse är att genom deklarationsgranskning och ”revision” 

kontrollera att företagen betalar in rätt mängd skatt och för att göra detta 

behöver Skatteverket olika typer av information. Vid en granskning av ett 

aktiebolag begär Skatteverket in aktiebolagets årsredovisning och att denna 

är reviderad anser Skatteverket höjer årsredovisningens trovärdighet. 

Dessutom kan Skatteverket begära in aktiebolagets bokföring, verifikat och 

avtal samt ta del av de rapporter revisorn lämnat till aktiebolagets ledning.  

 

Skatteverket har således ett behov av att extern revision genomförs i 

mindre aktiebolag då den garanterar att den ekonomiska informationen har 

en viss kvalitetsnivå. Detta är viktigt då den ekonomiska informationen ska 
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användas som beskattningsunderlag. En frivillig revisionsplikt kan 

innebära att aktiebolaget slutar att anlita en revisor och därmed kan 

kvalitetsnivån på den ekonomiska informationen försämras, då många 

mindre aktiebolag inte har tillräcklig kompetens inom redovisnings- och 

skatteområdet. Kvalitetsnivån kan dock förbli oförändrad vid en frivillig 

revisionsplikt för mindre aktiebolag, då de aktiebolag som själva upprättar 

sin redovisning kan anlita en redovisningsbyrå när kostnaden för extern 

revision försvinner. Något som de i dagsläget kanske inte har råd med. 

Huruvida kvalitetsnivån på det underlag som lämnas till Skatteverket 

kommer att förändras går således inte att uttala sig om.  

 

Skatteverket har även ett behov av extern revision utifrån att revisorn har 

en skyldighet, enligt ABL 10 kap 31 §, att i revisionsberättelsen anmärka 

bland annat om aktiebolaget inte har gjort skatteavdrag och inte betalat 

skatt i rätt tid. Vid en frivillig revisionsplikt skulle det inte finnas någon 

revisor i de aktiebolag som har valt att inte genomgå extern revision och 

därmed ingen som anmärker på om aktiebolaget inte har uppfyllt sina 

plikter angående skatt. Antalet skatteinbetalningar borde dock inte påverkas 

då Skatteverket för ett register över vilka skatter som en verksamhet ska 

betala, däremot kan den mängd skatt som betalas påverkas om det inte 

genomförs någon extern revision i aktiebolaget, vilket kan få konsekvenser 

för hela samhället. Förändrade skatteinbetalningar kan både bero på att 

många mindre aktiebolag saknar kompetens inom skattefrågor, men också 

på grund av att den externa revisionens preventiva effekt försvinner, det 

vill säga att fler försöker fuska eftersom upptäcktsrisken är mindre då det 

inte genomförs någon extern revision i aktiebolaget. En annan effekt av en 

frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag kan vara att Skatteverket får 

utföra fler och mer detaljerade granskningar av mindre aktiebolag. Detta 
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beror på att Skatteverket, i de fall det inte genomförs någon extern revision, 

skulle behöva kontrollera de moment som idag kontrolleras av revisorn. 

Skatteverket har säkerligen tillräcklig kompetens för att genomföra 

kontrollerna, men frågan är om deras resurser räcker till för det och vem 

som ska betala de. 

 

7.2.4 Den externa revisionens betydelse för bankerna 
Bankernas intresse är att få tillbaka utlånade medel, men också att tjäna 

pengar på sin verksamhet. För att säkerställa att de utlånade medlen 

återbetalas gör bankerna en kreditvärdighetsbedömning och kräver även att 

olika säkerheter, såsom personlig borgen, ställs. Bankerna behöver 

information om kredittagaren för att kunna göra en 

kreditvärdighetsbedömning och den information som inhämtas är bland 

annat årsredovisning, resultat- och likviditetsbudgetar, delårsrapporter, 

nyckeltal, bokslut, kassaflödesanalyser och kreditupplysningar. Utöver 

detta vill bankerna förstå verksamheten och gör därför branschanalyser och 

en bedömning av affärsidén samt företagsledningen. Av den information 

som nämnts ovan är det endast årsredovisningen som revideras externt och 

den kommer således att påverkas vid en frivillig revisionsplikt. När det 

gäller bankerna och deras informationsinhämtning finns det flera likheter 

med Svensson (2003) där det framkom att banker i stort sett alltid 

efterfrågar årsredovisning och företagsintern information samt att bankerna 

alltid gör en kreditupplysning på kredittagaren. Där framkom även att 

informationsinhämtningen beror på varje enskilt företags komplexitet, 

vilket stämmer överens med denna undersöknings resultat, eftersom 

bankerna menar att det är verksamhetens och affärens komplexitet som styr 

hur mycket information som inhämtas.  
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I denna studie och även i Svensson (2003) har det konstaterats att 

informationen i kreditprocessen inte enbart bygger på årsredovisningen 

utan även på framåtriktat material såsom resultat- och likviditetsbudgetar. 

Bankerna menar att årsredovisningen ger historisk information, varför den 

måste kompletteras med framåtriktat material och vissa banker anser även 

att det framåtriktade materialet är det mest intressanta. Det framåtriktade 

materialet har inte reviderats och frågan är hur stor tillförlitlighet detta 

material har. Bankerna skulle dock kunna använda den reviderade 

årsredovisningen för att kontrollera att siffrorna i budgetarna är trovärdiga, 

vilket bank E gör. Den reviderade årsredovisningen är således en garanti 

för att det kreditbeslut som banken har fattat är riktigt i och med att de kan 

vara rimligt säkra på att den information som de grundat beslutet på inte 

innehåller några väsentliga fel. Ur denna synpunkt fyller den reviderade 

årsredovisningen en viss funktion för bankerna. 

 

Alla bankerna säger också att det är viktigt med en externt reviderad 

årsredovisning vid kreditvärdighetsbedömningar av företag och att extern 

revision höjer informationens tillförlitlighet.  Även vem som är revisor i 

aktiebolaget är av betydelse för tillförlitligheten, vilket även har 

framkommit i Svensson (2003). I andra företagsformer än aktiebolag finns 

det normalt inget lagstadgat krav på reviderad ekonomisk information och 

ingen av bankerna kräver heller generellt att andra företag än aktiebolag 

ska ha reviderade ekonomiska rapporter. Utifrån detta borde således den 

information som lämnas till banken av företag som inte har något 

lagstadgat krav på extern revision ha en lägre tillförlitlighet då extern 

revision av denna information normalt sett inte har genomförts. Varför 

kräver då banken en högre tillförlitlighet på aktiebolags ekonomiska 

information? En del av bankerna kan inte svara på varför de inte kräver 
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extern revision i andra företagsformer än aktiebolag, medan de andra menar 

att det beror på att det inte finns något lagstadgat krav. I Danmark har dock 

ett av argumenten mot en frivillig revisionsplikt varit att det innebär en 

högre kreditrisk för bankerna att låna ut pengar till ett aktiebolag vars 

årsredovisning inte är reviderad, vilket hänger samman med aktieägarens 

begränsade ansvar 42 . Om det antas att denna inställning även råder i 

Sverige skulle bankerna alltså kräva en högre tillförlitlighet på aktiebolags 

ekonomiska information på grund av det begränsade ansvaret som leder till 

en högre kreditrisk. Det personliga ansvaret i andra företagsformer gör 

dock att bankerna kan acceptera en lägre tillförlitlighet på den information 

som lämnas.  

 

Anser då bankerna att kreditrisken kommer att öka vid en frivillig 

revisionsplikt? Om det antas att en förändrad användning av personlig 

borgen är ett uttryck för den förändrade kreditrisken ger bankerna en 

splittrad bild. Bank D och E skulle inte använda mer personlig borgen, men 

det skulle däremot bank C göra. Troligtvis skulle även bank B använda sig 

av personlig borgen i större utsträckning då de säger att om det inte går att 

lita på siffrorna ligger det i sakens natur att ställa tuffare säkerhetskrav. De 

säger även att de skulle lägga ner mer tid, vid en frivillig revisionsplikt, på 

att kontrollera siffrorna i årsredovisningen och därmed kan det antas att 

bank B inte litar på siffrorna och därför kommer att kräva mer personlig 

borgen. Således anser två av bankerna att kreditrisken kommer att öka, 

medan två av bankerna tror att den kommer att vara oförändrad. 

 

En frivillig revisionsplikt innebär, för de aktiebolag som inte har genomgått 

extern revision, en lägre tillförlitlighet i den ekonomiska information som 

                                                 
42 Jämför ABL 1 kap 1 §. 
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aktiebolaget lämnar och därmed kommer kreditrisken för bankerna att öka. 

Detta borde bankerna dock kunna hantera, då kreditrisken inte borde vara 

större än den risk som de tar idag när det gäller företag med personligt 

ansvar och oreviderade ekonomiska rapporter. Påståendet grundas i att det i 

alla banker är vanligt förekommande att ägaren till ett mindre aktiebolag 

måste ställa en personlig borgen vid beviljande av en kredit. Att säkerheter 

spelar en större roll för mindre företag har även konstaterats av Svensson 

(2003). Dock poängterar bankerna att det är återbetalningsförmågan som är 

det viktiga och att säkerheter är av underordnad betydelse, vilket även detta 

stämmer överens med Svensson (2003). Säkerheter, i form av personlig 

borgen, kan däremot vara ett sätt att hantera problemet med en ökad 

asymmetrisk information vid en frivillig revisionsplikt, men att så skulle 

vara fallet är dock osäkert då bankerna har delade meningar om personlig 

borgen kommer att användas i större utsträckning.  

 

Aktiebolaget kan alltså ur bankernas hänseende likställas med exempelvis 

en enskild firma, då den personliga borgen sätter det begränsade 

ägaransvaret ur spel. Därför innebär det inte en större kreditrisk för 

bankerna att låna ut pengar till ett mindre aktiebolag med en oreviderad 

årsredovisning jämfört med att låna ut pengar till ett företag där ägaren är 

personligt ansvarig och de ekonomiska rapporterna inte är reviderade. Ur 

denna synpunkt borde således extern revision inte ha så stor betydelse för 

bankerna som de påstår, men det går dock inte att bortse från att extern 

revision fungerar som en varningssignal. I de fall den externa revisionen 

resulterar i en oren revisionsberättelse får bankerna kännedom om detta, 

vilket föranleder djupare analyser och mer uppmärksamhet på kredittagaren 

från bankens sida. En frivillig revisionsplikt kommer att innebära att denna 

varningssignal går förlorad i de fall aktiebolagen väljer att inte genomgå 
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extern revision. Frågan är dock hur stor nytta bankerna har av detta 

hjälpmedel då de i dagsläget klarar sig utan det i företagsformer med 

personligt betalningsansvar. Eftersom mindre aktiebolags verksamheter 

ofta inte är mer komplicerade än exempelvis en enskild firma anses att 

bankerna kan klara sig utan detta hjälpmedel, då bank D har påpekat att de 

inte bygger kreditgivningen på att årsredovisningen är externt reviderad. 

Dessutom säger bank E att de troligtvis skulle klara sina analyser av 

kredittagaren utan ett lagstadgat krav på extern revision i mindre aktiebolag 

och menar att UC skulle få större betydelse vid en frivillig revisionsplikt. 

Här uppstår emellertid ett problem då även UC bygger sitt material på 

externt reviderade årsredovisningar, dock inte betalningsanmärkningar, 

vilket gör att tillförlitligheten till UC:s material kan ifrågasättas vid en 

frivillig revisionsplikt43.  

 

7.2.5 Revisionspliktens vara eller inte vara i mindre 

aktiebolag 
 

För (om 

alternativ) 
Osäkra Emot 

Skatteverket Bank A 
Ekobrottsmyndighet

en 

Bank C Bank D Bank B 

  Bank E 

 
Tabell 4 Intressenternas inställning till en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag 

 

                                                 
43 UC har kontaktats för att undersöka deras syn på en frivillig revisionsplikt i mindre 
aktiebolag, men tyvärr har inte något svar kunnat erhållas. 
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Som tabellen ovan antyder är det ingen av intressenterna som kan tänka sig 

att i framtiden ha en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag utan någon 

extern granskning av de mindre aktiebolagen. Samtliga intressenter påpekar 

att det inte går att släppa helt på kontrollerna om revisionsplikten blir 

frivillig för mindre aktiebolag utan de anser att andra alternativ i så fall 

måste utarbetas.  

 

Skatteverket och bank C anser att reglerna för mindre aktiebolag kan 

förenklas och de menar att ett steg i denna process kan vara att göra 

revisionsplikten frivillig för dessa. Bank C argumenterar att de mindre 

aktiebolagen inte är så komplexa och att den associationsform som 

företaget bedrivs i är av underordnad betydelse i de fall banken har en god 

relation till kredittagaren, varför de menar att revisionsplikten kan göras 

frivillig. Bank C poängterar dock att någon form av granskning ändå måste 

ske, men kanske inte i den form som finns i dagsläget. Skatteverket menar 

att revisionsplikten kan frivilliggöras för mindre aktiebolag då extern 

revision inte är det enda sättet för kunskapsöverföring till aktiebolagen och 

för att säkerställa att redovisningsinformationen uppnår en god kvalitet.   

 

Bank B är av den åsikten att en frivillig revisionsplikt skulle leda till mer 

arbete för banken då deras kontroller skulle behöva bli mer omfattande och 

därför anser de att revisionsplikten ska finnas kvar i sin nuvarande form. 

Bank E instämmer med bank B om att revisionsplikten inte ska bli frivillig 

då årsredovisningen är det material som har störst betydelse vid en 

kreditvärdighetsbedömning vid sidan av det egenproducerade materialet 

samt att de förlitar sig mycket på att siffrorna i årsredovisningen är korrekta. 

En frivillig revisionsplikt skulle för Ekobrottsmyndigheten innebära att de 

inte, genom revisorerna, kan nå ut till de mindre aktiebolagen på samma 
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sätt som idag, vilket gör att Ekobrottsmyndigheten anser att 

revisionsplikten inte ska avskaffas.  

 

Bank A och D är de intressenter som är osäkra när det gäller huruvida 

revisionsplikten ska göras frivillig eller ej. En frivillig revisionsplikt kan 

minska kostnaderna för mindre aktiebolag enligt bank A, men banken säger 

också att trovärdigheten förmodligen minskar om aktiebolaget inte 

revideras. Ofta saknas det kompetens i de mindre aktiebolagen för att sköta 

allt själv varför bank A menar att risken för fel är stor om aktiebolagen inte 

tvingas in i ett samarbete med en extern part som kan ge råd. Bank D 

resonerar att extern revision höjer den ekonomiska informationens 

trovärdighet och är en trygghet både för banken och för ägaren, men om 

den externa revisionen hindrar svenska småföretag från att konkurrera på 

samma villkor som företag i Europa anser bank D att revisionsplikten bör 

ses över.  

 

Av ovanstående argument som har framförts av intressenterna är det svårt 

att utläsa huruvida revisionsplikten i mindre aktiebolag ska göras frivillig 

eller ej, då flera av argumenten är alltför vaga och saknar substans. Att en 

frivillig revisionsplikt skulle leda till merarbete för bankerna och att deras 

kontroller skulle bli mer omfattande och att revisionsplikten därför ska 

behållas anses som ett ohållbart argument, då banken är en intressent med 

mycket makt och själva, vid en kreditansökan, kan kräva att aktiebolagets 

rapporter är externt reviderade. Detta är även något som bank E konstaterat. 

Att aktiebolaget inte skulle uppfylla bankens krav på extern revision är inte 

särskilt troligt då risken är stor att krediten inte beviljas eller sägs upp om 

aktiebolaget inte lever upp till villkoren, vilket kan riskera företagets 

fortsatta överlevnad. Extern revision är också något som alla bankerna 
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kommer att kräva, vid en frivillig revisionsplikt, av vissa aktiebolag som 

har valt att inte genomgå extern revision. Dessutom finns det ingen 

möjlighet för aktiebolaget att vända sig till någon annan bank, då 

majoriteten av bankerna inte anser att det kommer att vara ett 

konkurrensmedel att inte kräva extern revision vid beviljande av krediter. 

Även detta leder till att aktiebolaget rättar sig efter de villkor som bankerna 

ställer.  

 

Att kräva extern revision borde underlättas av en god personlig relation, då 

denna enligt bankerna gör det lätt att få tillgång till information om 

aktiebolagets verksamhet. Redan i dagsläget ställer också kreditkontrakten 

krav på företagens informationsrapportering, exempelvis har revisorn en 

tystnadsplikt enligt ABL 10 kap 37 § och revisorslagen 26 §, men denna 

sätts ur spel genom kreditkontrakten där det ofta stadgas att banken har rätt 

att kontakta revisorn för kompletterande uppgifter (Svensson, 2003). 

Ytterligare krav från bankens sida torde därmed inte innebära några 

problem.  

 

Om bankerna ändå kommer att kräva extern revision vid en frivillig 

revisionsplikt kan meningen med att avskaffa revisionsplikten ifrågasättas. 

Dock bör erinras att alla mindre aktiebolag inte har banklån och genom att 

göra revisionsplikten frivillig för mindre aktiebolag kan de som inte har 

banklån spara in den kostnaden som extern revision innebär.    
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 8. DEN FRAMTIDA REVISIONSPLIKTEN I 

MINDRE AKTIEBOLAG 
Uppsatsens sista kapitel redogör för hur den framtida revisionsplikten bör 

se ut i mindre svenska aktiebolag, vilket innebär att olika alternativ 

analyseras med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Därutöver 

kommenteras vilka slutsatser som kan dras från studien och slutligen ges 

förslag till vidare studier inom ämnet revisionsplikt i mindre aktiebolag. 

 

8.1 REVISIONSPLIKT ELLER INTE, VILKA ÄR 

ALTERNATIVEN? 
Innan studien genomfördes antogs att Sverige stod inför valet mellan 

revisionsplikt eller inte revisionsplikt för mindre aktiebolag. Om valet föll 

på det sistnämnda, inte revisionsplikt, skulle det innebära att 

revisionsplikten gjordes frivillig för mindre aktiebolag och inte 

kompletterades med något annat. Under studien har det dock framkommit 

att intressenterna inte vill släppa kontrollen av de mindre aktiebolagen helt 

och ett antal alternativ till den lagstadgade revisionsplikten har, dels genom 

samtal med intressenterna, dels genom att studera hur andra länder har löst 

situationen, framträtt som möjliga. Om den svenska revisionsplikten skulle 

bli frivillig är det av stort intresse att undersöka i vilken utsträckning 

organisationens intressenter får sina behov tillgodosedda med hjälp av de 

olika alternativen, då extern revision är till för intressenterna. I denna studie 

har dock endast intressenterna Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och 

bankerna undersökts, då de anses ha mest att förlora på en frivillig 

revisionsplikt. Dessutom analyseras inte det alternativ som föreslås av bank 

B som innebär ett mer precist och detaljerat intyg än det som finns idag. 
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Anledningen är att förslaget inte anses vara ett alternativ till en frivillig 

revisionsplikt i mindre aktiebolag, utan anses vara en skärpning av den 

revisionsplikt som finns i dagsläget.  

 

Att alla intressenter till en organisation har behov som ska tillgodoses av 

denna är något som framkommer i Stakeholder Theory. Enligt den positiva 

inriktningen i Stakeholder Theory ska organisationen prioritera dess viktiga 

intressenter, i detta fall Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och bankerna 

och således borde organisationen rätta sig efter det alternativ som 

intressenterna anser tillgodoser deras behov på bästa sätt. (Deegan, 2001) 

Nedan undersöks om de alternativ som har framkommit under studiens 

gång kan tillgodose intressenternas behov.  

 

Förslagen nedan innebär att revisionsplikten i mindre aktiebolag blir helt 

frivillig eller ersätts med någon annan kontroll. Alla förslag innebär vidare 

att aktiebolag med mindre än tio anställda och en omsättning som inte 

överstiger tre miljoner kronor kommer att omfattas av förslaget. EU:s 

gränser gällande undantag från revisionsplikt används således inte och 

anledningen till det är att endast cirka 1,5 procent av de svenska 

aktiebolagen i så fall skulle omfattas av revisionsplikt (www.ad.se, 

050508). Ett problem med att sätta gränser för vilka aktiebolag som ska 

omfattas är dels att avgöra var gränsen ska dras, dels att avgöra när 

aktiebolagen uppfyller gränserna, vilket är något som kritikerna till en 

frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag framför. Dessa 

gränsdragningsproblem är dock något som de länder med en frivillig 

revisionsplikt har löst och varför skulle inte Sverige kunna lösa det? Ett sätt 

att lösa problemet med att avgöra när aktiebolaget uppfyller gränserna är, 

som i andra länder med frivillig revisionsplikt, att gränserna måste 
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uppfyllas två år i rad för att undantaget från extern revision ska få utnyttjas. 

Problemen ses dock inte som några egentliga problem, då gränsdragningar i 

samhället sker dagligen, exempelvis finns det gränser för när en person får 

köpa alkohol, ta körkort, betala skatt och så vidare. Detta gör att 

gränsdragningsproblemet går att lösa på ett bra sätt. 

 

 
 

 
Figur 7 Föreslagna alternativ 

 

Det första alternativet som föreslås är att revisionsplikten i mindre 

aktiebolag blir frivillig och inte kompletteras med något annat. Detta skulle 

innebära att de mindre aktiebolagens kostnader för extern granskning 

minskar, då de själva kan välja om de vill genomgå extern revision eller 

inte. En fördel med förslaget är att de mindre aktiebolagen kan utnyttja 

revisorn som rådgivare i större utsträckning än vad som är möjligt idag, då 

jävsproblematiken inte uppstår44. Att aktiebolaget ska använda revisorn 

som rådgivare verkar vara något som bankerna efterfrågar. I de fall de 

mindre aktiebolagen inte väljer att genomgå extern revision kommer det att 

innebära att Skatteverket inte längre har någon som kontrollerar att skatter 

betalas i rätt mängd och vid rätt tidpunkt samt kontrollerar att 

                                                 
44 Jämför ABL 10 kap 16 § och Revisorslagen 20-21 §§. 
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beskattningsunderlaget är tillförlitligt. Dessutom kommer 

Ekobrottsmyndigheten inte längre att ha någon som hjälper dem att 

förebygga och anmäla ekobrott på det sätt som revisionsplikten ger 

möjlighet till idag. Detta förslag kommer således inte att uppfylla dessa 

intressenters behov. Bankerna däremot kan alltid, genom att påkalla 

revision, få sina behov tillfredsställda då de har kontroll över en begränsad 

resurs, kapital, och deras krav måste i enlighet med Stakeholder Theory 

uppfyllas av aktiebolaget annars är risken stor att deras överlevnad 

äventyras.    

 

En variant av detta förslag är att Skatteverket kan, i de fall det finns en 

välgrundad misstanke om felaktigheter gällande aktiebolagets skatt, kräva 

att aktiebolaget genomgår extern revision och att aktiebolaget själv 

bekostar den. På så vis kan Skatteverket till viss del få sitt behov uppfyllt 

och större delen av de mindre aktiebolagen kommer inte att ha några 

kostnader för extern revision.  

 

Både genom att studera hur det ser ut i andra länder och genom de 

intervjuer som genomförts har ett alternativ framkommit som innebär att 

dagens revisionsplikt för mindre aktiebolag tas bort och ersätts med något 

som liknar Tysklands Steuerberater. En Steuerberater är en skatterådgivare 

som hjälper till med att upprätta deklarationen och som kontrollerar att rätt 

skatt betalas in.  Till skillnad från den lösning som finns i Tyskland föreslås 

att den svenska skatterådgivaren ska vara obligatorisk enligt lag. En 

skatterådgivare i alla mindre aktiebolag är ett alternativ som Skatteverket 

själv ser som en möjlighet och skulle innebära att de får sitt behov 

tillgodosett. En skatterådgivare som enbart kontrollerar skatter borde även 

innebära en lägre kostnad för de mindre aktiebolagen jämfört med dagens 
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revision som omfattar mer än bara kontroll av skatter. Detta är också ett 

steg i rätt riktning enligt kritikerna till dagens revisionsplikt. Detta förslag 

skulle däremot inte göra att Ekobrottsmyndigheten och bankerna får sina 

behov tillgodosedda, men det borde inte innebära något större problem för 

bankerna då de, som tidigare nämnts, kan kräva revision av aktiebolagen 

vid beviljande av krediter. Till viss del kan visserligen 

Ekobrottsmyndighetens behov tillgodoses genom att skatterådgivaren kan 

användas på motsvarande sätt som den lagstadgade revisorn idag. Dock 

begränsas denna möjlighet till att endast omfatta skattefrågor.  

 

Ett annat alternativ är ett enklare, men lagstadgat, revisionsförfarande, eller 

en så kallad review, som bland annat har framförts som ett alternativ i den 

danska och finska debatten samt av Skatteverket. Ett enklare 

revisionsförfarande skulle innebära att vissa moment som ingår i dagens 

revision inte genomförs och att kostnaderna för extern granskning minskar 

med trettio procent för de mindre aktiebolagen (Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, 2005). En kostnadsminskning är också något som 

förespråkarna för en frivillig revisionsplikt framhäver som en önskvärd 

effekt. Den externa revisionen finns således fortfarande kvar, men i ett 

enklare revisionsförfarande uttalar sig inte revisorn med samma grad av 

säkerhet som i den revisionsberättelse som dagens revision utmynnar i. 

Frågan är därför om den lägre graden av säkerhet och den information som 

ges i ett enklare revisionsförfarande är tillräcklig för att intressenterna ska 

vara nöjda och inte behöva vidta ytterligare åtgärder än de som vidtas idag. 

I och med att den externa revisionen finns kvar kan det antas att 

intressenterna får sina behov tillgodosedda genom att en extern part 

kontrollerar aktiebolagen, dock är granskningen inte lika omfattande. Det 
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finns en internationellt accepterad standard 45  för hur en review ska 

genomföras och det är möjligt att denna kan komma att tillämpas om 

Sverige väljer att införa ett enklare revisionsförfarande. Vad som ska ingå i 

en review är inte klart definierat i standarden, men det finns vissa förslag 

på kontroller som ska genomföras och i slutändan är det revisorn som 

bestämmer vad som granskas. De föreslagna kontrollerna som finns i 

standarden tyder på att intressenterna i undersökningen får sina behov 

tillgodosedda. Om Sverige väljer att utarbeta egna riktlinjer för ett enklare 

revisionsförfarande skulle intressenterna i undersökningen förmodligen 

kunna påverka förfarandets utformning i egenskap av deras ställning som 

maktintressenter och därmed få sina behov tillgodosedda. 

 

Ytterligare en möjlighet är att ta bort dagens revisionsplikt för mindre 

aktiebolag och lagstifta, som bank C förslår, om en ekonomisk rådgivare 

som kontrollerar skatter och har ett redovisningsansvar. Detta förslag 

framkom även i Svensson (2003). Denna person ska även följa 

aktiebolagets utveckling samt verksamhet och avge ett intyg som beskriver 

företagets situation. En ekonomisk rådgivare skulle se till att det i de 

mindre aktiebolagen finns kompetens i ekonomiska frågor, vilket 

Skatteverket ser som viktigt vid ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten. Det kan därför antas att Skatteverket anser att alternativet 

med en ekonomisk rådgivare i de mindre aktiebolagen tillgodoser deras 

behov. Det har även i intervjuerna med bankerna framkommit att de gärna 

ser att aktiebolaget använder revisorn som en rådgivare och bollplank i 

ekonomiska spörsmål. Att använda revisorn som rådgivare är dock inte 

huvudsyftet med extern revision och detta kan äventyra revisorns 

                                                 
45  I Sverige kallas den för SÖG 2400, vilken är en översättning av ISA:s 
rekommendation gällande review (FAR, 2005b). Se utdrag av SÖG 2400 i bilaga 5. 
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oberoende46, något som gett upphov till dagens debatt om revisionsplikt i 

mindre aktiebolag. Utifrån detta resonemang borde därför en ekonomisk 

rådgivare vara i linje med vad bankerna i dagsläget efterfrågar av revisorn. 

För att Ekobrottsmyndigheten ska få sina behov tillgodosedda måste de nå 

ut till den ekonomiska rådgivaren och frågan är om de ekonomiska 

rådgivarna har något intresse av att samarbeta med Ekobrottsmyndigheten 

om de inte har någon anmälningsskyldighet gällande misstänkta brott eller 

något straffrättsligt ansvar. Troligtvis har de inte det, varför 

Ekobrottsmyndigheten inte får sitt behov tillgodosett. Om den ekonomiska 

rådgivaren däremot skulle påföras dessa skyldigheter innebär det 

visserligen att Ekobrottsmyndighetens behov uppfylls, men förslaget 

innebär inte någon nämnvärd skillnad mot revisorn idag och frågan är 

därför vad vitsen är med att ta bort revisorerna och istället ersätta dem med 

någon annan yrkesgrupp. Detta har även Ekobrottsmyndigheten poängterat. 

Något annat som talar emot detta alternativ är att den ekonomiska 

rådgivarens verksamhet förmodligen blir relativt omfattande och därmed 

blir det inte billigare än dagens externa revision.  

 

8.2 FÖRSLAG TILL FRAMTIDENS SVENSKA 

REVISIONSPLIKT I MINDRE AKTIEBOLAG 
För att kunna ge ett förslag på hur den svenska revisionsplikten bör se ut i 

mindre aktiebolag måste de alternativ som framförts ovan värderas på 

något sätt. Frågan är hur. Enligt Stakeholder Theory ska de mäktigaste 

intressenternas behov tillgodoses först. Detta skulle alltså vara en möjlig 

värderingsgrund, men problemet med Stakeholder Theory är dock att den 

inte talar om vilken intressents behov som ska tillgodoses om det finns 

flera intressenter med lika stor makt, men med konflikterande behov. 
                                                 
46 Jämför ABL 10 kap 16 § och Revisorslagen 20-21 §§. 
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Problemet för denna studie är däremot att alla de undersökta intressenterna 

är maktintressenter och det är svårt att avgöra vem av dem som har mest 

makt och således vems behov som ska tillgodoses först. Visserligen är 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket en förlängning av staten som är 

den viktigaste intressenten enligt Wallace (1995), men frågan är hur 

mycket makt de enskilda myndigheterna har. I och med att det är svårt att 

avgöra vem som är mäktigast måste en annan värderingsgrund användas 

för att, utifrån ett intressentperspektiv, kunna ge ett förslag på framtidens 

revisionsplikt i mindre aktiebolag. Ett naturligt alternativ blir därför att 

värdera förslagen efter hur många intressenters behov som uppfylls. Det 

förslag som tillfredsställer flest intressenters behov kommer därmed att 

vara det som väljs.  

 

Av de förslag som har analyserats ovan framgår att oavsett vilket 

alternativet till dagens revisionsplikt blir kommer bankerna alltid att klara 

sig då de är en maktintressent och har en mycket stark förhandlingsposition 

i och med att de ”sitter på pengarna”. När ett aktiebolag vill få en kredit 

beviljad och inte har genomgått extern revision kan bankerna, genom sin 

maktposition, kräva att aktiebolaget revideras och lämnar kompletterande 

information.  Ekobrottsmyndighetens behov uppfylls däremot endast till 

viss del, eller är ouppfyllda, i flera av förslagen. Detta beror på att deras 

verksamhet till stor del är uppbyggd kring att det finns en revisionsplikt i 

alla aktiebolag och Ekobrottsmyndigheten är i dagsläget beroende av den 

externa revisionens förebyggande effekt och revisorns 

anmälningsskyldighet. Ett enklare revisionsförfarande är dock ett förslag 

som tillgodoser Ekobrottsmyndighetens behov, då det fortfarande sker en 

kontroll av de mindre aktiebolagen och därmed når Ekobrottsmyndigheten 

ut till aktiebolagen. Visserligen skulle en ekonomisk rådgivare kunna vara 
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ett alternativ, men som tidigare nämnts anses det inte vara någon mening 

med att ersätta revisorn med en ekonomisk rådigvare då dennes uppgift, för 

att tillgodose Ekobrottsmyndighetens behov, i så fall skulle vara i stort sett 

identisk med revisorns. Till skillnad från Ekobrottsmyndigheten kan 

Skatteverket i de flesta alternativen få sina behov tillgodosedda, då tre av 

fyra alternativ innebär att det sker någon form av kontroll av skatter. En 

variant av det förstnämnda alternativet, en frivillig revisionsplikt, med 

möjlighet för Skatteverket att kräva extern revision vid misstanke om 

oegentligheter skulle också tillgodose myndighetens behov.  

 

Hur bör då den svenska revisionsplikten för mindre aktiebolag, utifrån ett 

intressentperspektiv, se ut i framtiden? Ett enklare revisionsförfarande är 

det förslag som uppfyller alla, av de i undersökningen ingående, 

intressenters behov och anses därmed vara det bästa av de ovan angivna 

förslagen. Om Sverige skulle införa ett enklare revisionsförfarande skulle 

det innebära att Ekobrottsmyndigheten fortfarande når ut till alla aktiebolag, 

något som är särskilt viktigt för deras brottsförebyggande arbete. Vad gäller 

bekämpning av ekonomisk brottslighet borde ett enklare 

revisionsförfarande vara tillräckligt för att upptäcka brotten i mindre 

aktiebolag, då dessa verksamheter många gånger inte är så komplexa. 

Därmed är det svårare att ”gömma” oegentligheter i verksamheten och om 

så är fallet borde de upptäckas vid ett enklare revisionsförfarande. För 

Skatteverkets del skulle förslaget innebära att det även i fortsättningen 

finns någon som kontrollerar att aktiebolaget betalat in sina skatter i rätt tid, 

men också att beskattningsunderlaget är korrekt och tillförlitligt. Även 

bankernas behov av tillförlitligt underlag för kreditvärdighetsbedömning 

tillgodoses genom detta förslag. Oavsett om Sverige väljer att tillämpa den 

internationella standarden för review eller om Sverige väljer att utarbeta 
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egna riktlinjer kommer alla intressenters behov att tillgodoses. Dessutom 

minskar de mindre aktiebolagens kostnader för extern revision om ett 

enklare revisionsförfarande införs, vilket är en positiv effekt av förslaget 

för de mindre aktiebolagen. Bankerna skulle visserligen kunna kräva 

ytterligare kontroller vid beviljande av krediter och det skulle således leda 

till en merkostnad för aktiebolaget. Dock har inte alla aktiebolag 

finansierats via bankkrediter varför inte alla aktiebolag drabbas av denna 

merkostnad.    

 

Varför förespråkas då inte en helt frivillig revisionsplikt för de mindre 

aktiebolagen som Tyskland, Frankrike samt Storbritannien har och som 

även Finland föreslagit?  Alla länder i undersökningen har olika 

förutsättningar samt strukturer och när en ny företeelse ska inkorporeras i 

ett samhälle måste den passa in i den rådande strukturen. Passar en frivillig 

revisionsplikt för mindre aktiebolag in i den struktur som råder i det 

svenska samhället? En struktur som kan göra det svårt för Sverige att gå 

från plikt till helt frivillig extern revision på en gång är den starka 

traditionen av extern revision i alla aktiebolag. Varför kunde då 

Storbritannien gå från plikt till frivillighet när även de har en tradition av 

revisionsplikt i mindre aktiebolag? En anledning kan vara att 

Storbritanniens regleringsfilosofi var mer förankrad i landets struktur än 

vad traditionen av revisionsplikt i mindre aktiebolag var.   

 

En annan fråga är huruvida Sverige har förutsättningar för en frivillig 

revisionsplikt? Tyskland har exempelvis andra förutsättningar för att ha en 

frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag då de aldrig har haft ett krav på 

att alla tyska aktiebolag måste anlita en revisor. Därmed finns det en annan 

struktur i Tyskland jämfört med Sverige. Ett exempel på skillnader i 
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strukturen länderna emellan är att Tyskland har ett system med 

Steuerberater. Att anlita en Steuerberater är visserligen inget lagkrav, men 

många av de mindre aktiebolagen utnyttjar denna möjlighet och när en 

Steuerberater anlitas finns det reglerat i lag vad som är dennes uppgift. 

Genom systemet med Steuerberater kan den tyska staten få sitt behov av 

skattekontroll tillgodosett. Detta system existerar inte i Sverige vilket gör 

att det inte finns samma möjlighet att undanta mindre aktiebolag från 

revisionsplikt. En anledning till att Sverige har revisionsplikt i alla 

aktiebolag kan vara det faktum att Skatteverket inte har resurser att 

kontrollera alla skattskyldiga och därför förs en del av kontrollkostnaderna 

över på de enskilda skattesubjekten, exempelvis genom att alla aktiebolag 

måste genomgå extern revision. I de länder som har en frivillig 

revisionsplikt för mindre aktiebolag finns det däremot en annan struktur. 

En strukturskillnad är att den offentliga taxeringsrevisionen ofta är mycket 

omfattande (Lundfors, 1994), vilket gör att extern revision inte behövs i 

samma utsträckning och därmed kan vissa aktiebolag undantas från 

revisionsplikt. Om revisionsplikten ska göras frivillig måste Skatteverket 

förändra sitt arbetssätt, vilket inte går att göra i en handvändning. Dessutom 

måste även andra strukturer i det svenska samhället förändras, exempelvis 

behöver eventuellt lagstiftningen gällande aktiebolag ändras. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås därför att Sverige inför ett enklare 

revisionsförfarande och att systemet utvärderas efter ett antal år för att se 

om exempelvis den ekonomiska brottsligheten har förändrats. Under denna 

tid kan Ekobrottsmyndigheten förändra sin arbetsstruktur och utveckla sitt 

samarbete med andra grupper, till exempel branschorganisationer och 

redovisningskonsulter, vilka då kommer att få en större betydelse för 

Ekobrottsmyndighetens arbete än idag. Även Skatteverket kan under denna 
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tid förändra sitt arbetssätt. Vidare, om utvärderingen slår väl ut föreslås att 

nästa steg i processen blir att göra revisionsplikten helt frivillig för mindre 

aktiebolag och därmed harmonisera lagstiftningen med övriga EU. 

 

8.3 SLUTKOMMENTARER 
Föreliggande studie visar att det går att urskilja två grupper av länder, de 

som har revisionsplikt i mindre aktiebolag respektive de som inte har det. 

Till den förstnämnda gruppen hör Sverige, Norge, Danmark och Finland 

som alla har en lång tradition av revisionsplikt i alla aktiebolag. Frankrike 

och Tyskland har aldrig haft revisionsplikt i mindre aktiebolag och har det 

inte heller idag. Storbritannien däremot har tidigare haft revisionsplikt i alla 

aktiebolag, men sedan 1994 tillämpar de en frivillig revisionsplikt i mindre 

aktiebolag. I de flesta länderna finns det en debatt om revisionsplikt i 

mindre aktiebolag, dock inte i Frankrike och Tyskland och en orsak till 

detta kan vara att de aldrig har haft extern revision i mindre aktiebolag. Att 

ha revisionsplikt för alla aktiebolag verkar vara ett nordiskt särdrag som 

dock kan komma att luckras upp då Danmark och Finland har på förslag att 

göra revisionsplikten i mindre aktiebolag frivillig och utredningarna i de 

respektive länderna har kommit relativt långt.  

 

Att förklara skillnader i länders lagstiftning gällande revisionsplikt i mindre 

aktiebolag är svårt att göra med hjälp av det kulturella resonemanget som 

bygger på Grays (1988) och Hofstedes (1980) arbete. Resonemanget 

gällande redovisningssystem ger en bättre förklaring än det kulturella 

resonemanget. Redovisningens syfte kan förklara varför Sverige, Norge, 

Danmark och Finland har revisionsplikt i mindre aktiebolag och varför 

Storbritannien inte har det. Dock kan redovisningens syfte inte förklara 

varför Tyskland och Frankrike har undantag från revisionsplikt i mindre 



DEN FRAMTIDA REVISIONSPLIKTEN I MINDRE AKTIEBOLAG 
 

 - 159 - 

aktiebolag. En orsak till att de kontinentaleuropeiska ländernas lagstiftning 

angående revisionsplikt i mindre aktiebolag skiljer sig åt kan vara 

skillnader i ländernas beskattningssystem. Det mest troliga är att skillnader 

i revisionsplikt länderna emellan beror på institutionella faktorer. En 

anledning till att skillnader finns är att det saknas tvingande institutionell 

påverkan vilket hänger samman med att det fjärde bolagsdirektivets 

bestämmelse om revisionsplikt i mindre aktiebolag är fakultativ. Om denna 

bestämmelse var tvingande skulle alla länder, utom Norge då de inte är 

medlemmar i EU, ha likadan lagstiftning vad gäller revisionsplikt i mindre 

aktiebolag. Att vissa länder har övergått respektive kan komma att övergå 

från en lagstadgad till en frivillig revisionsplikt i mindre aktiebolag antas 

bero på mimetisk institutionell påverkan. Vidare kan skillnader i 

revisionsplikten bero på att det finns olika strukturer i länderna såsom ett 

system med Steuerberater.  

 

Sverige har i dagsläget revisionsplikt i alla aktiebolag, men inom 

näringslivet förs en debatt om huruvida så ska vara fallet även i framtiden. 

Revision syftar till att ge intressenterna tillförlitlig information angående 

aktiebolaget och alla intressenter är eniga om att extern revision höjer den 

ekonomiska informationens tillförlitlighet. I studien har det dock kunnat 

konstateras att bankerna generellt inte kräver extern revision av andra 

associationsformer än aktiebolag och att detta kan bero på att många andra 

associationsformer har ett personligt ägaransvar, vilket inte är fallet i 

aktiebolag. Dock sätts det begränsade ägaransvaret ur spel då bankerna 

generellt kräver att ägaren till ett mindre aktiebolag ställer en personlig 

borgen för att beviljas en kredit.  
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Vid en frivillig revisionsplikt är det vissa av intressenterna som kommer att 

drabbas mer negativt än andra varför det är viktigt att undersöka vilken roll 

extern revision spelar för dem. Enligt intressenterna i studien spelar extern 

revision en betydelsefull roll för deras arbete med aktiebolag och om 

revisionsplikten blev frivillig för mindre aktiebolag skulle intressenternas 

arbete påverkas. Dock är intressenterna inte eniga huruvida revisionsplikten 

för mindre aktiebolag ska bli frivillig eller inte. Skatteverket och en bank 

anser att mindre aktiebolag kan undantas från kravet på extern revision om 

någon annan form av extern granskning genomförs. Åsikten hos 

Ekobrottsmyndigheten och två banker är att revisionsplikten inte bör göras 

frivillig för mindre aktiebolag medan två banker inte kan ta ställning i 

frågan. Något som intressenterna dock har samma åsikt om är att den 

externa kontrollen av mindre aktiebolag inte kan tas bort helt. Både genom 

att se till hur lagstiftning angående revisionsplikt ser ut i andra europeiska 

länder och genom förslag från undersökningens intressenter har ett antal 

alternativ tagits fram. Oavsett vilket alternativet blir till dagens 

revisionsplikt i mindre aktiebolag kommer bankerna alltid att klara sig då 

de själva har möjligheten att kräva extern revision av aktiebolagen vid 

beviljande av en kredit. Det är dock svårare för Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten att få sina behov tillgodosedda då de inte har 

möjlighet att kräva att aktiebolagen genomgår extern revision i samma 

utsträckning som bankerna.  

 

Det alternativ som tillfredsställer flest intressenters behov är ett enklare 

revisionsförfarande, vilket innebär att en revisor utför en mindre 

omfattande revision och uttalar sig med lägre grad av säkerhet än dagens 

revision. Därmed är ett enklare revisionsförfarande det förslag som föreslås, 

det vill säga att Sverige bör ersätta dagens revisionsplikt med ett enklare 
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revisionsförfarande. Detta motiveras med att en frivillig revisionsplikt inte 

passar in i den rådande strukturen, vilket gör att det kan vara svårt för 

Sverige att gå från plikt till frivillighet. Detta beror delvis på att det finns en 

stark tradition av extern revision i alla aktiebolag. Efter ett antal år med ett 

enklare revisionsförfarande föreslås att en konsekvensutredning av 

systemet och nästa steg i processen kan vara att göra revisionsplikten helt 

frivillig för mindre aktiebolag.  

 

8.4 FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
Under studiens gång har det framkommit att det i bankerna inte finns någon 

diskussion om revisionsplikt i mindre aktiebolag varför det vore intressant 

att undersöka enskilda bankkontors åsikt i frågan för att på så sätt få fram 

bankens åsikt. Om revisionsplikten för mindre aktiebolag blir frivillig i 

Sverige vore det även intressant att undersöka hur många av de aktiebolag 

som omfattas av undantaget från extern revision som genomgår extern 

revision trots att de enligt lag inte behöver det. Ytterligare en aspekt som 

vore intressant att studera är hur lagstiftningsprocessen ser ut i olika länder, 

vilka parter som är tongivande etcetera.   
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BILAGA 1 

 

Intervjuguide Ekobrottsmyndigheten 

 

• Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 

• Hur ser processen ut från anmälan till avslutande av ett fall? 

• Vilken roll spelar revision för EBM:s brottsförebyggande- och 

brottsbekämpande arbete? 

• Endast en procent av de anmälda brotten till EBM görs av revisorer. Vad kan det 

bero på? 

• Vilken typ av bolag förekommer oftast i de anmälningar som görs till EBM? 

Exempelvis AB, HB, små eller stora bolag? 

• Anser EBM att revisionsplikten ska göras frivillig för mindre AB? Varför? 

Varför inte? 

• Om revisionsplikten blir frivillig, för mindre AB, hur kommer EBM:s arbete att 

påverkas? Vilka åtgärder kommer att vidtas? 

• Vilka konsekvenser skulle en frivillig revisionsplikt för mindre AB få på 

ekobrottsligheten? 

• De europeiska länder som har frivillig revisionsplikt – har de en högre andel 

ekonomisk brottslighet än Sverige?  

• Vilken roll spelar revisorer för ekobrottsbekämpningen i andra länder? 
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Intervjuguide Skatteverket 

 

• Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 

• Vilka kontroller av AB utförs?  

• Finns det någon skillnad mellan AB och verksamhetsformer med personligt 

ansvar? 

• Hur går kontrollerna till?  

• Vilken information används? 

• I vilken utsträckning använder Skatteverket sig av bolagens årsredovisning?  

• Hur viktigt är det att årsredovisningen är externt reviderad? 

• Vilken roll spelar extern revision för Skatteverkets arbete? 

• Anser SKV att revisionsplikten ska göras frivillig för mindre AB? Varför? 

Varför inte? 

• Hur påverkas SKV:s arbete om revisionsplikten görs frivillig för mindre AB? 

• Kommer arbetsbelastningen att förändras? 

• Kommer en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag att leda till ett förändrat 

beteende gällande skatteinbetalningar? 

• Hur genomförs skattekontrollen i de europeiska länder som har en frivillig 

revisionsplikt? 
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Intervjuguide banker 

 

• Vilken befattning har Ni och vilka är Era arbetsuppgifter? 

• Hur många är av bankens företagskunder är mindre AB enligt den definition vi 

använder alt. hur många företagskunder är AB? 

 

Hur går kreditprocessen till?  

• Är den samma för alla kontor? 

• Gör banken någon skillnad mellan AB och andra företagsformer? 

• Vilka dokument används? 

• Vilken roll spelar en externt reviderad årsredovisning i kreditprocessen?  

• Krävs extern revision i andra företagsformer än AB, tex. enskild firma? 

• Hur viktig är den personliga relationen mellan banken och kredittagaren? 

• Är det någon skillnad mellan den initiala och den löpande kreditvärderingen? 

• Vilken betydelse har personlig borgen/annan säkerhet idag vid kredit till små 

AB? 

• Är personlig borgen/annan säkerhet vanligare i andra företagsformer än AB, tex. 

enskild firma? 

 

Hur påverkar extern revision den ekonomiska informationens trovärdighet? 

• Vilken nytta/funktion har extern revision för banken?  

 

Anser banken att revisionsplikten ska göras frivillig för mindre AB? Varför? Varför 

inte? 

• Om revisionsplikten blir frivillig för mindre AB, vilka åtgärder kommer banken 

att vidta vid en kreditansökan där årsredovisningen inte är externt reviderad? 

• Ser banken något alternativ till dagens revisionsplikt? 

• Kommer personlig borgen/annan säkerhet att krävas i större utsträckning vid en 

frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag? 

• Kommer det att vara ett konkurrensmedel att inte kräva extern revision? 
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Svenska Bankföreningen 
Svenska Bankföreningen (Bankföreningen) företräder sina medlemmar gentemot 

myndigheter och organisationer både inom och utom Sverige. Medlemmarna är banker 

och de finansbolag och hypoteksbolag som ingår i bankkoncernerna. Föreningen verkar 

för att banksektorn ska fungera väl och effektivt samt att förmedla kunskap om 

bankerna och vilken roll de har i det svenska samhället. (www.bankforeningen, 050420) 

 

Svenska Bankföreningens åsikter om den svenska revisionsplikten 
När det gäller dagens debatt om den svenska revisionsplikten för små aktiebolag har 

Bankföreningen ännu inte tagit ställning till om de anser att revisionsplikten i framtiden 

bör vara frivillig för små aktiebolag eller inte. Utifrån mailintervjun med Christian 

Nilsson, 050415, kan dock utläsas att Bankföreningen tror att kostnader för extern 

granskning kommer att uppstå i de flesta små företag även om revisionsplikten är 

frivillig eftersom någon form av extern granskning av den ekonomiska informationen 

troligtvis ändå kommer att krävas, i alla fall om företaget behöver en större kredit. Dock 

är Bankföreningen inte främmande för att undersöka om en förändring av dagens 

revisionsplikt kan göras för små aktiebolag, vilken skulle leda till att den externa 

granskningen för dessa bolag förenklas och görs billigare. Ett förslag från 

Bankföreningen är att införa någon typ av granskningsman. Bankföreningen är dock av 

den åsikten att den revisionsplikt som finns i dagsläget bidrar till att öka den 

ekonomiska informationens trovärdighet. 

 

Om det i framtiden blir aktuellt med en frivillig revisionsplikt för mindre aktiebolag 

säger Bankföreningen att säkerheter av olika slag förmodligen skulle bli ett viktigt 

inslag i kreditgivning till icke reviderade små aktiebolag. Vilka exakta åtgärder som 

skulle komma att bli aktuella anser de är svårt att svara på, men påpekar att för att små 

företag ska kunna erhålla finansiering måste de troligtvis på något sätt kunna styrka att 

den ekonomiska informationen är granskad, till exempel av en granskningsman.  

 

Bankföreningen har svårt att tänka sig att det skulle vara ett konkurrensmedel bland 

bankerna inte kräva extern revision vid kreditgivning till små aktiebolag. Följden för 
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bankerna skulle i så fall bli en ökad osäkerhet i kreditportföljen som på sikt kan slå 

tillbaka i försämrad rating och ökade kreditförluster. 
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Utdrag ur Standard för översiktlig granskning SÖG 2400 FARs 

Samlingsvolym 2005 - del 2. (FAR, 2005b) 

 
20. Normalt ingår det i en översiktlig granskning av finansiella rapporter att revisorn 

      - inhämtar kunskap om företagets verksamhet och den bransch som företaget verkar 

i, 

      - gör förfrågningar om tillämpade redovisningsprinciper och annan praxis, 

      - gör förfrågningar om rutiner som företaget tillämpar för att bokföra, klassificera 

och sammanställa transaktioner, 

      - för att lagra information som skall presenteras som tilläggsinformation till de 

finansiella rapporterna samt för att upprätta finansiella rapporter, 

      - gör förfrågningar om alla viktiga räkenskapspåståenden i de finansiella rapporterna, 

      - utformar analytisk granskning för att identifiera samband och ovanliga poster, en 

granskning som troligen innefattar att 

                - jämföra de finansiella rapporterna med rapporter för tidigare perioder, 

                - jämföra de finansiella rapporterna med förväntade resultat och förväntad 

finansiell ställning samt 

                - undersöka sambanden mellan komponenter i den finansiella informationen 

som kan förväntas stämma överens med ett mönster som är förutsägbart utifrån 

företagets erfarenhet eller branschens normer, 

          och vid vilken revisorn beaktar de slags förhållanden som tidigare föranlett 

korrigeringar av redovisningen, 

      - gör förfrågningar om beslut vid bolagsstämmor, styrelsesammanträden eller 

styrelsekommittémöten samt vid andra möten som kan inverka på de finansiella 

rapporterna, 

      - läser de finansiella rapporterna för att - på basis av den information som på så sätt 

kommer till revisorns kännedom - bedöma om de finansiella rapporterna verkar 

överensstämma med de grunder för redovisningen som angivits, 

      - inhämtar rapporter från andra revisorer, när detta bedömts vara nödvändigt, som 

reviderat eller översiktligt granskat finansiella rapporter för delar av företaget, 

      - gör förfrågningar hos befattningshavare som har ansvar för den finansiella 

rapporteringen och redovisningen, t.ex. genom att ställa frågor om 
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                - huruvida samtliga transaktioner blivit bokförda, 

                - huruvida de finansiella rapporterna upprättats i enlighet med de grunder för 

redovisningen som angivits, 

                - förändringar i företagets verksamhet, ändrade redovisningsprinciper eller 

redovisningsmetoder, 

                - förhållanden som ovan beskrivna granskningsåtgärder föranlett frågor om, 

samt 

                - vissa förhållanden där revisorn, när så bedöms lämpligt, inhämtar skriftliga 

bekräftelser från företagsledningen. 

  

Bilaga 2 - Exempel på granskningsåtgärder som kan utföras i en översiktlig granskning 

av finansiella rapporter 

 

1. Det är revisorns omdöme som avgör vilka förfrågningar och analyser som skall göras 

i varje enskilt fall. De åtgärder som tagits med här nedan är enbart exemplifierande. Det 

är inte meningen att alla de åtgärder som föreslås skall tillämpas i varje enskilt 

granskningsuppdrag. Bilagan skall heller inte uppfattas som ett granskningsprogram 

eller en checklista vid genomförandet av en översiktlig granskning. 

 

Allmänt 

2. Diskutera uppdragets villkor och omfattning med klientföretaget och 

granskningsteamet.                    

3. Upprätta ett uppdragsbrev som anger villkoren för och omfattningen av den 

översiktliga granskningen. 

      4. Inhämta kunskap om företagets affärsverksamhet och dess system för att 

registrera finansiell information och upprätta finansiella rapporter. 

      5. Gör förfrågan om all finansiell information registreras 

            a) fullständigt, 

            b) omgående och 

            c) efter behörigt godkännande. 

      6. Införskaffa råbalansen och kontrollera att den överensstämmer med huvudboken 

och med de finansiella rapporterna. 

      7. Överväg resultaten av tidigare utförda revisioner och översiktliga granskningar 
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och även vilka korrigeringar som då visat sig nödvändiga. 

      8. Gör förfrågan om det under rapportperioden skett några väsentliga förändringar i 

företaget, t.ex. om ägarstrukturen eller kapitalstrukturen ändrats. 

      9. Gör förfrågan om vilka redovisningsprinciper som tillämpas och överväg om 

            a) de överensstämmer med nationella eller internationella 

redovisningsrekommendationer, 

            b) de tillämpats på avsett sätt samt om 

            c) de tillämpats oförändrat och, om så inte är fallet, kontrollera att upplysning 

lämnats om alla ändringar i redovisningsprinciperna. 

      10. Läs igenom bolagsstämmo- och styrelseprotokoll (och andra protokoll av 

betydelse om sådana finns) för att fånga upp väsentliga förhållanden som kan ha 

betydelse för den översiktliga granskningen. 

      11. Gör förfrågan om sådana åtgärder som initierats vid bolagsstämmor, 

styrelsesammanträden eller motsvarande och som inverkar på de finansiella rapporterna 

på lämpligt sätt återspeglas i dessa rapporter. 

      12. Gör förfrågan om det förekommit transaktioner med närstående parter, hur dessa 

redovisats och om vederbörliga upplysningar om närstående parter lämnats. 

      13. Gör förfrågan om det finns några ansvarsförbindelser och åtaganden. 

      14. Gör förfrågan om det finns planer på att avyttra väsentliga tillgångar eller 

verksamhetsgrenar. 

      15. Införskaffa de finansiella rapporterna och diskutera dem med företagsledningen. 

      16. Överväg om upplysningarna i de finansiella rapporterna uppfyller stadgade krav 

och om klassificeringen och utformningen är ändamålsenlig. 

      17. Jämför redovisade resultat i de finansiella rapporterna för innevarande period 

med dem som redovisats i finansiella rapporter för tidigare jämförbara perioder och, om 

sådan information är tillgänglig, med budgetar och prognoser. 

      18. Inhämta företagsledningens förklaringar till alla ovanliga avvikelser eller 

motsägelsefulla uppgifter i de finansiella rapporterna. 

      19. Överväg effekten av fel som inte korrigerats, såväl individuellt som 

sammantaget. Gör företagsledningen uppmärksam på felaktigheterna och fastställ hur 

dessa icke korrigerade fel kommer att påverka revisors rapport. 

      20. Överväg att begära skriftlig bekräftelse från företagsledningen av uppgifter som 

är väsentliga för de finansiella rapporterna. 
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Likvida medel 

21. Inhämta bankavstämningar och diskutera eventuella gamla eller ovanliga 

avstämningsposter med klientföretagets personal. 

      22. Gör förfrågan om överföringar mellan likvidkonton under perioden närmast före 

och efter balansdagen. 

      23. Gör förfrågan om det finns några restriktioner för de likvida medlens 

tillgänglighet. 

 

Fordringar 

24. Gör förfrågan om principerna för redovisning av kundfordringar och fastställ om 

några rabatter har lämnats. 

      25. Införskaffa en förteckning över fordringarna och kontrollera att totalbeloppet 

stämmer med råbalansen. 

      26. Inhämta och bedöm förklaringar till väsentliga förändringar i redovisade 

kontosaldon jämfört med tidigare perioder och jämfört med vad som förväntats. 

      27. Införskaffa en åldersanalys av kundfordringarna. Fråga efter orsakerna bakom 

ovanligt stora belopp, kreditsaldon eller andra ovanliga saldon och om betalning 

förväntas. 

      28. Diskutera med företagsledningen hur fordringar klassificerats i de finansiella 

rapporterna, inklusive långfristiga fordringar, kreditsaldon och fordringar hos aktieägare, 

styrelseledamöter och andra närstående parter. 

      29. Gör förfrågan om hur man identifierar tröga betalare och hur man fastställer 

reserveringar för kundförluster och bedöm om detta förefaller rimligt. 

      30. Gör förfrågan om fordringar pantsatts, sålts, belånats eller diskonterats. 

      31. Gör förfrågan om hur man säkerställer en korrekt periodisering (avklipp) av 

försäljning och returer. 

      32. Gör förfrågan om det bland fordringarna finns belopp som avser varor som 

levererats i kommission och, om så är fallet, om dessa transaktioner återförts och 

varorna ifråga tagits med i varulagret. 

      33. Gör förfrågan om det efter balansdagen utfärdats några stora kreditnotor som 

avser rapportperiodens redovisade försäljning och, om så är fallet, om reserveringar 

gjorts för sådana belopp. 



BILAGA 5 
 

 

 

Varulager 

34. Införskaffa lagerspecifikationen och kontrollera om 

            a) totalbeloppet överensstämmer med råbalansen och om 

            b) specifikationen baserar sig på en fysisk inventering. 

      35. Gör förfrågan om vilken metod företaget tillämpar för fysisk inventering. 

      36. Gör förfrågan, i det fall någon fysisk inventering inte gjorts per balansdagen, om 

            a) ett system för löpande lagerredovisning används och om detta kontrolleras 

genom fortlöpande inventeringar samt om 

            b) ett integrerat system för kostnadsbokföring används och om detta visat sig 

vara tillförlitligt. 

      37. Diskutera de korrigeringar som föranletts av den senaste fysiska inventeringen. 

      38. Gör förfrågan om hur man kontrollerar periodisering (avklipp) och 

lagerförflyttningar. 

      39. Gör förfrågan om företagets principer och metoder för lagervärdering (per 

kategori av lager) och i synnerhet om principerna för eliminering av internvinster. Fråga 

om lagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet. 

      40. Överväg om värderingsmetoderna är oförändrade, inklusive vad gäller faktorer 

som direkt material, direkt lön och tillverkningsomkostnader. 

      41. Jämför redovisade belopp för varje kategori av varulager med de belopp som 

redovisats för tidigare perioder och med förväntade belopp. Fråga om orsakerna till 

större svängningar och skillnader. 

      42. Jämför lagrets omsättningshastighet med omsättningshastigheten under tidigare 

perioder. 

      43. Gör förfrågan om vilken metod man har för att identifiera trögrörliga och 

inkuranta delar av lagret och om sådana delar av lagret tagits upp till 

nettoförsäljningsvärde. 

      44. Gör förfrågan om företaget tagit emot varor i kommission och, om så är fallet, 

om korrigeringar gjorts för att undanta en sådan del av lagret från det som redovisas i de 

finansiella rapporterna. 

      45. Gör förfrågan om någon del av varulagret pantsatts, lagrats på annat håll eller 

levererats i kommission och överväg om dessa transaktioner redovisats korrekt. 
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Finansiella investeringar (inklusive intresseföretag och kortfristiga placeringar) 

46. Införskaffa en förteckning över de finansiella investeringarna per balansdagen och 

kontrollera att den överensstämmer med råbalansen. 

      47. Gör förfrågan om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för finansiella 

investeringar. 

      48. Gör förfrågan hos företagsledningen om värderingen av de finansiella 

investeringarna. Överväg om det finns något nedskrivningsbehov. 

      49. Överväg om realisationsvinster och realisationsförluster samt avkastning av de 

finansiella investeringarna redovisats korrekt. 

      50. Gör förfrågan om hur man klassificerat de finansiella investeringarna som 

långfristiga respektive kortfristiga. 

 

Fastigheter och avskrivningar 

51. Införskaffa en förteckning över fastigheterna som visar anskaffningskostnad och 

ackumulerade avskrivningar och kontrollera att den överensstämmer med råbalansen. 

      52. Gör förfrågan om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för avskrivning och 

för att skilja mellan förbättringar och löpande underhåll. Överväg om det finns något 

nedskrivningsbehov. 

      53. Diskutera periodens anskaffningar och avyttringar med företagsledningen och 

vidare hur realisationsvinster och realisationsförluster vid försäljning eller utrangering 

redovisats. Gör förfrågan om samtliga sådana transaktioner bokförts. 

      54. Gör förfrågan om avskrivningsmetod och avskrivningstider är oförändrade och 

jämför rapportperiodens avskrivningskostnader med tidigare års. 

      55. Gör förfrågan om några fastigheter är pantsatta. 

      56. Diskutera om eventuella leasingavtal är korrekt återspeglade i de finansiella 

rapporterna i enlighet med gällande redovisningsregler. 

 

Förutbetalda kostnader, immateriella tillgångar och andra tillgångar 

57. Inhämta förteckningar som visar vad som ingår i dessa konton och diskutera 

eventuellt nedskrivningsbehov med företagsledningen. 

      58. Gör förfrågan om grunderna för bokföringen av dessa tillgångar och vilka 

avskrivningsmetoder som används. 

      59. Jämför motsvarande kostnadskonton för innevarande period med tidigare 
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perioders och diskutera väsentliga skillnader med företagsledningen. 

      60. Diskutera med företagsledningen hur dessa tillgångar klassificerats som 

långfristiga respektive kortfristiga. 

 

Låneskulder 

61. Inhämta en förteckning över låneskulderna från företagsledningen och kontrollera 

att totalbeloppet överensstämmer med råbalansen. 

      62. Gör förfrågan om det finns några lån med villkor som företagsledningen inte 

kunnat upprätthålla och, om så är fallet, vilka åtgärder ledningen vidtagit och om 

vederbörliga korrigeringar gjorts i de finansiella rapporterna. 

      63. Överväg om den redovisade räntekostnaden är rimlig i förhållande till 

låneskulderna. 

      64. Gör förfrågan om säkerheter lämnats för upptagna lån. 

      65. Gör förfrågan om låneskulderna klassificerats som långfristiga respektive 

kortfristiga. 

 

Leverantörsskulder 

66. Gör förfrågan om vilka redovisningsprinciper som tillämpas för redovisning av 

leverantörsskulder och om transaktionerna innebär att företaget är berättigat till rabatter. 

      67. Inhämta och överväg förklaringar till väsentliga förändringar i redovisade 

skuldbelopp jämfört med tidigare perioder och jämfört med vad som förväntats. 

      68. Införskaffa en förteckning över leverantörsskulderna och kontrollera att 

totalbeloppet stämmer med råbalansen. 

      69. Gör förfrågan om saldon stäms av med kontoutdrag från leverantörerna och 

jämför skuldbeloppen med tidigare perioders. Jämför omsättningshastigheten med 

tidigare perioders. 

      70. Överväg om det kan finnas några väsentliga icke bokförda skulder. 

      71. Gör förfrågan om skulder till aktieägare, styrelseledamöter och andra närstående 

parter särredovisas. 

 

Upplupna kostnader och ansvarsförbindelser 

72. Införskaffa en förteckning över upplupna kostnader och kontrollera att totalbeloppet 

överensstämmer med råbalansen. 
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      73. Jämför motsvarande kostnadskonton för innevarande period med tidigare 

perioders. 

      74. Gör förfrågan om hur sådana upplupna kostnader godkänns samt om 

betalningsvillkor, annan villkorsefterlevnad, mottagna säkerheter och klassificering. 

      75. Gör förfrågan om metoderna för beräkning av upplupna kostnader. 

      76. Gör förfrågan vilken karaktär de belopp har som ingår i ansvarsförbindelser och 

åtaganden. 

      77. Gör förfrågan om det finns några skulder eller ansvarsförbindelser som inte 

tagits upp i bokslutet. Om så är fallet, diskutera med företagsledningen om det är 

nödvändigt med skuldföring eller om upplysningar skall lämnas som tilläggsinformation 

i de finansiella rapporterna. 

 

Inkomstskatt 

78. Gör förfrågan hos företagsledningen om det inträffat något, inklusive tvister med 

skattemyndigheterna, som väsentligt kan påverka de inkomstskatter som företaget måste 

betala. 

      79. Överväg den redovisade skattekostnaden i förhållande till det redovisade 

resultatet. 

      80. Gör förfrågan hos företagsledningen om tillräckliga reserveringar gjorts för 

aktuell och uppskjuten skatt, inklusive reserveringar som avser tidigare perioder. 

 

Händelser efter balansdagen 

81. Inhämta det senast upprättade interna periodbokslutet från företagsledningen och 

jämför det med de finansiella rapporter som granskas översiktligt eller med de 

finansiella rapporterna för motsvarande delårsperiod föregående år. 

      82. Gör förfrågan om det inträffat händelser efter balansdagen som väsentligt skulle 

kunna påverka de finansiella rapporter som granskas översiktligt. Fråga särskilt om 

            a) det efter balansdagen uppkommit några väsentliga förpliktelser eller 

osäkerheter, 

            b) det skett några väsentliga förändringar i aktiekapital, långfristiga skulder eller 

rörelsekapital fram till aktuellt datum och om 

            c) det under perioden från balansdagen fram till aktuellt datum gjorts några 

väsentliga korrigeringar i bokföringen. 
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            Överväg behovet av korrigeringar av eller upplysningar i de finansiella 

rapporterna. 

      83. Läs igenom bolagsstämmo- och styrelseprotokoll (och andra protokoll av 

betydelse om det finns några sådana) för tiden efter balansdagen. 

 

Tvister och processer 

84. Gör förfrågan hos företagsledningen om företaget är indraget i några tvister eller 

processer eller om några sådana hotar. Bedöm effekten av detta på de finansiella 

rapporterna. 

 

Eget kapital 

85. Införskaffa och överväg en specifikation som visar förändringar i eget kapital, 

inklusive nyemissioner, återköp av egna aktier och utdelningar. 

      86. Gör förfrågan om det finns några begränsningar som berör redovisade 

vinstmedel eller andra kapitalkonton. 

 

Verksamheten 

87. Jämför redovisat resultat för perioden med tidigare perioders och med förväntat 

resultat. Diskutera väsentliga avvikelser med företagsledningen. 

      88. Diskutera huruvida väsentliga försäljningstransaktioner och väsentliga 

kostnadsposter redovisats i rätt period. 

      89. Överväg extraordinära och ovanliga poster. 

      90. Överväg och diskutera med företagsledningen sambanden mellan relaterade 

poster i resultaträkningen och bedöm sambandens rimlighet utifrån tidigare mönster och 

annan tillgänglig information. 

 

 

 


