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1 Inledning 

Revisionsplikten i Sverige har varit en omtalad debatt i flera årtionden 

(Riksrevisionen, 2017). Debatten är inte begränsad till Sverige, den involverar även 

EU och globala aktörer såsom International federation of accountants (IFAC), som 

är en global redovisnings- och revisionsorganisation. Revisionen av bolag har 

existerat i Sverige sedan år 1895 (Riksrevisionen, 2017). Revisionen har genomgått 

flera ändringar sedan International Standards of Auditing (ISA) 2005 infördes. År 

2006 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd ett nytt direktiv 

angående den lagstadgade revisionen (2006/43/EG). Detta direktiv var en väsentlig 

ändring för revisionsprocessen eftersom det infördes krav för lagstadgade revisorer 

och revisionsföretag inom EU att genomföra lagstadgade revisioner enligt ISA 

(2006/43/EG). I EU finns det gränsvärden för vilka bolag som ska tillsätta en revisor 

(2013/34/EG). I Sverige har gränsvärden förändrats över tid och de olika aktörerna 

är sällan överens om hur de egentligen bör vara för att det ska vara hållbart 

ekonomiskt, både för bolagen och för samhället.  

 

Debatten om revision och dess gränsvärden av icke börsnoterade bolag kom 

återigen i rampljuset i december 2021. I december 2021 utgav Svenska Regeringen 

ett kommittédirektiv Bolaget som brottsverktyg (Dir 2021:115). I direktivet framgår 

det att en utredare ska föreslå och överväga åtgärder för att motverka att aktiebolag 

och andra bolag som inte omfattas av revisionsplikt används för att begå brott. I 

direktivet hänvisar regeringen till Riksrevisionens (RiR) rapport ”Avskaffandet av 

revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar” 

som ligger till grund för direktivet (Riksrevisionen, 2017) .  

 

I RiR rapport rekommenderar myndigheten regeringen att verka för ett 

återinförande av revisionsplikten i små bolag. Regeringens utredare ska därför 

analysera för- och nackdelar med ett återförande av revisionsplikt. 

Kommittédirektivet från regeringen innebär att revisionsplikten för små bolag 

återigen är högaktuell ett årtionde efter att regeringen slopade revisionsplikten. 
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Däremot har debatten om revisionsplikt pågått i många år och bland flera olika 

aktörer.     

 

1.1 Problematisering 

Öhman och Wallerstedt (2012) menar att det till en början var på grund av stora 

bolag, exempelvis Alfa Laval, LM Ericsson och ASEA, som revisionsplikten 

infördes. Investerarna i bolagen krävde att försäkra sig om att kapitalet i bolagen 

förvaltades korrekt. Det var detta som låg till grund för den finansiella revisionen 

(Öhman & Wallerstedt, 2012). Forskning inom revision har behandlat revision av 

stora och små bolag. Vanstraelen och Schelleman (2017), utförde en omfattande 

litteraturanalys av studier som handlar om revision av icke börsnoterade bolag. De 

fann att det finns delade åsikter om revisorns nytta. En del forskare ser revisionen 

som ett verktyg som skapar mervärde för kunden medan andra forskare inte ser 

revisionen som något värdefullt. Haapamäki (2018) är också en omfattande 

litteraturanalys som går in på fördelarna med frivillig revision.  

 

Robson et al. (2017) menar att det finns olika aktörer som medverkar inom revision. 

De aktörer som är med i debatten om revisionsplikten spelar en viktig roll i 

regleringen av revision. Utifrån tidigare litteratur går det att påvisa att det finns flera 

olika aktörer inblandade i debatten om revision och mer specifikt revisionsplikt. De 

villkor som finns i det offentliga beslutsfattandet förändras ständigt. På grund av att 

beslutsfattare i moderna länder är utvalda av legitimacy crisis går det inte att räkna 

med legitimacy capital som ett villkor för beslutsfattande. Det innebär att 

beslutsfattare behöver legitimera den nuvarande politiken (Hanberger, 2003) 

 

Robson et al. (2007) har skrivit en viktig artikel som handlade om ändringar i 

revisionspraxis. Artikeln belyser bland annat olika aktörers roller när 

revisionsstandarder utvecklas och ändras. Robson et al. (2007) nämner att det finns 

flera olika aktörer som är inblandade i branschen för revision. Exempel på dessa 

aktörer är revisionsbyråer, kunder, investerare, yrkesorganisationer, 

tillsynsmyndigheter, det vill säga statliga, professionella och nationella, och 
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utbildningsinstitutioner. Aktörer inom revisionsbranschen försöker skapa ny teknik 

för revision samtidigt som de försöker bygga miljöer där dessa tekniker är flexibla 

(Robson et al., 2007). 

 

Eberlein et al. (2014) menar att den reglering som görs för företag drivs av den 

privata sektorn, samhället, multiintressenter och privata institutioner som verkar i 

ett internationellt regelverk. Det är alltså inte statliga institutioner som styr 

regleringen. Eberlein et al. (2014) syftar på den stora mängd sätt som aktörer och 

institutioner engagerar sig och reagerar på varandra när de skriver om interactions. 

Hanberger (2003) menar att förutsättningarna för det offentliga beslutsfattande 

ständigt förändras.  

 

Under det senaste decenniet har det funnits diskussioner kring revisionen, om den 

ska vara frivillig eller tvingande. Enligt (Haapamäki, 2018) beror detta på att EU:s 

politik för små bolag som vill säkerställa att EU ska vara en attraktiv plats att starta 

bolag på. Det finns därför ett starkt argument för att befria små bolag från 

revisionsplikt eftersom det anses vara kostsamt och betungande (Haapamäki, 2018). 

Inom redovisning finns det en tidskrift Accounting History där det finns forskning 

som gör det enklare att förstå de policydebatter som finns (Wetherell, 1998; Bailey, 

2013) 

 

Haapamäki (2018) påstår att det finns en oro bland revisionsföretag att en höjning 

av gränsvärdena kommer att leda till att för få bolag behövs granskas. Författaren 

skriver dock att en reglering som skulle innebära att gränsvärden höjs, inte innebär 

att det inte skulle finnas fördelar för små bolag att tillsätta en revisor. Att 

gränsvärdena höjs och regleringen för små bolag tas bort innebär dock inte att 

aktieägare, leverantörer och andra användare kommer sluta kräva att bolag blir 

reviderade. Det skulle kunna vara en anledning till att chefer/ägare för små bolag 

tillsätter en revisor för att kunna öka trovärdigheten för bolaget. Dessutom minskar 

informationssymmetrin när framtida investerare bedömer bolagets framtid 

(Haapamäki, 2018).  
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Diskussionen om revisionspliktens återinförande för små bolag har varit och är 

aktuellt än idag (Riksrevisionen, 2017). Regeringens direktiv från december 2021 

gör det intressant att studera historiken kring revisionspliktens utveckling och vilka 

aktörer som har varit inblandade (Dir. 2021:115). Argyres et al (2020) menar 

historisk forskning kan användas för att tolka fakta som har format beteende och att 

fakta sätter förväntningar på framtiden. Författarna menar också att den historiska 

informationen kan användas för att sätta riktning på framtiden, bland annat genom 

att det förflutna kan bidra till hur förändringarna i framtiden blir (Argyres et al, 

2020). Med hjälp av den svenska historiken inom revisionens utveckling kan de 

framtida förändringarna i Sverige eventuellt förutses. Det är därför viktigt att 

studera den svenska utvecklingen om regleringen av revision för att förstå framtida 

förändringar. Argyres et al (2020) menar också att historiska analyser kan hjälpa 

till att förstå vad det är som skiljer misslyckade och lyckade händelser.  

 

Eftersom det finns delade meningar om revisionsplikten vara eller icke-vara i 

Sverige är det viktigt att studera varför organisationerna inte är överens. Det är även 

viktigt att studera frågan ty diskussionen har funnits under en längre period. Det är 

också viktigt att studera frågan eftersom det finns delade åsikter kring om 

borttagandet av revisionsplikten är en lyckad eller misslyckad händelse inom den 

svenska revisionen.  

 

För att ge läsaren en bättre förståelse om varför studiens frågeställningar och syfte 

är relevanta har två olika delar beskrivits.  För det första är åsikterna varierande när 

det kommer till revision i små bolag. För det andra finns det många olika aktörer 

inblandade inom revisionsområdet. Sammanfattat finns det en omfattande studie 

som behandlar revisionens påverkan på små bolag. Däremot konstaterar studiens 

författare att det saknas forskning som kikar på den historiska utvecklingen av 

revisionsplikten i Sverige. Genom en analys av litteraturen har ett forskningsgap 

identifierats. Forskningsgapet som har identifierats är att det inte finns en historisk 

analys av revisionspliktens utveckling för små bolag i Sverige.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera den svenska utvecklingen av 

revisionsplikten med hjälp av en nätverksanalys. 

 

1.3 Frågeställning 

Hur ställer sig olika aktörer till borttagandet/införandet av revisionsplikten? Samt 

hur har interaktionen mellan aktörerna i branschen förändrats över tid? 

  

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att endast undersöka den svenska utvecklingen under 

tidsperioden 1975 till 2022. Studien är också avgränsad genom att den bara 

undersöker innehåll från vissa aktörer och publikationer. Dessa presenteras senare 

i studien.   
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1.5 Disposition  

I det inledande kapitlet har bakgrund, problematisering, syfte, 

frågeställning, problemformulering och avgränsning 

presenterats. 

 

I studiens andra kapitel kommer regleringen av revision på 

global, regional och lokal nivå att presenteras. Därefter 

förklaras EU-direktiven, definitionen av små bolag samt 

avskaffandet av godkänd revisor. 

Studiens teorier Social network theory och institutionell teori 

presenteras i kapitel tre. I kapitlet förklaras hur teorierna är 

kopplade till studiens syfte.  

 

I det fjärde kapitlet kommer den valda metoden presenteras och 

motiveras.  

 

I femte kapitlet presenteras den empirin som har samlats in till 

studien. 

 

 

I studiens sjätte kapitel analyseras och diskuteras empirins 

resultat. 

 

I det sjunde och sista kapitlet kommer forskningsfrågan och 

syftet att besvaras. Efter detta kommer det dras slutsatser 

utifrån studiens resultat. 

Inledning

Institutionalia

Teoretisk 
referensram

Metod

Empiri

Analys

Slutsatser
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2 Institutionalia 

I följande kapitel kommer regleringen av revision på global, regional och lokal nivå 

att presenteras. Därefter förklaras definitionen små bolag och vilka bolag som 

omfattas av den. EU-direktiven kommer också presenteras i detta kapitel. Slutligen 

presenteras information om tidpunkten när godkänd revisor avskaffades. 

 

2.1 Global, regional och lokal nivå 

Regleringen av revision kan delas in i tre olika nivåer. Överst finns den globala 

nivån. På denna nivå  finns de globala standarderna för revision, ISA, som upprättas 

av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB 

grundades på 1970-talet i New York. Styrelsen består av 18 ledamöter, som har en 

stor spridning, geografiskt och intresse. Vissa ledamöter är från branschen, vissa 

ingår i myndigheter och vissa är akademiker. Tillämpningen av ISA är frivillig, 

men det finns ingen standard att tillämpa. Det innebär att alla medlemsländer i EU 

tillämpar ISA (Lennartsson, 2020). Tanken är att IAASB ska försäkra och 

kvalitetssäkra revisionen så att allmänhetens förtroende för professionen stärks 

(IAASB, 2022). 

 

Den regionala nivån består av Sveriges medlemskap i EU.  Det innebär att Sverige 

måste implementera direktiv från EU i svensk lag. I EU:s fjärde och sjunde 

bolagsrättsliga direktiv beskrivs vilka bolag som är tvingade till att ha revision (se 

kapitel 2.3). Detta innebär att de bolagsrättliga direktiven från EU måste 

implementeras i Sverige. Sveriges riksdag (2021) skriver att det är EU-länderna 

som beslutar vilka regler som ska följas av EU:s medlemsländer. Om reglerna inte 

följs kan medlemslandet ställas inför rätta i EU-domstolen. I det fall svensk lag 

strider mot EU-lag är det EU-lagen som ska följas. Det beror på att EU-rätten har 

företräde. Sverige ska alltså anpassa lagstiftningen i svensk lag till EU-rätten. De 

lagar som beslutas i EU-rätten beslutas gemensamt med medlemsländerna med en 

kvalificerad majoritet. Även fast ministrarna är emot ett visst beslut är det 
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obligatoriskt att implementera de lagar som beslutat på EU-nivå (Sveriges riksdag, 

2021).  

 

I EU finns det fem typer av olika lagar som är olika styrande. Det innebär att vissa 

är bindande medan vissa endast är rekommendationer. Det finns tre typer som är 

bindande för de länder som är medlemmar i EU: förordningar; direktiv och beslut 

(Sveriges riksdag, 2021). En förordning gäller på exakt samma sätt för alla 

medlemsländer. När lagen trätt i kraft börjar den gälla. Direktiv är en lag för att 

uppnå mål som satts upp. Det är sedan upp till medlemsländerna hur målet ska 

uppnås. Direktivet ska oftast genomföras inom loppet av två år. I svensk lag stiftar 

riksdagen lagar som behövs för att kunna uppnå målet. När direktivet har stiftats i 

svensk lag anmäls detta från regeringen till EU-kommissionen. Beslut riktas till en 

eller flera personer, företag eller organisationer. Det kan handla om att genomföra 

lagar som redan finns. Exempel på beslut är EU:s konkurrenslagstiftning som 

vänder sig främst till företag. Ett annat exempel på EU beslut kopplat till revision 

är att Sverige har en betydligt mindre gräns för revisionsplikt i företag än vad som 

framgår av EU:s bolagsrättsliga direktiv. Däremot faller Sveriges gräns för 

revisionsplikt inom området för vilka som ska omfattas av revisionsplikt i EU (se 

kapitel 2.2 & 2.3).  Det finns däremot två typer av EU-lagar som inte är bindande 

för EU-medlemmarna: rekommendationer och yttranden. Enligt Sveriges riksdag 

(2021) är rekommendationer och yttrande inte bindande rättsakter. I en 

rekommendation är det endast förändringar som föreslås av en EU-institution för 

andra instutitioner eller medlemsländer. Det kan exempelvis ges ut 

rekommendation om ekonomisk politik. I ett yttrande kan uttalande ges om aktuella 

situationer eller ärende av EU-institutionerna. Trots att denna rättsakt inte är 

bindande kan den ändå få konsekvenser. Till exempel kan EU-domstolen använda 

rättsakten vid tolkning av EU-rätten (Sveriges riksdag, 2021).  

 

På lokal nivå är det den svenska lagstiftningen som styr revisionen.  När regeringen 

vill stifta en ny lag börjar processen med att en statlig kommitté eller särskild 

utredare undersöker frågan. Deras uppgift är att undersöka förutsättningar för det 

regeringen vill utföra. Efter utredningen är klar lämnar utredaren/kommittén 
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tillbaka ett betänkande till regeringen. Ett betänkande är ett förslag på lag även 

kallat lagförslag. Sedan skickas betänkandet på remiss till berörda aktörer, till 

exempel myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Dessa 

aktörer har sedan möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet, detta kallas 

remissvar. Ett exempel på detta är när branschorganisationerna FAR SRS och SRF 

år 2008 lämnade sina remissvar på justitiedepartementets delbetänkande om slopad 

revisionsplikt i mindre företag. Majoriteten av aktörerna var positiva till 

delbetänkadet vilket medförde att delbetänkandet blev ett lagförslag som lämnades 

till regeringen år 2009 (FAR, 2008).  Om en stor del av respondenterna ger negativa 

svar kan betänkandet läggas ner, alternativt hitta nya lösningar. Därefter bearbetar 

regeringen förslaget i betänkandet och skriver ett förslag till lag. Vidare är det 

vanligt att Lagrådet granskar regeringens förslag. Regeringen lämnar sedan 

förslaget som en proposition till riksdagen och en röstning genomförs. En majoritet 

i riksdagen krävs för att förslaget ska utfärdas som en ny lagstiftning i SFS 

(Regeringskansliet, 2015).   

 

2.2 Små bolag 

Det finns flera olika definitioner på vad små bolag är. I EU används begreppet SME 

(se tabell 1), som definierar hur stort företaget är. Klassificeringen av storleken är 

baserad på antalet anställda, nettoomsättning och balansomslutning.  

 

Tabell 1 

Definition av SME 

Kommentar: Baserad på Europeiska kommissionen (2003) 

 

Den Europeiska kommissionens definition av SME kan delas in i tre delar, 

mikroföretag, små företag och medelstora företag (se tabell 1).  Mikroföretag har 

färre än 10 anställda och en nettoomsättning eller en balansomslutning som är 

 Mikroföretag Små företag Medelstora företag 

Medelantalet anställda 0–9 10–49 50–249 

Balansomslutning 0–2 2–10 10–43 

Nettoomsättning  0–2 2–10 10–50 



 
 

  10 

 

mindre än två miljoner euro. Små företag har färre än 50 anställda och en 

nettoomsättning eller balansomslutning som understiger 10 miljoner euro. 

Medelstora företag har färre än 250 anställda och en nettoomsättning som inte 

överstiger 50 miljoner euro samt en balansomslutning som understiger 43 miljoner 

euro (Upphandlingsmyndigheten, u.d.). Enligt ett direktiv från EU är det bara 

mikroföretag som inte behöver tillsätta en revisor (78/660/EEG). 

 

Det finns dock en annan definition i den svenska lagstiftningen. På grund av att den 

svenska lagstiftningen inte strider mot EU-lagstiftningen är det den svenska lagen 

som svenska bolag ska följa. Enligt Bolagsverket (2018) är huvudregeln att 

aktiebolag ska tillsätta en revisor. Bolag som alltid ska tillsätta en revisor är publika 

aktiebolag, finansiella företag och aktiebolag med särskild vinstutdelnings-

begränsning. Det finns dock undantag. Privata aktiebolag som inte uppfyller fler än 

två kriterier, ett av de två senaste räkenskapsåren, av de som finns i tabell 2. Om 

gränsvärdena uppnås, ska de ha gjort det båda räkenskapsåren. Om ett privat 

aktiebolag inte uppnår gränsvärdena är det upp till bolagsstämman om de vill ta 

bort kravet på revisor (Bolagsverket, 2018; SFS 1999:1079). Tabell 2 beskriver 

definitionen av små bolag och det är denna definition studien utgår från under hela 

uppsatsen.  

 

Tabell 2  

Definition av små bolag 

 Revisionslagen  

Medelantalet anställda < 3 stycken 

Balansomslutning < 1,5 miljoner kronor 

Nettoomsättning  < 3 miljoner kronor 

Kommentar: Baserad på Revisionslagen (SFS 1999:1079) 

 

2.3 EU-direktiv 

Ett EU-direktiv sätter upp vilka mål som medlemsstaterna ska uppnå, men 

medlemsstaterna får själva avgöra hur de ska gå till väga för att uppnå målen 



 
 

  11 

 

(Europeiska unionen, 2022). I EU:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv 

regleras vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt (Dir. 2006:96).  

 

År 1978 kom det ett fjärde direktiv från EU rådet där medlemsstaterna fick välja 

mellan revisionsplikt och frivillig revision för små bolag. Direktivet innebar att års-

boksluten skall granskas av behöriga personer med specifika minimikvalifikationer. 

Endast små bolag får undantas kravet på granskning av årsboksluten. Enligt den 

Europeiska kommissionen och andra nationella reglerare har den finansiella 

rapporteringen varit en börda för de små bolagen. Det här var motiveringen till att 

EU:s medlemsstater fick välja mellan revision och frivillig revision för små bolag 

(78/660/EEG:; Collis, 2010). 

 

År 2006 godkände EU:s medlemsstater och Europaparlamentet ett nytt 

revisionsdirektiv. Direktivet är mer omfattande än direktivet från 1984 och reglerar 

revisorer och lagstadgad revision inom EU. Däremot innehåller inte direktivet 

regler om vilka bolag som omfattas av revisionsplikten (Dir. 2006/43/EG, u.å.).  

 

EU:s 2013 redovisningsdirektiv gäller än idag och innebär att små bolag i EU inte 

är tvingade till att ha revision. Däremot kan EU:s medlemsstater välja om de vill 

införa revisionsplikt för små bolag under specifika omständigheter. I direktivet 

framgår det att små bolag inte bör omfattas av revisionsplikt eftersom det medför 

en administrativ börda för dessa bolag. Det framgår också av direktivet att 

medlemsstaterna har full rätt att införa revisionsplikt utifrån de särskilda villkoren 

och behoven hos de små bolagen samt användarna av de finansiella rapporterna. 

EU-direktivet från 2013 innefattar gränsvärden för revisionsplikt vilka inte får 

överskridas av medlemsstaterna. Den grundläggande delen är att EU:s 

medlemsstater inte får överskrida maxtaket för följande, balansomslutning 4 000 

000 €, nettoomsättning 8 000 000 € och medelantalet anställda 50. Däremot finns 

det undantag för medlemsstaterna att höja tröskeln för balansomslutningen till 6 

000 000 € och nettoomsättningen till 12 000 000 € (2013/34/EG).  
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Tabell 3  

EU:s gränsvärden för undantag av revisionsplikt 

 Revisionslagen  

Medelantalet anställda < 50 stycken 

Balansomslutning < 40 miljoner kronor 

Nettoomsättning  < 80 miljoner kronor 

Kommentar: Baserad på EU direktivet (2013/34/EG) 

 

3 Teoretisk referensram  

Utifrån problematiseringen har ett antal intressanta teorier identifierats. I följande 

del förklaras den teoretiska referensramen. Den bygger på tidigare forskning, social 

network theory och institutionell teori. Den tidigare forskningen och de olika 

teorierna syftar till att kunna förklara varför aktörerna har interagerat med varandra 

och vad som har drivit interaktionerna. 

 

3.1 Litteraturanalys 

Vanstraelen och Schelleman (2017) menar att de gränsvärden som finns för små 

bolag förändras över tiden. De menar också att det finns delade åsikter om det tillför 

något för de små bolagen att ha en revisor. Värdet av revision kan ses som 

sambandet mellan nyttan av revisionen för intressenterna och de kostnader som är 

förknippade med revisionen. Vissa forskare menar på att det inte tillför något värde 

för bolaget att utse en revisor. Sedan finns det forskare som menar att revisorn tillför 

värde till kunden på grund av det mervärde som ingår i revisionsprocessen, 

exempelvis att revisorn ger feedback, upprättar analyser och så vidare. Revisorerna 

själva menar också att de själva tillför värde (Vanstraelen & Schelleman, 2017). 

Huq et al. (2021) skriver att det finns en regelbörda som skulle kunna vara ett hinder 

för tillväxten i små bolag. Dock menar författarna också att den regelbörda som 

finns skulle kunna minska om den obligatoriska revisionsplikten togs bort.  
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Haapamäki (2018) menar att det finns flera fördelar med frivillig revision bland 

små bolag som tillför värde. Bland annat att ledningen av bolaget kan bli mer 

effektiv. Revisionen kan också ha en effekt som är avskräckande mot bedrägerier 

och penningtvätt, samt att revisionen kan främja god bolagsstyrning. Viss forskning 

visar också att de bolag som tillsätter en revisor betalar lägre räntor på skulderna 

som de har till banken, i jämförelse med de bolag som väljer bort revision (Dedman 

& Kausar, 2012; Haapamäki, 2018). Huq (2021) skriver också att det finns fördelar 

med revision för små bolag och att revisionen till och med kan hjälpa de små 

bolagen att växa. Författarna menar på att den regulatoriska och administrativa 

bördan för små bolag minskade när det gjordes en reform inom revisionen 2010 i 

Sverige (Huq et al., 2021). Dedman och Kausar (2012) menar också att det finns 

fördelar så som att det ger en värdefull försäkran på att de finansiella rapporterna är 

legitima till investerare och andra intressenter.  

 

Det finns även nackdelar med den frivilliga revisionen. Huq et al. (2021) menar att 

det finns de som påstår att revision ses som betungande och ineffektivt. Det kan till 

och med hindra de små bolagen från att öka antalet anställda. Det är dessutom 

vanligt att bolagen väljer bort revision om det finns en valfrihet, vilket tyder på att 

nackdelarna med revision väger tyngre än fördelarna (Huq et al., 2021).  

 

Revision i små och privata bolag påstås även lindra de byråkonflikter som kan 

tänkas finnas. Det kan alltså finnas konflikter mellan banker, chefer och ägare. Det 

beror på att de saknar mått för värdet av bolaget. En annan anledning till att 

revisorer värdesätts högt är på grund av att det finns en efterfrågan av andra tjänster 

som bolag efterfrågar. Exempel på sådana tjänster är vägledning om redovisnings-

principer, råd om intern kontroll och annan allmän affärsrådgivning. Dessa icke-

revisionstjänster har små privata bolag större behov av (Vanstraelen & Schelleman, 

2017).  

 

Vanstraelen och Schelleman (2017) menar också att revisorer har en stor påverkan 

på de finansiella rapporternas kvalitet. Författarna menar att de bolag som blir 
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granskade av en revisor har färre fel i redovisningen. Det har gjorts undersökningar 

i länder som inte har revisionsplikt för små bolag. Resultaten från dessa 

undersökningar visar på att det finns en skillnad i kvaliteten på redovisningen. Det 

finns alltså en oro att den kvalitet som finns, försvinner vid borttagandet av 

revisionsplikt eller när gränsvärdena höjs. Vanstraelen och Schelleman (2017) 

påstår dock att det inte finns någon garanti för att kvaliteten i redovisningen och 

finansiella rapporter kommer vara hög för att en revisor tillsätts i ett bolag.  

 

3.1.1 Utbud kopplat till regleringen  

Det finns flera olika tjänster som en revisor erbjuder. Öhman et al. (2006) skriver 

att revisorn erbjuder granskning av företagsekonomisk information, såsom 

finansiella rapporter och årsredovisningar. Revisorn granskar även 

företagsledningens förvaltning av bolaget. Dessutom är revisorn skyldig att 

kontrollera bolagets skatter och andra avgifter samt att anmäla misstänka 

överträdelser av lag. Kort och gott går det alltså att påstå att revisorn erbjuder 

tjänster åt bolag men också åt samhället (Öhman et al., 2006). Som det har 

beskrivits tidigare, ökade revisionen när det var fler investerare som krävde 

finansiell revision (Öhman & Wallerstedt, 2012). Det innebär såklart att utbudet av 

revision också har ökat. På grund av den ökade efterfrågan har även kvaliteten på 

revisionen ökat. Öhman och Wallerstedt (2012) beskriver det som att den revision 

som gjordes av lekmännen måste ha varit mycket varierande. Revisionens roll, 

traditionellt, är att tillhandahålla en oberoende granskning av bolags räkenskaper 

och rapporter till en tredje part, till exempel investerare (Dedman & Kausar, 2012).   

  

3.1.2 Efterfrågan 

Dedman et al. (2014) har undersökt efterfrågan på revision i Storbritanniens privata 

bolag. Kravet på revision i privata bolag i Storbritannien har mildrats jämfört med 

tidigare års revisionskrav. De privata bolagen som väljer frivillig revision har till 

stor del högre byråkostnader, är mer riskfyllda, har spritt ägande och vill skaffa 

kapital. Forskarna menade också att de privata bolagen har ett större intresse av 

icke-revisionstjänster från sin revisor och bolagen uppvisar en högre efterfrågan på 
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revisionssäkerhet. Dedman et al. (2014) drar också slutsatsen att fler och fler bolag 

väljer bort revision. Ojala et al (2016) har undersökt efterfrågan på frivillig revision 

i mikrobolag i Finland. Forskarna har studerat vilka behov mikrobolagens ledning 

har av revision. Forskarna hänvisar också till EU-direktivet (2013/13/EU) och de 

revisionslättnader som medförde. Ojala et al. (2016) poängterar att fördelarna med 

frivillig revision för mikrobolag och externa intressenter kommer vara relativt 

likartade i olika länder, speciellt i EU-länderna. Resultaten av undersökningen var 

att 32 procent av mikrobolagen som undantogs revisionsplikten till en början valde 

frivillig revision, men andelen minskade över tid till 23 procent. Ojala et al. (2016) 

utredning syftade också till att undersöka drivkrafterna bakom frivillig revision. De 

fann bland annat att mikrobolag som väljer frivillig revision har inte ekonomiska 

svårigheter, ledningen vill fastställa trovärdighet i skatterapporteringen och 

företaget har ett spritt ägande. De fann också att mikrobolag som väljer frivillig 

revision har en hög tillväxt och bolagens ledning vill säkerställa leveranssäkerhet 

från leverantörerna. Den finska och brittiska undersökningen drar likartade 

slutsatser. En gemensam slutsats är att små mikrobolag väljer bort revisionen över 

tid. En annan gemensam slutsats i de två undersökningarna är att bolag som har en 

ägarspridning tenderar att välja frivillig revision. 

 

Slutsatsen av litteraturanalysen är att det inte finns studier som analyserar revision 

av mindre företag ur ett mer historiskt perspektiv i Sverige. Det finns studier som 

använder sig av social network theory och institutionell teori för att förstå 

utvecklingen av regleringen av revision (Phiri & Guven-Uslu, 2019; Brass et al, 

1998; Haapamäki, 2022). Teorierna har valts för att förstå interaktionerna mellan 

aktörerna samt organisationernas former och egenskaper. 

 

3.2 Social network theory 

Social network theory kom fram på 1970-talet och hjälper forskare att förstå 

förhållanden och beteenden hos människor (Wellman, 1982). Brass et al. (1998) 

menar att enligt teorin är det sociala nätverket en grupp av aktörer och förklarar 

förhållandet emellan aktörerna. Aktörerna i Social network theory består av 
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individer, grupper, eller organisationer. Det sociala nätverket bygger på 

kommunikations-interaktioner mellan sociala enheter och visar positionerna och 

kommunikationsvägarna för de sociala enheterna i nätverket (Freeman, 1979). 

Nätverket är också ett forum där aktörerna får tillgång till att mobilisera resurser 

för sociala utbyten (Huang & Li, 2015). Huang och Li (2015) menar att social 

network hjälper aktörer att införa ny kunskap, utöka organisatoriska gränser och 

anpassa sig till den evolutionära processen.  Social network beskrivs också som 

strukturer av förhållanden där människor samlar resurser, hämtar information och 

får socialt stöd (Granovetter, 1985). Social network theory hjälper till att förstå 

egenskaperna hos nätverk samt hur interaktionen påverkar människornas tänkande, 

preferenser, möjligheter och beteenden (Phiri & Guven-Uslu, 2019). Social network 

theory hjälper också till att förstå hur social network underlättar flödet av 

information mellan aktörerna för att påverka kognitioner, möjligheter och 

beteenden. Huvudsyftet med teorin är att identifiera de aktörer som är mest 

inflytelserika, viktiga och kraftfulla i nätverken (Phiri & Guven-Uslu, 2019).  

 

De finns tre begrepp inom teorin: Network density, centrality och brokerage. 

Network density är ett mått på antalet anslutningar mellan aktörer i jämförelse med 

maximala antalet möjliga anslutningar. Centrality mäter i vilken utsträckning en 

aktör har en central position inom nätverket. Centrality omfattar idén om 

popularitet som indikeras av hur många kopplingar en aktör har till andra aktörer. 

Centrality beror på kapital av resurser som uppfattas som fördelaktiga av andra 

aktörer i ett samhälle. Kapital kan också vara ekonomiska, kulturella, sociala och 

symboliska resurser som samlas av individer och grupper av aktörer när de tävlar 

om makten. Brokerage innebär ”spänningen” mellan en central aktör och en annan 

aktör som inte är kopplade till varandra. De centrala aktörerna är oftast ansvariga 

för att bemästra eventuella structural holes som kan finnas mellan nätverk. Det görs 

för att underlätta flöde av information och resurser mellan nätverken samt att den 

centrala aktören får fördelar av transaktionen (Phiri & Guven-Uslu, 2019).  

 

Wetherell (1998) menar att social network består av fyra påståenden. Det första är 

att aktörer i ett samhälle ses som ömsesidigt beroende i stället för självständiga. Det 
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andra påståendet är att kopplingarna och relationerna mellan aktörerna sprider 

information, tillgivenhet och andra resurser. Det tredje påståendet är att kopplingar 

mellan aktörer både kan begränsa och underlätta handlingar. Det fjärde påståendet 

är att mönster definieras för relationer mellan aktörer i ekonomiska, politiska och 

sociala strukturer.  

 

Denna teori hjälper oss att identifiera nätverket över tid och hur det förhållit sig till 

revisionsplikten. Vi vill koppla nätverket och den debatt som finns mellan de olika 

aktörerna. Debatten som finns mellan aktörerna handlar om revisionsplikten. 

 

3.2.1 Transnational business governance interactions 

Transnational business governance “avser systematiska insatser för att reglera 

affärsuppförande som involverar en betydande grad av icke-statlig auktoritet i 

utförandet av regleringsfunktioner över nationsgränserna” enligt Eberlein et al. 

(2014). När författarna skriver om transnational menar de att arrangemanget korsar 

nationella gränser och innefattar icke-statliga myndigheter som är betydande. Stat 

betecknar alla statens institutioner det vill säga mellanstatliga, överstatliga samt 

transstatliga strukturer.  I detta fall fokuserar författarna på initiativ som utförs av 

icke-statliga aktörer som utövar befogenheter för att utföra regleringsfunktioner, 

ensamma eller med statliga aktörer. Med business syftar författarna på att 

regleringen av kommersiell verksamhet strävar efter social definierade mål. Det 

inkluderar regleringen av slutliga mål och mellanhänder som kan påverka målen. 

Slutligen syftar författarna på styrning som involverar reglering när de skriver 

governance (Eberlein et al., 2014).  

 

Tabell 4 kommer användas som bakgrund till den tabell som används i 

analysavsnittet. Eberlein et al. (2014) menar att det finns sex frågor i varje steg i 

regleringsprocessen som är till för att analysera interaktionen mellan aktörerna. Den 

första frågan är vem eller vad som interagerar med varandra. Den andra frågan är 

vad som driver interaktionen. Den tredje frågan är vilka mekanismer och vägnar 

det är. Den fjärde frågan är vilken karaktär interaktionen har. Den femte frågan är 

vilka effekterna av interaktionen är. Den sjätte frågan är hur förändringen av 
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interaktionen har förändrats över tid (Eberlein et al. 2014). Frågorna och 

regelprocessen syns i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4  

Transnational business governance (TBG) interactions: An analytical framework 

Dimension 

av 

interaktion 

Komponent i regulatorisk styrning 

Mål/ 

Agenda-

sättande 

Regel-

bildande 

Implement-

ering 

Övervakning, 

insamling av 

information 

Främjande 

av 

efterlevnad 

och 

verkställ-

ande 

Utveckling 

och 

granskning 

Vem eller 

vilka 

interagerar 

      

Drivande 

och 

formare 

      

Mekanis-

mer och 

vägnar 

      

Karaktär 

av 

interaktion 

      

Effekter av 

interaktion 

      

Förändring 

över tid 

      

Kommentar: Tabell är baserad på Eberlein et al. (2014) och översatt från engelska till svenska 

 

Den första frågan behandlade vad eller vem som interagerar med varandra. 

Författarna delar in denna fråga i tre olike nivåer: mikro, meso och makro. 

Mikronivån behandlar interaktioner mellan individer och organisationer till 

exempel företag och icke-statliga organisationer för att skapa och styra ett TBG-

system. Med hjälp av detta tillvägagångssätt kan interaktioner inom ett enda system 
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undersökas. Bland annat mellan aktörer som gör standarder, implementerar dem 

och gör så att de efterlevs. På meso-nivå analyseras interaktioner mellan olika TBG-

system och/eller interaktioner mellan TBG-system och tillsynsmyndigheter. På 

denna nivå går det att undersöka samspelet mellan hur olika system behandlar olika 

frågor i en sektor. På makronivå analyseras interaktionen mellan olika 

regeringskomplex. Detta tillvägagångssätt kan undersöka hur komplexa 

organisatoriska områden, normer och konversationer korsar sig med komplex inom 

andra branscher (Eberlein et al. 2014). 

 

Den andra frågan behandlar vad det är som driver interaktionerna. Eberlein et al. 

(2014) menar att komplexa, globala problem kan vara en anledning till interaktioner 

eftersom det skapar andra möjligheter till att interagera med varandra förutom 

lokala problem. Andra anledningar till interaktioner kan verka på aktörsnivå. Det 

innefattar aktörernas uppfattningar, värderingar, kunskaper, resurser och deras 

begränsningar inom juridisktion. En annan viktig drivkraft är branschegenskaper. 

Exempel på egenskaper som kan leda till olika interaktioner är ägarkoncentration, 

integration av värdekedjan och genomsnittlig förtagsstorlek. Strukturer som formar 

interaktioner är sociala, ekonomiska, politiska och tekniska strukturer. Andra 

anledningar till interaktioner kan vara kulturer, diskussioner och menatliteter. 

Eberlein et al. (2014) menar att regleringsproblem är produkten av sociala 

interkationer.  

 

Den tredje frågan behandlar vilka det är för mekanismer och vägnar som leder till 

interaktion. Mekanismer och vägnar uppstår inom olika organisationer. 

Kommunikation mellan individer och organisationer som fungerar som medlare 

utgör en viktig väg. Exempel på vägnar kan vara efterlikning och lärande, dessa 

påverkar interaktionerna eftersom idéer, kunskap och information kan förändra 

beslutfattandes uppfattningar.  TBG-system använder även bevis från andra aktörer 

för att kunna driva frågor, hitta lösningar, få bort och ändra grupptryck samt för att 

skapa legitimitet. Den information som TBG-system producerar är därför 

avgörande för interaktionerna. Eberlein et al. (2014) menar också att interaktioner 

uppstår till följ av att företag måste följa standarder, både statliga och TBG-
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standarder. Författarna menar att de tillsammans ger ett negativt resultat och ger 

finanskrisen 2008 som ett exempel. Vid den tiden var bankerna tvungna att följa 

både IASB:s och bankkommitténs regler för banktillsyn vilket resulterade i en ond 

cirkel och resultaten blev försämrade. Effekterna av detta kan leda till interaktioner 

mellan olika tillsynsmyndigheter (Eberlein et al. 2014).  

 

Den fjärde frågan behandlar vilken karaktär interaktionerna har. Författarna menar 

att interaktionerna kan delas in i fyra kategorier: konkurrens, samordning, 

kooptation och kaos. Med konkurrens menar författarna intäkter, rykte, legitimitet, 

anhängare eller andra fördelar. Myndigheter kan också definiera nyckeltermer, 

detta leder också till konkurrens. När författarna talar om samordning menar de 

medvetet samarbete eller arbetsföerdelning, men det kan också innebära tävling 

mellan de som interagerar med varandra. Kooptation innebär att aktörerna följer 

normer men även att de är tvingade genom reglering att göra på ett visst sätt. Kaos 

innebär att interaktionerna är oförutsägabara och oriktade, de är även känsliga för 

störningar samt att de inte visar något tydligt mönster. Interaktionerna kan ändra 

form. Vilket innebär att de kan gå från kaos till konkurrens och sedan till 

samordning. Ändringarna beror helt på aktörerna som är inblandade i interaktionen. 

Om de har samma mål kan ineraktionen ändras till något positivt och vice versa 

(Eberlein et al. 2014).  

 

Den femte frågan behandlar vilka effekterna av interaktionerna är. Eberlein et al. 

(2014) menar att effekterna kan vara svåra att kvantifiera och isolera på grund av 

att det är många variabler som spelar in på resultatet. Det kan därför vara lättare att 

fokusera på regleringsresultat såsom standarder eller förändringar i målbeteendet. I 

institutionellt täta miljöer är det vanligt att TBG-system konkurrerar med varandra. 

Trots detta kan samordningen mellan de, och med statlig reglering, öka på grund av 

att de underlättar aktörernas val kompletterar standarder och tar itu med olika 

problem. Flera system kan ledda till förbättrad regleringskapacitet eller till större 

användning av standarder förproducenterna och andra aktörer (Eberlein et al. 2014).  
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Den sjätte frågan behandlar hur interaktionerna förändras över tid. Eberlein et al. 

(2014) menar att interaktioner är flytande och dynamiska. De menar också att 

interaktioner kan leda till att TBG-system börjar likna varandra eller avviker från 

varandra i standarder och andra parametrar. Det kan också sprida idéer och praxis 

mellan system och sektorer. Vilket kan stimulera anpassning och lärande. 

Interaktioner kan leda till att normer blir mer eller mindre stränga. På grund av att 

det finns många olika former och mekanismer kring interaktionen kan det vara bra 

att förvänta sig oavsiktliga konsekvenser, tidpunkter och framväxande av 

egenskaper.  

 

Denna studie tar inte upp alla frågor i analysavsnittet utan begränsar sig till vad det 

är som driver interaktionerna, vem eller vad som interagerar med varandra samt 

vilka effekterna är av interaktionerna. Dessa delar presenteras i avsnittet analys. 

Studien tar heller inte upp alla dessa frågor i tabellen utan de diskuteras i brödtext 

under tabellen. Trots att frågorna inte är med i tabellen utgår författarna i från 

Eberlein (2014) i analysen för att analysera den interaktion som har skett historiskt.  

 

3.3 Institutionell teori 

Enligt Deegan och Unerman (2011) tar den institutionella teorin hänsyn till 

organisationers olika former, samt att den förklarar varför organisationer inom ett 

speciellt fält tenderar att ta efter dessa former och egenskaper. Det grundläggande 

för institutionell teori är att organisationer är socialt konstruerade och att de 

påtryckningar som de utsätts för påverkar utformningen av regelverk (Baker et al., 

2014). Baker et al. (2014) menar att sökande efter legitimitet kan vara en anledning 

till förändringar i regelverk.  

 

Det huvudsakliga argumentet för institutionell teori är att organisationer antar 

tillvägagångssätt och metoder som anses vara legitima men inte effektiva (Meyer 

& Rowan, 1977; Zucker, 1977; DiMaggio & Powell, 1983, refererad i Alvesson & 

Spicer, 2019). Om den reglering som görs ska uppnå målen som är satta är det 

viktigt att interagera med det institutionella området. Om den reglerande strukturen 
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följer det institutionella fältets normer och förväntningar, visar det på att 

regleringen görs utifrån vad kollektivet värderar. Ett institutionaliserat område 

utövar press på reglerade organ för att regleringen och praxis ska stämma överens 

med de förväntningar som finns (Baker et al., 2014). DiMaggio och Powell (1983) 

menar att organisationer tenderar att anta samma policyer och strukturer. Enligt 

Vadasi et al. (2019) beror det på att organisationer måste följa de sociala regler och 

acceptabla beteende som finns för att kunna överleva. Om de följer reglerna 

kommer det leda till att de får legitimitet och tillgång till resurser, samt stabilitet.  

 

DiMaggio och Powell (1983) påstår att det inom den institutionella teorin finns det 

tre typer av isomorfism: coercive, mimetic och normative. Coercive isomorfism 

bygger på ett beroende som handlar om att lägre organisationer och instanser är 

beroende av högre institutioner och deras stöd. Beroendet leder till att de högre 

instanserna kan sätta press på lägre instanser och organisationer DiMaggio och 

Powell (1983). Det finns även ett socialt tryck att följa normer i samhället, bland 

annat informella och formella. Informella normer är till exempel lagar och 

förordningar. Medan de informella normerna innefattar de förväntningar som 

uttrycks i media och från allmänheten DiMaggio och Powell (1983). Förekomsten 

av en gemensam rättslig miljö påverkar en organisations beteende och struktur.  

 

Mimetic isomorfism handlar om att aktörer i samhället imiterar och tar efter vad 

andra aktörer gör som anses vara bra. Aktörer i detta fall kan vara individer, 

organisationer, ekonomier eller nationer. Detta kan bero på att det finns en 

osäkerhet i vad som är det bästa sättet att gå till väga. Osäkerheten gör att aktörer 

följer andra aktörer som de anser gör rätt. Det skulle kunna innebära att denna 

isomorfism uppstår när det finns en osäkerhet i en nation. Eftersom det finns en 

tendens att detta land kommer imitera vad andra länder, som varit framgångsrika, 

har gjort. Imitationen kan i detta fall leda till social acceptans och flera fördelar 

(DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Normative isomorfism handlar om att ett tryck från vissa gruppnormer leder till att 

vissa aktörer tar sig an institutionella metoder (Deegan & Unerman, 2011). På 
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grund av andra normer och påtryckningar kan detta tryck leda till att en annan nation 

antar internationell praxis (Haapamäki, 2022). Enligt Al-Twaijry et al. (2003) beror 

trycket på att det har skett en ökad professionalisering inom organisationer. Brante 

(2009) referera till Magali Safatti Larson som menar at professionalisering är ”den 

process genom vilken producenter av speciella tjänster försöker skapa och 

kontrollera en marknad för sin expertis. Eftersom marknadsmässig expertis är ett 

avgörande element i den moderna ojämlikheten framstår professionalisering också 

som kollektivets sökande efter en speciell social status och strävan efter en 

uppåtriktad social mobilitet” (s. 21). 

 

Det finns en utvecklad version av institutionell teori som har använts i studier av 

revisionsreglering. De hävdas till exempel att lokala aktörer spelar en viktig roll för 

att få organisatoriska reaktioner. Det beror på att organisatoriska svar är till följd av 

att ett samspel mellan aktörer, som söker legitimitet och vill uppnå egna intressen 

(Albu et al., 2011).  

 

I den här studien kommer den institutionella teorin att användas för att förstå 

aktörernas påtryckningar på högre instanser när det kommer till revisionsplikten. 

Med hjälp av den institutionella teorins isomorfism analyserar den här studien 

aktörernas medverkan i debatten om revisionsplikt.  

 

4 Metod 

I detta kapitel kommer det presenteras vilka metoder som ligger till grund för 

studien. De valda metoderna har använts som ett verktyg för att kunna samla in 

empiri i syfte att kunna analysera den svenska utvecklingen av revisionsplikt. I 

kapitlet kommer även de valda aktörerna att presenteras. 
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4.1 Vetenskaplig metod 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning kommer valet av metod i 

följande kapitel att diskuteras. Först diskuteras den forskningsstrategi som har valts 

följt av vilken forskningsansats studien har. 

 

4.1.1 Forskningsstrategi 

Denna studie kommer göras med en historisk analys (Bailey, 2013; Wetherell, 

1998). Det innebär att studie kommer analysera dokument från förr i tiden. Denna 

strategi används för att det finns en mängd dokument som sträcker sig en lång 

period tillbaka, från år 1975 till 2022. Det innebär alltså att författarna har studerat 

händelser under en lång period. En historisk analys ger möjligheten att studera hur 

attityder och omständigheter har förändrats över tid och analysera om hur 

händelserna har påverkat det som studeras (Denscombe, 2018). 

 

På grund av att det finns många dokument mellan perioden 1975-2022 har den 

historiska analysen att kombineras med en dokumentanalys. Det ger författarna en 

möjlighet att se vilka förändringar som har skett under en lång period. Eftersom det 

redan skett lagändringar angående revisionsplikten minst två gånger under en kort 

period är det intressant att studera vad och varför dessa förändringar förkommer. 

Det intressanta är också att undersöka vad orsaken är till att bransch-

organisationerna ändrar åsikterna flera gånger över tid. 

 

4.1.2 Forskningsansats 

Denna studie har en abduktiv forskningsansats. Forskningsansatsen är en blandning 

av det deduktiva och induktiva ansatserna. Induktiv forskningsansats används som 

analysstrategier där utgångspunkten är det empiriska underlaget. Med hjälp av det 

empiriska underlaget utvecklas sedan teorier och begrepp. Deduktiv 

forskningsansats utgår från ett tydligt teoretiskt ramverk, vilket även den abduktiva 

forskningsansatsen har, den är dock inte tydligt uttryckt i studien enligt Lind 

(2019.). Den abduktiva forskningsansatsen används för att se samspelet mellan 
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undersökningens empiri och den teoretiska referensramen. Genom att identifiera 

empiriska mönster och regelbundenheter kan det empiriska underlaget användas för 

att utveckla begrepp och identifiera möjliga samband mellan aktörerna. Det 

insamlade empiriska materialet i den här studien har först analyserats. Därefter har 

mönster och olika samband identifierats mellan aktörerna. Slutligen har social 

network theory och institutionell teori används i studiens slutfas för att styrka 

resultatet av undersökningen. Social network theory och institutionell teori ger en 

bättre förståelse om varför aktörer inblandade i debatten om revisionsplikt tänker 

olika. Det teoretiska resonemanget har därför en stor betydelse i slutskedet av den 

här studien och studien som har utförts är en teorigenererande studie (Lind, 2019).  

 

4.2 Empirisk metod  

I följande kapitel beskrivs det vilka metoder som har använts för att samla in för att 

kunna besvara syftet och forskningsfrågan. Den empiriska metoden används för att 

samla in data och fakta till studien. 

 

4.2.1 Litteraturgenomgång 

För att ta reda på vad det finns för fakta om revisionsplikt, var det nödvändigt att 

göra en litteraturgenomgång. Med hjälp av en litteraturgenomgång fick forskarna 

också svar på vad som är känt i området, vilka begrepp som används, vilka metoder 

och forskningsstrategier som använts tidigare och om det finns några frågor som 

inte är besvarade.  

 

Litteratursökningen började med att söka på Google om revisionsplikt. Det 

resulterade i att ett direktiv om ett eventuellt återinförande av revisionsplikten 

hittades. För att hitta vidare information om revisionsplikt användes Högskolan 

Kristianstads elektroniska bibliotek Summon. I Summon användes sökord som till 

exempel ”Auditing”, ”Voluntary”, ”Regulation”, ”Audit demand”, ”Sweden” och 

så vidare för att få tillgång till artiklar som skrev om den svenska regleringen och 

dess utveckling. En del av litteratursökning var också att hitta andra kandidat-

uppsatser för att eventuellt använda källor som de använt sig av.  
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4.2.2 Val av aktörer och publikationer 

Det finns en del inblandade aktörer från branschen som är delaktiga i debatten kring 

revisionsplikten. Det kan finnas bland annat revisorer, granskade bolag, lagstiftare 

och andra aktörer till exempel kreditgivare. För att kunna besvara syftet och 

frågeställningen i studien, är det viktigt att veta vilka aktörer det är som är 

inblandade. I denna studie har aktörerna därför delats in i sju klassifikationer, dessa 

beskrivs i avsnittet om kodning.  

 

I det här stycket presenteras aktörer som påverkas av revision och som är beroende 

eller samarbetar med varandra. I det empiriska materialet finns det däremot också 

andra organisationer och personer som gjort uttalanden. Dessa kommer inte 

presenteras i detta kapitel eftersom de endast gjort enstaka uttalande. Följande 

aktörer har valts ut och är relevanta för den här studien: Riksdagen; Regeringen; 

FAR; RiR; Ekobrottsmyndigheten; Skatteverket; Svenskt näringsliv; Bolagsverket; 

Företagarna; Sverige redovisningskonsulters förbund; Patent- och 

registreringsverket (PRV); Justitiedepartementet; Finansdepartementet; Brotts-

förebyggande rådet; Grant Thornton; PwC; EY; Upplysningscentralen; Visma; 

Småföretagarnas riksförbund; DnR (se Bilaga 2). 

 

4.2.3 Dokumentanalys 

Syftet med denna studie är att analysera den svenska utvecklingen för 

revisionsplikten. För att kunna gör detta har datainsamlingen skett genom att 

undersöka och analysera dokument och publikationer från olika tidningar. Den 

metod som används i denna studie är skriftliga källor.  

 

Sedan år 1975 har revisionsplikten varit ett omtalat ämne bland flera olika aktörer. 

Därför var dokumentanalys en passande metod till syftet för studien. Frågeställning 

i denna studie handlar om vad som händer i organisationer och tidningar när 

revisionsplikten tas bort/införs igen, vad skriver de? Förändras deras åsikter och 

vad beror detta på? För att kunna få svar på dessa frågor lämpar det sig bäst att 

använda dokumentanalys som metod. Dessutom finns det inget utrymme för egna 
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värderingar och det innebär att studien inte innehåller några skevheter på grund av 

författarnas värderingar och preferenser. Det leder till att studien är objektiv 

(Bryman & Bell, 2017). De dokument som har använts i denna studie är direktiv, 

rapporter, utredningar, lagtexter och webbsidor med olika debatter om 

revisionsplikt. Dessa typer av källor anses vara objektiva eftersom de är gjorda av 

sakkunniga, specialiserade person och personer med insynsinformation 

(Denscombe, 2018). Det är dock viktigt att komma ihåg att vissa av dessa 

publikationer kan vara icke-objektiva. Ett exempel på en tidning som eventuellt kan 

var objektiv är tidningen Balans som publiceras av medlemmar i FAR. 

 

 

4.2.4 Kodning 

För att förenkla analysen i denna studie kommer informationen som samlats in 

kodas om. Det innebär att när det har samlats in tillräckligt med information om 

revisionsplikten utveckling behövs den göras om till ”data”. För sådan information 

som har samlats in i denna studie innebär det att det görs en kodning av 

informationen. Det görs för att kunna förenkla den kvantitativa analysen.  

 

För att göra det enklare att analysera empirin har den delats in i sex olika tidsepoker. 

Tidsepokerna är indelade i tidsperioder som har någon gemensam diskussion. För 

att enklare kunna analysera de olika aktörerna har de delats in i olika 

klassifikationer: statliga aktörer, branschorganisationer, utbildning, företag, 

oberoende myndigheter, revisionsbyråer och privatpersoner. Privatpersoner är 

personer som på något sätt arbetar med revision till exempel på en revisionsbyrå. 

Anledning till att de benämns som privatpersoner är för att de har skrivit och 

publicerat artiklarna utan att någon annan aktör står bakom uttalandet.  
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5 Empiri 

I följande kapitel kommer den empiri som har samlats in att presenteras. Det 

empiriska materialet som samlats in illustreras i innehållsanalysen. Samtliga 

dokument ur innehållsanalysen har identifierats och kommer att beskrivas. 

Dokumenten har delats in i olika tidsepoker för att ge en mer översiktlig bild av 

indelningen, aktörer, antal dokument och vad varje tidsepok handlar om.  

 

 

 

5.1 Dokumentanalys 

Empirin har delats in i tidsepoker på grund av att det är olika faktorer som har drivit 

diskussionen om revisionsplikt vid olika tidpunkter. Varje tidsepok innehåller vad 

de olika aktörerna i branschen har sagt och interaktionen mellan aktörerna Figur 1 

visar den indelning som har gjorts av epokerna. Under varje tidsepok står även vad 

det var som drev diskussionen om revisionsplikt under den tiden.  

 

Figur 1  

Tidslinje över tidsepokerna 

Kommentar: Sammanställd figur av författarna 

 

1975-
1999

•Första tidsepoken

•Utvidgad revisionsplikt

2000-
2006

•Andra tidsepoken

•Förbud mot kombiuppdrag

2007-
2010

•Tredje tidsepoken

•Regeringen vill slopa revisionsplikten

2011-
2014

•Fjärde tidsepoken

•En höjning av gränsvärdena diskuteras

2015-
2018

•Femte tidsepoken

•Ekonomisk brottslighet

2019-
2022

•Sjätte tidsepoken

•Återinförande av revisionsplikt
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5.1.1 Första tidsepoken 

Under åren 1975–1999 var regeringen aktiv i frågan om att förenkla den tidigare 

Aktiebolagslagen. Däremot var staten övertygad om att revisionsplikten skulle 

fortsätta att gälla för samtliga aktiebolag.  År 1975 släppte regeringen ett förslag till 

en ny aktiebolagslag med syftet att förenkla den tidigare aktiebolagslagen.  

 

1975 framgick det att kravet på kvalificerad revisor i bolag utvidgas. Alla bolag 

som hade ett bundet eget kapital på 1 miljoner kronor eller mer, blev tvungna att ha 

kvalificerad revisor. Med andra ord, blev det krav för dessa bolag att ha en 

auktoriserad eller godkänd revisor (Se Bilaga 1, dokument 1). Under samma år 

gjorde Bökmark en översiktlig redogörelse av regeringens proposition. Enligt 

Bökmark skulle kvalificerad revision krävas i allt fler bolag om regeringens 

proposition blev ny lag. Han menade att kravet på kvalificerad revision skulle öka 

från 1400 bolag till 4000 bolag (Se Bilaga 1, dokument 2).  

 

1980 skrev Gunnarsson och Åkesson en artikel som handlade om att det saknades 

särregler för utförande av revision i mindre aktiebolag. Skribenterna ansåg att 

FAR:s dåvarande rekommendationer i revisionsfrågor var mer övergripande och 

tillämpades på samtliga bolag oavsett storlek. Under året 1980 drog FAR och SRS 

i gång ett projekt med syftet att ta fram en sådan rekommendation. I 

rekommendationsutkastet fanns det ingen gräns för vilka bolag som räknas som 

mindre företag. Däremot kunde rekommendationen tillämpas vid revision på 

flertalet bolag oberoende av bolagsform. I rekommendationsutkastet poängterade 

FAR och SRS betydelsen av att uppnå en tillfredställande intern kontroll i mindre 

företag (Se Bilaga 1, dokument 3). 

 

1995 presenterade regeringen förslag till ändringar i redovisningslagstiftningen för 

aktiebolag. Däremot ingick det inte i förslagen att revisionsplikten skulle ändras. 

Enligt dåvarande aktiebolagslag var det krav på att ha en eller flera revisorer för 

samtliga aktiebolag. Regeringen ansåg vid tidpunkten att revision fyller en viktig 

roll i det associationsrättsliga regelverket eftersom revisionen ger en garanti för att 

bolagens redovisning stämmer överens med realiteten. Revisionsplikten förblev 
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oförändrad, däremot hävdade Företagarnas Riksorganisation och Sverige 

Redovisningskonsulters Förbund (SRF) att en prövning borde ha skett om 

revisionsplikten kunde slopas för de mindre företagen. Även PRV rekommenderade 

att kraven för när ett företag är obligatoriskt att ha en auktoriserad revisor ändras 

(Se Bilaga 1, dokument 4).  

 

1995 la regeringen fram förslag till en ny lagstiftning om sådana revisorer som har 

särskild behörighet att utföra lagstadgad revision. Den nya lagen medför att reglerna 

i EG:s åttonde bolagsdirektiv införlivas med svensk rätt. EG:s bolagsdirektiv ger 

medlemsstaterna en möjlighet att undanta mindre bolag från revisionsplikt (Se 

Bilaga 1, dokument 5). Resultatet av studien som gjordes av Halvarson och Juhlin 

var att majoriteten småbolagsledare var positiva till fortsatt revision oavsett om det 

är plikt eller inte. Framför allt skapar revisorerna mervärde genom värdefull 

rådgivning (Se Bilaga 1, dokument 6). 

 

1997 hävdade Sverige Redovisningskonsulters Förbund att kravet på revision för 

små privata bolag borde tas bort. Ett skäl till förbundets förklaring var att bolagets 

intressenter borde istället besluta om revisionen krävs i bolaget. Både regeringen 

och riksåklagaren framförde att revision bör bestå för samtliga aktiebolag eftersom 

den fyller en viktig funktion i det associationsrättsliga regelverket och i att 

förebygga ekonomisk brottslighet. Ett annat skäl till regeringens åsikter var att 

kostnader för revision är inte tillräckligt för att undanta revisionsplikten i mindre 

bolag (Se Bilaga 1, dokument 7). Markland förklarade i dokument 8 (Se Bilaga 1) 

att det ekonomiska samfundets behov av revision och beskrev framför allt hur 

efterfrågan på revision hade format den moderna revisorsprofessionen. Han menade 

också att den lagstadgade revisionsplikten hade utvecklats främst eftersom 

revisionstjänsterna inte säljs på en traditionell marknad där en kund beställer, 

betalar och konsumerar tjänsten (Se Bilaga 1, dokument 8).  

 

1998 föreslog regeringen om en ny lag om revision. Kravet på att ha en kvalificerad 

revisor skulle detta året tas bort i mindre företag. Kravet på auktoriserad revisor i 

större företag fortsatte att gälla däremot. Svenska Revisorsamfundet (SRS) hade 
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andra uppfattningar, där de ansåg att en kvalificerad revisor alltid ska delta vid 

revisionen. Regeringen menade vidare att revisionsplikten skulle begränsas till att 

enbart gälla de bolag där de externa intressenterna begär det. Främst gällde detta 

företag som på den tiden var skyldiga att upprätta årsredovisningar (Se Bilaga 1, 

dokument 9).  

 

1999 flyttades bestämmelserna om revision i 1980 års årsredovisningslag till en ny 

lag om revision. Lagens nya regler om revision tillämpades på samtliga bolag som 

var skyldiga att upprätta en årsredovisning och som inte omfattades av regler om 

revision i en annan lag. Lagens nya regler anpassades med några undantag till 

bestämmelserna om revision i aktiebolag (Se Bilaga 1, dokument 10). 1999 

genomförde FAR ett arbete med att översätta IFAC:s internationella 

revisionsstandarder. Syftet med de internationella revisionsstandarderna, även 

kallat International Standards on Auditing (ISA), var att standarderna skulle ersätta 

den gamla “Revisionsprocessen” som revisionsrekommendationer från FAR (Se 

Bilaga 1, dokument 11).   

 

5.1.2 Andra tidsepoken 

Debatten om att slopa revisionsplikten tog fart på riktigt mellan åren 2000 till 2006. 

Det var främst revisionsbolag och branschorganisationer som uttalade sig om att 

avskaffandet av revisionsplikt i små bolag bör utredas. Den borgerliga regeringen 

och RiR hade åsikter om att ett slopande av revisionsplikt i små bolag hade varit 

positivt.  

 

2003 publicerades Justitiedepartementets promemoria “Några frågor om revision”. 

Ett förslag i promemorian är bland annat att ett förbud införs för kombinerade 

redovisnings- och revisionsuppdrag i bolag. Engblom Fredriksson och Markland 

skrev att “FAR tar ställning till förslagen med utgångspunkt i antagandet att 

revisionsplikten skall bevaras även i de minsta bolagen. Andra länder med full 

revisionsplikt har liberala regler för redovisningsjäv, och skärps reglerna i Sverige 

är det naturligt att revisionspliktsfrågan aktualiseras.”. RiR andra åsikter, de skrev 
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att “Riksrevisionen ser borttagande av revisionsplikten för mindre bolag som en 

tänkbar lösning. I så fall kommer antagligen viss extern granskning ändå att 

efterfrågas.”. Även revisionsföretagen Lindebergs Grant Thornton och Öhrlings 

PwC menade att förslagets konsekvenser måste utredas och att revisionsplikten i 

små bolag måste prövas i processen. Engblom Fredriksson och Markland skrev i 

artikeln att “Lindebergs Grant Thornton menar att förslagets konsekvenser måste 

utredas och analyseras på ett mer genomgripande sätt, och att även revisionsplikten 

i små företag måste prövas i denna process.”. Vidare framgick det av artikeln att 

“Öhrlings Pricewaterhouse Coopers menar att revisionsplikten i små och 

medelstora företag måste finnas med bland det som övervägs i en noggrann 

utredning…” (Se Bilaga 1, dokument 12). 

 

2004 publicerades en artikel i där Bodin, svarade på följande fråga, efterfrågad eller 

lagstadgad revision? Enligt skribenten är Bodins svar att “Hans grundinställning är 

att revisionsplikten för mindre företag ska finnas kvar.”. Han sade också följande, 

“Så om revisionsplikten tas bort kommer de flesta av bolagen ändå att behöva 

granskas varje år.” (Se Bilaga 1, dokument 13). Under samma år publicerades en 

annan artikel där Persson, delade sina åsikter om Justitiedepartementets 

promemoria. “Hans personliga uppfattning är klar. Revisionsplikten för mindre 

företag kan tas bort.”. Persson antog att rådgivningen skulle öka om 

revisionsplikten för mindre företag togs bort. I artikeln avslutade han intervjun med 

att belysa revisorn nytta, “Som sagt: alla behöver revisorn, alla behöver inte 

revision. Slopad revisionsplikt innebär ingen nedvärdering av tjänsten revision. Det 

är precis tvärtom.” (Se Bilaga 1, dokument 14). Under FAR-dagen 2004 svarade 

Malmeby på frågan om revisionsplikten i mindre företag. Han konstaterade 

följande, “FAR är för revisionsplikten. Men ingen tjänst är bra på grund av tvång. 

Vi måste visa vilken nytta tjänsten innebär.” (Se Bilaga 1, dokument 15).  

 

Burén publicerade en artikel där han bland annat skrev: “Övriga länder har med få 

undantag i olika grad utnyttjat den befrielse från redovisningsplikt som EG-

direktivet om redovisning medger för små företag.”. Dessutom meddelades det att 

den borgerliga alliansen föreslår att små och medelstora företag undantas från 
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revisionsplikt. (Se Bilaga 1, dokument 16). I dokument 17 publicerades en artikel i 

tidningen Balans gällande revision av små företag i EU-länder. I artikeln stod det 

att et nu fanns en möjlighet för medlemsländer i EU att undanta mindre företag från 

revisionsplikten. Svenskt Näringsliv menar i samma artikel att revisionspliktens 

avskaffande i små bolag i England inte har lett till minskade intäkter för revisorerna 

och revisionsbyråerna (Se Bilaga 1, dokument 17). I en annan artikel argumenterade 

Axenborg för att revisionsplikten i små och medelstora företag ska fortsätta gälla. 

Hon menar att det finns alternativa bolagsformer om företag vill komma undan 

revisionsplikten (Se Bilaga 1, dokument 18) 

 

2006 fastställde den nya borgerliga regeringen en rad ändringar inom näringslivet 

och som skulle träda i kraft under de kommande fyra åren. Avskaffandet av 

revisionsplikten för små företag är en av ändringarna. Enligt en studie från Umeå 

handelshögskola ville en majoritet av företagare ha kvar revisionsplikten, eftersom 

det inte ansågs vara ekonomisk börda eller onödig tidsåtgång (Se Bilaga 1, 

dokument 19).    

 

5.1.3 Tredje tidsepoken  

Tidsepoken 2007–2010 debatterades det intensivt angående revisionspliktens vara 

eller icke vara. Det blev allt tydligare från regeringens håll att revisionsplikten för 

mindre företag skulle slopas. Hur revisionsplikten skulle slopas för dessa bolag 

diskuterades det en hel del om. 

 

2007 publicerades en artikel om att slopad revisionsplikt i mindre företag skulle 

utredas. I artikeln beskrivs följande, “Regeringen påpekar att utredaren ska titta på 

hur skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet påverkas om 

revisionsplikten slopas”. Brännström sade att, “Utredaren ska inte se över om utan 

hur revisionsplikten för mindre företag ska slopas.” FAR:s generalsekreterare var 

även orolig för konsekvenserna av att en sådan reform införs. Brännström beskrev 

det som, “Jag är rädd att resultatet blir som i Danmark, dvs. att Skatteverkets 

kontroll utökas. Jag är dessutom orolig för att kvalitén i företagens redovisning 

kommer att försämras.”. FAR SRS föreslog att en ny företagsform för mindre 
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företag som undantas revisionsplikt (Se Bilaga 1, dokument 20). Skough skrev i 

artikeln att revision fortsatt kommer att efterfrågas, även om revisionsplikten i 

mindre företag försvinner (Se Bilaga 1, dokument 21).  

 

I dokument 22 (Se Bilaga 1) frågades flera olika personer om det blir några negativa 

effekter av att revisionsplikten slopas i små bolag. Dahlberg yttrade “jag ser inget 

negativt.”. Brännström ansåg att det fanns flera negativa konsekvenser om reformen 

infördes. “Det blir ju lite lustigt att bolag som har revision kommer att anmälas vid 

misstanke om brott, medan de som inte har revision inte kommer att anmälas” 

berättade Brännström. Brännström såg revisionen som ett viktigt verktyg, speciellt 

när det handlar om krediter. Samtidigt skulle revisionen få högre status och 

revisionsarvodet skulle öka om revisionsplikten slopades. Dahlberg hade en annan 

ställning: “Jag tror att man fäster större vikt vid framtiden. Många små företag har 

svårt att få lån idag om de inte skriver på en generell borgen” (Se Bilaga 1, 

dokument 22). Höglund ser helst att revisionsplikten blir kvar för att garantera hög 

kvalitet på det material som levereras in. “Det är problem att man diskuterar att ta 

bort revisionsplikten för huvuddelen av aktiebolagen. Vår e-tjänst bygger ju på att 

revisorerna [som ett mellanled] ser till att materialet kommer in till oss” sade 

Höglund i intervjun. Höglund ansåg att slopandet av revisionsplikten inte var bra 

eftersom han tror att det kommer ta längre tid att få in information utan en revisor. 

Han menade också att revisorerna är en anledning till hög kvalitet (Se Bilaga 1, 

dokument 23). Magnusson debatterade om nyttan revisorn har när det kommer till 

att kvalitetssäkra ekonomisk information. Magnusson menar att ”… det är viktigt 

att kvaliteten i rapporteringen inte försämras och att den unika kompetens som 

revisorn har kommer företagaren till del i en utökad rådgivningsroll.” (Se Bilaga 1, 

Dokument 24). 

 

2007 Publicerades en artikel där Företagarnas VD menar att efterfrågan från 

exempelvis kreditgivare och andra ska styra revisionen. Vidare menade hon att 

revisionsplikten inte var designad för mindre företag. Halling skrev följande “I 

nästa andetag tillägger hon att det är viktigt att komma ihåg att de flesta regelverk, 

exempelvis revisionsplikten, ursprungligen är konstruerade för stora bolag.” (Se 
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Bilaga 1, dokument 25).  I en artikel hävdade Skough att (Se Bilaga 1, dokument 

26):  

Med de förestående förändringarna i revisionsplikten kan vi förvänta oss 

ett utökat utbud av tjänster i syfte att kvalitetssäkra företagens finansiella 

rapportering. Den frivilliga revisionen kommer att bli efterfrågestyrd och 

vi måste utgå ifrån att marknaden successivt kommer att se sig om efter 

alternativ till revisionsberättelsen.  

 

Under ett seminarium som hölls sa en av deltagarna följande, “Det är inte revisionen 

som ska avskaffas utan revisionsplikten. Plikten bör tas bort, och sedan bör 

revisionen göras där den efterfrågas.” Brännström frågade deltagarna om revisorns 

närvaro påverkar förtroendet för aktiebolaget som företagsform. Flertalet av 

deltagarna svarade “Absolut!” (Se Bilaga 1, dokument 27).  Enligt Skough bör 

bankerna ”… vara medvetna om att det är i detta segment som över hälften av de 

revisionsberättelser som innehåller anmärkningar finns.” när det talas om vilka 

bolag som kan undantas revisionsplikten (Se Bilaga 1, dokument 28).  

 

2008 la regeringen fram ett betänkande där en utredning om enklare redovisning, 

en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna föreslogs. Syftet var 

regelförenkling för att minska de administrativa kostnaderna och för att skapa bra 

förutsättningar i bolagen. I betänkandet hänvisar regeringen till en tidigare 

utredning under året (Se Bilaga 1, dokument 29):  

Revisionsutredningen (Ju 2006:11) la i april i år fram sitt delbetänkande 

Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). 

Utredningen föreslår där att revisionsplikten slopas för företag som 

underskrider det gränsvärde som framgår av artikel 11 i det fjärde 

direktivet. Det betyder att bara företag som uppfyller mer än ett av följande 

villkor omfattas av revisionsplikt (Regeringen, 2008, s. 111):  

• Mer än 50 anställda, 
• Balansomslutning på mer än 41,5 miljoner kronor, 

• Nettoomsättning på mer än 83 miljoner kronor. 

 

Gustavsson publicerade 2008 en artikel gällande att slopad revisionsplikt 

välkomnas av revisorer. “Revisorernas organisation FAR SRS skriver i sitt 

remissvar att revisorerna i grunden är positiva till förslaget. De är inte rädda för att 

bli av med jobb och tycker det är bra med valfrihet för företagarna.” skrev 

Gustavsson. I artikeln ska Birgerson ha sagt “Det kan mycket väl bli så att de allra 
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minsta bolagen väljer bort revision helt och hållet. Det gör att vi i branschen aktivt 

måste marknadsföra oss och bredda tjänsteutbudet”. I artikeln framgår det att 

“Regeringen har räknat fram att företagarna sparar kostnader på 5,8 miljarder på 

slopad revisionsplikt.” Något FAR SRS inte höll med om menade Gustavsson som 

hänvisade till FAR SRS remissvar där de är tveksamma till om det kommer bli ”… 

någon besparing alls om man ser till företagens totala kostnader…” I artikeln 

hänvisar han också till FAR SRS remissvar om att “Flera andra tunga 

remissinstanser sågar förslaget om slopad revisionsplikt, bland annat 

Rikspolisstyrelsen, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.” I artikeln 

framgår även remissvaret från EBM “Utredningen synes utgå från att de problem 

som kan uppkomma om företag väljer bort revisorn ska åtalas och straffas bort. Det 

är en illusion att tro att detta är möjligt.” Brå, är skeptiska till avskaffandet av 

revisionsplikten, det Brottsförebyggande rådet ”… poängterar vikten av den roll 

revisorerna spelar för att förebygga ekobrottslighet. Brå är rädd för att slopandet av 

revisionsplikten skulle leda till ett ‘stort steg tillbaka’ i utvecklingen.” skrev 

Gustavsson (Se Bilaga 1, dokument 30). I en undersökning som gjordes om ifall 

undantagandet av revisionsplikt är bra var det majoriteten som svarade nej. Östman 

kommenterade resultatet av undersökningen (Se Bilaga 1, dokument 31):  

Utfallet är inte oväntat med tanke på det stora antalet särskilda yttrande 

som lämnats [till förslaget]. Den gemensamma nämnaren till varför så 

många anser att förslaget är dåligt tror jag är att det saknas en 

konsekvensanalys, dvs. En beskrivning av vad förslaget kommer att 

innebära för näringslivet och det system för ekonomisk rapportering som 

vi har. 

 

2008 lämnade regeringen ett slutbetänkande angående revisorer och revision. I 

slutbetänkandet framkom det att reglerna om jäv i aktiebolagslagen och andra lagar 

förhindrar småföretagare från att enbart anlita en byrå. Konsekvensen av 

jävsreglerna är att småföretagare måste anlita två olika byråer. En byrå som utför 

redovisning och en byrå som reviderar bolaget. Det här leder till högre kostnader 

för småföretagare (Se Bilaga 1, dokument 32).  

 

2008 publicerade regeringen en offentlig utredning. I utredningen övervägde 

regeringen ändringar i revisionsplikten med grund i regelförenklingssyfte för 

mindre företag. I utredningen framgår att regeringen vill utföra en 25-procentig 
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kostnadsreduktion år 2010. Utredningen ska föreslå de regeländringarna som krävs 

för slopad revisionsplikten i små företag och vilka företag som ska omfattas av 

ändringarna. I den offentliga utredningen från 2008 ville regeringen också prova 

vilka företag som inte ska omfattas av revisionsplikt (Se Bilaga 1, dokument 33). 

 

"Enligt justitiedepartementet kommer frågan om bokföringsjäv behandlas efter 

förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. Orsaken sägs vara tidsbrist.” framgår 

det av en artikel. Brännström var kritisk till justitiedepartementets uttalande och 

sade följande (Se Bilaga 1, dokument 34):  

Om regeringen verkligen vill förenkla och minska de små företagens 

kostnader finns det ingen anledning att vänta med att ta bort reglerna om 

bokföringsjäv. När jävsreglerna är borta får företagen lättare tillgång till 

kompetens och tjänster och slipper också anlita två olika leverantörer, en 

revisor för revisionen och en redovisningskonsult för redovisningen. Om 

man vill uppmuntra till frivillig revision är det därför viktigt att 

jävsreglerna slopas senast när revisionsplikten förändras.  

 

2010 publicerade Gustavsson en artikel där det står följande i underrubriken, “Det 

tycks inte bli någon slopad revisionsplikt för småföretagare, i alla fall inte innan 

valet. Regeringen är nämligen oenig om förslaget.” Gustavsson skrev också att:  

Bakom förseningen ligger enligt TT en konflikt mellan 

näringsdepartementet och justitiedepartementet. På finansdepartementet 

oroas man över att det ska uppstå oreda i företagens räkenskaper om 

revisorsplikten avskaffas. Även Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

har varit kritiska eftersom det finns en risk att skattefusket ökar om 

revisorsplikten slopas. På revisorernas branschorganisation FAR-SRS är 

man kritisk till förseningen. Inte minst för att branschen kommer att få 

kort tid på sig att förbereda regelförändringarna. 

Enligt Gustavsson, ska Brännström sagt följande till TT, “Det är mycket besvärligt 

för oss att inte få besked hur reglerna ska se ut. Nu måste regeringen ta beslut.” (Se 

Bilaga 1, dokument 35). 

 

2010 publicerade Blomén en artikel enligt följande underrubrik, “Revisorsplikten 

avskaffas i år. Just nu arbetar justitiedepartementet med en lagrådsremiss som 

föreslår att revisorsplikten ska avskaffas för mindre aktiebolag.” Skribenten Anna 

Blomén skrev (Se Bilaga 1, dokument 36): 

Ett exakt datum för avskaffandet kommer att föreslås i lagrådsremissen. 

Bedömare tror att regeringen siktar på att beslutet ska kunna träda ikraft 
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redan den 1 juli i år. Förslaget att mindre bolag ska slippa revisionsplikt 

väcktes första gången för några år sedan. Därefter bollades förslaget fram 

och tillbaka och många ansåg att slopandet av revisionsplikten skulle 

innebära att det blir lättare att fuska. Den diskussionen bromsade förslaget, 

men nu slutbereds alltså ärendet på justitiedepartementet. 

Även Fälldin hade synpunkter på justitiedepartementets lagrådsremiss gällande 

förslaget om att slopa revisionsplikten. Han menade att små aktiebolag kan klara 

sig utan revisor om verksamheten är enklare. Han menade också att en person som 

hjälper till med bokföringen kan hjälpa till med nästan samma sak (Se Bilaga 1, 

dokument 36). 

 

2010 blev det klart att revisionsplikten slopas. “Regeringen slopar nu kravet på en 

revisor för en kvarts miljon företagare. De nya reglerna börjar gälla redan den 1 

november.” skrev Gustavsson. Vilka bolag som undantas revisionsplikt framgår 

också av Gustavssons artikel, “Möjligheten att slippa anlita en revisor gäller privata 

aktiebolag som uppfyller minst två av följande tre kriterier. Högst tre anställda, 

högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning och högst 3 miljoner kr i nettoomsättning.” 

Dåvarande näringsminister yttrade följande om den nya reformen, “Detta är en 

positiv reform som innebär möjlighet till betydande kostnadsbesparingar för små 

aktiebolag. Reformen ligger i linje med regeringens högt ställda ambition på 

regelförenklingsområdet.” Även dåvarande justitieminister konstaterade att, “Det 

är bolagen själva som är bäst lämpade att avgöra vilka konsulter som bolagen 

behöver. Många bolag bedöms fortsatt välja att ha kvar sin revisor, eftersom det 

ofta ger bolaget ett mervärde utöver själva granskningen.” (Se Bilaga 1, dokument 

37). Under samma år publicerade justitiedepartementet ett faktablad gällande de 

nya revisionsreglerna som trädde i kraft 1 november 2010. “Syftet med reformen är 

att aktiebolagen så långt som möjligt ska få avgöra vilka tjänster de behöver för sin 

verksamhet. Revisionsplikten inskränks även för vissa andra företag, bland annat 

handelsbolag.” framgår det av faktabladet. Bakgrunden till avskaffandet av 

revisionsplikten i mindre företag är för att bolagen ska få möjlighet att köpa de 

tjänster som de själva vill istället för att betala för revision (Se Bilaga 1, dokument 

38). 
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5.1.4 Fjärde tidsepoken 

Under åren 2011–2014 argumenterade framförallt Annie Lööf, dåvarande 

näringsminister, för att fler bolag bör undantas från revisionsplikt. Det här blev 

fortsättningen på debatten om revisionsplikt bara några år efter att den hade slopats. 

Aktörerna hade även under den här tidsepoken åtskilda uppfattningar om att 

gränsvärdena för revisionsplikt skulle höjas.  

 

2013 publicerade Gustavsson en artikel där han skrev om “regeringens satsningar 

på företag i höstbudgeten”. Debatten om revisionsplikt drog igång igen, tre år efter 

att revisionsplikten undantagits för vissa bolag. “Den slopade revisionsplikten ska 

utvärderas och man bör också överväga om fler företag ska slippa revisorn. Men 

utvärderingen ska ske först under första halvåret 2015.” skrev Gustavsson. 

Dåvarande näringsminister, kommenterade följande, “Företagen är våra 

jobbskapare. Fyra av fem nya jobb i Sverige skapas i småföretag. Därför är det så 

viktigt att sänka kostnaderna för dessa företag så att fler jobb kan skapas.” (Se 

Bilaga 1, dokument 39). 2013 skrev Fälldin en artikel där han påstod att det är 

“Svårare få kredit utan revisor”. Han menade att, “Nära hälften av de bolag som har 

möjlighet att slopa revisorn har också gjort det. Men reformen har lett till sämre 

kvalitet i årsredovisningarna och för vissa blir det svårare att få krediter utan 

revisor.” Bolagsverket ansåg att årsredovisningar med formaliafel hade ökat. Även 

Upplysningscentralen (UC) ansåg också att den försämrade kvalitén kan göra det 

svårare för kreditgivare att skapa sig en rättvis bild. Fälldin skrev också att 

“Skatteverket har… ökat sina kontroller sedan revisionsplikten avskaffades.” Han 

kommenterade dessutom svårigheterna med att få kredit för bolag som saknar 

revisor eftersom vissa kreditgivare kräver att bolaget har en revisor (Se Bilaga 1, 

dokument 40).  I en annan artikel konstaterade Dahlberg följande, “Företag som har 

hjälp med bokföringen av en auktoriserad redovisningskonsult har till och med 

högre kreditvärdighet än de företag som bara har revisor”. Vidare skrev Fälldin, 

“Han säger att Bolagsverkets uppfattning om att årsredovisningarna har tappat i 

kvalitet sedan revisorsplikten avskaffades förvisso är korrekt.” Däremot anser 

Dahlberg att det finns ett bättre alternativ för revisorn. Han menar att anlita en 
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auktoriserad redovisningskonsult kan leda till att företag har kvalitet i bokföringen. 

Dahlberg ansåg att bokslutsrapporten är ett kvitto på hög kvalitet i årsredovisningen 

(Se Bilaga 1, dokument 41).   

 

“Aktiebolagen har mycket tydligare blivit populärare vid starten av nya företag 

sedan kravet på aktiekapitalet halverades under våren 2010. Det beslutet följdes 

därefter av revisionspliktens avskaffande i små bolag senare samma år.” 

framkommer det av Fälldins artikel. “De två reformerna från 2010 är hela 

förklaringen till att aktiebolagen ökar, kanske framför allt ’rabatten’ på 50 000 kr 

på aktiekapitalet.” uttalade Fredell, pressansvarig på Visma (Se Bilaga 1, dokument 

42). “Samtidigt som Bolagsverket ser allt fler bristfälliga årsredovisningar föreslår 

nu Centerpartiet att fler aktiebolag ska slippa revisorskravet.” skrev Letser. Även 

Brännström hade synpunkter på Centerpartiets förslag. “En avreglering är en 

förenkling med många frågetecken.” sade Brännström (Se Bilaga 1, dokument 43). 

“Ytterligare cirka 60 000 aktiebolag med upp till 50 anställda ska slippa 

revisorskravet. Det vill i alla fall Annie Lööf (C)” skrev Fälldin i en annan artikel. 

Fälldin nämnde i artikeln att förslaget beror på att Centerpartiet tror att det skulle 

leda till att fler jobb skapades. Den dåvarande näringsministern ska ha sagt till 

Sverige radio, “När företagen själva får bestämma vad man vill lägga sina 

investeringar vill vi hellre att de läggs till att skapa fler jobb, än att betala för 

revision.”. Lööf tyckte heller inte att skattefusket hade ökat. Fälldins artikel 

innehåller också FAR:s åsikter om Centerpartiets förslag. De tror att kvalitén på 

årsredovisningar kommer sjunka samt att statens kostnader för staten skulle öka på 

grund av utökade kontroller (Se Bilaga 1, dokument 44). 

 

5.1.5 Femte tidsepoken 

Under tidsperioden 2015–2018 diskuterades att ekonomisk brottslighet hade ökat 

på grund av avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag. EBM släppte en 

rapport där det konstaterades att majoriteten av de anmälda ekonomiska brotten 

kom från företag utan revisor. Under den här tidsepoken var det många aktörer som 
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hade åsikter om bland annat EBM:s rapport. I rapporten rekommenderar EBM att 

revisionsplikten återinförs för små bolag. 

 

2016 undersökte EBM “om avskaffandet av revisorsplikten för de mindre 

aktiebolagen haft några effekter på den ekonomiska brottsligheten.” I rapportens 

slutsats framgår att ”… avskaffandet av revisionsplikten ännu inte synes ha ökat 

anmälningarna av oaktsamma brott. Däremot finns klara tecken på att aktiebolag som 

saknar revisor i högre utsträckning används som brottsverktyg i samband med ekonomisk 

brottslighet”. EBM kommer också fram till att fler bolag inte bör undantas 

revisionsplikten eftersom det skulle kunna leda till ökade antal ekobrott (Se Bilaga 

1, dokument 45).  

 

2017 debatterade Håkansson och Brännström om ekonomisk brottslighet i 

aktiebolag. I debattartikeln kommenterade de ovannämnda att, med anledning av 

förenklingsreglerna i aktiebolagsformen har det blivit enklare för personer att utföra 

kriminella aktiviteter. Därför ansåg Håkansson och Brännström att 

kontrollstationer, som exempelvis revision, bör införas för att inte skada förtroendet 

för aktiebolagen. Håkansson och Brännström gav också förslag på åtgärder för att 

motverka ekonomisk brottslighet när det saknas revisor i bolaget (Se Bilaga 1, 

dokument 46): 

Förkorta tiden för att en årsredovisning ska vara upprättad och klar från 

sex till fyra månader och på så sätt minska tiden mellan brott och upptäckt. 

Lagstifta om att årsredovisningar ska lämnas in i digital form, vilket 

förenklar den processen samtidigt som spårbarhet i brottsutredningar 

underlättas. Ställa krav på att det i årsredovisningen ska framgå om 

bolaget har anlitat professionell hjälp med redovisningen. 

I en annan debattartikel kommenterade Bildstein-Hagberg och Norberg, EBM och 

FAR:s tidigare uttalande. I artikeln framgår det att Srf konsulternas förbund ansåg 

att “någon återinförd revisionsplikt inte är önskvärd”. Bildstein-Hagberg och 

Norberg konstaterade att auktoriserade redovisningskonsulter skulle kunna vara ett 

alternativ för att upptäcka ekonomisk brottslighet i tid. Redovisningsexperterna 

kritiserade EBM:s rapport om att slopande av revisionsplikten ska ha lett till ökad 

ekonomisk brottslighet. Även kritik framfördes mot Håkanssons och Brännströms 

uttalande (Se Bilaga 1, dokument 47): 
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Att aktiebolag utnyttjas i kriminellt syfte är givetvis ett problem som bör 

motverkas. Att öka på regelbördan för alla aktiebolag är dock knappast 

rätt väg framåt. Det finns inga belägg för att vare sig revisionsplikt eller 

krav på att anlita en redovisningskonsult skulle minska förekomsten av 

ekonomiska brott. Det finns inte heller något som visar att den ekonomiska 

brottsligheten skulle ha ökat till följd av revisionspliktens avskaffande 

2010.  

Redovisningsexperterna ansåg också att det i EBM:s rapport inte finns ett 

orsakssamband mellan slopandet av revisionsplikten och ekonomisk brottslighet. 

Slutligen föreslog Bildstein-Hagberg och Norberg att gränsvärdena för revisions-

plikt höjs (Se Bilaga 1, dokument 47). 

 

Några dagar efter Håkanssons och Brännströms debattartikel kommenterade 

Carlson och Sigbladh följande (Se Bilaga 1, dokument 48): 

Men revision är främst avsett att vara ägarnas kontroll av verksamhetens 

förvaltning och inte att vara ett verktyg mot ekonomisk brottslighet, även 

om granskningen kan upptäcka skattefusk som på så sätt lyfts fram i ljuset 

genom revisorns anmälningsskyldighet. 

Carlson och Sigbladh var tveksamma till att revisorns granskning fungerar som ett 

effektivt medel för att förebygga att aktiebolag används som brottsverktyg. “Bara 

tanken att ett krav på revision av aktiebolag skulle hindra ekonomisk brottslighet är 

i sig stötande, eftersom det misstänkliggör den stora majoritet av hederliga 

företagare som väljer aktiebolaget för sin verksamhet.” skrev Carlson och Sigbladh. 

De ansåg också att det måste finnas metoder som inte bara motverkar ekonomisk 

brottsligheten utan också skapar nytta för företagen. Carlson och Sigbladh föreslog 

därför att en auktoriserad redovisningskonsult är ett bra alternativ för att förebygga 

ekonomisk brottslighet (Se Bilaga 1, dokument 48). 

 

I en artikel 2017 framkom det att “Kriminella använder allt oftare företag.” 

Magnusson kommenterade att, “Det är en oroväckande tendens.” Av artikeln 

framgår också att “Risken är att seriösa företagare straffas, genom att 

regelförenklingar rullas tillbaka.” (Se Bilaga 1, dokument 49). Enligt en annan 

artikel framkom det att “Näringsministern Mikael Damberg (S) säger nej till att 

utöka revisionsfriheten, något alliansen och SD kräver” (Se Bilaga 1, dokument 50).  

2017 argumenterade Engzell-Larsson för att återinföra revisorer i småbolag. 
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Engzell-Larsson menade att ”revision inte är en onödig plåga”. Avslutningsvis, 

menade Engzell-Larsson att det är bra om revisionsplikten återinförs (Se Bilaga 1, 

dokument 51). 

 

2017 publicerade RiR en granskningsrapport “Avskaffandet av revisionsplikten för 

små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar.” Syftet med 

granskningen var att ” undersöka om intentionerna med reformen har infriats för 

berörda aktiebolag, vilka konsekvenser reformen har medfört och hur icke 

önskvärda konsekvenser hanterats.” RiR kom fram till att reformens nackdelar 

väger tyngre än fördelarna. I granskningsrapporten framgår det att avskaffandet av 

revisionsplikt tillsammans med andra regelförenklingar kan ha gjort det lättare att 

utföra ekonomisk brottslighet. RiR ansåg att avskaffandet av revisionsplikt också 

har lett till ökade fel i årsredovisningarna. RiR:s synpunkter var att reformen kan 

ha ökat skatteundragandet, däremot kunde de inte konstatera att reformen har lett 

till en ökad ekonomisk brottslighet. RiR rekommenderade i rapporten att 

”Regeringen bör verka för att revisionsplikten för små aktiebolag återinförs.” (Se 

Bilaga 1, dokument 52). 

 

2018 Larsson och Brännström skrev i en artikel ”Allt detta förutsågs av många.” 

och refererade till RiR:s slutsatser. De menade också att: ”Det står klart att 

experimentet med slopad revisionsplikt misslyckats. Till bilden hör att riksdagen så 

sent som för ett år sedan uppmanade regeringen att undanta fler företag från 

revisionsplikt. Det är oklart på vilka grunder detta skedde.”. Larsson och 

Brännström menade att det finns tre skäl till att det alltid ska finnas krav på revision 

i aktiebolag (Se Bilaga 1, dokument 53): 

För aktiebolag talar mycket för att det alltid ska finnas krav på revision. 

Ett skäl är att det är av stort värde för effektivitet och tillväxt med en 

företagsform som åtnjuter högt förtroende. Ett annat är att aktiebolagets 

konstitution med begränsat betalningsansvar för aktieägare och prövning 

av ansvarsfrihet i grunden förutsätter revision. Ett tredje är att 

konkurrensneutraliteten säkerställs. 

Med bakgrund av vad som framkom i RiR:s rapport rekommenderade Magnus 

Larsson och Dan Brännström regeringen och riksdagen att reagera. ”Nu måste 
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regeringen och riksdag reagera på larmrapporten och besluta om åtgärder som tar 

till vara på revisionens samhällsnytta.” framgår det av artikeln (Se Bilaga 1, 

dokument 53). 2018 publicerade Lindberg och Colos en debattartikeln där det 

förtydligades några slutsatser ur RiR:s rapport. Reformen har varken lett till 

besparingar eller bolagstillväxt konstaterade skribenterna menar författarna. I 

Lindbergs och Colos debattartikel framgår också att EBM har fått in färre 

anmälningar från revisorerna. RiR:s rapport innehåller inga indikationer på att 

reformen har lett till ökad ekonomisk brottslighet. Lindberg och Colo 

argumenterade för att återinföra revisionsplikten och skrev följande (Se Bilaga 1, 

dokument 54): 

Riksrevisionen förstår företagandets betydelse för svensk välfärd och 

internationella konkurrenskraft, men det är naivt att blunda för att 

reformen kan ha underlättat för oseriösa aktörer – till nackdel för seriösa 

företagare och samhället i stort. Eftersom vi inte tror att bristerna kan 

åtgärdas är det rimligt att återinföra revisionsplikten, men det är en fråga 

för riksdagen. 

 

2018 publicerade en artikel som svar till RiR:s debattartikel. I artikeln framfördes 

kritik mot bland annat RiR åsikter om besparingar (Se Bilaga 1, dokument 55):  

Riksrevisionen anger exempelvis att besparingen är mindre än vad 

som förväntats, 10.000 kronor i stället för 14.000 kronor, och därför 

haft mindre betydelse för företagen. En revision som uppfyller 

kraven på god revisionssed kostar dock normalt betydligt mer än 

10.000 kronor, vilket de flesta företag känner till.  

Aktörerna ansåg att RiR:s slutsats var en förolämpning mot svenska företag. De 

skrev ”Att som första hypotes bakom utvecklingen hos företag utan revision 

framhålla brottslighet är en förolämpning mot svenska företagare. RiR:s slutsats är 

rent spekulativ.” De ansåg också att om revision bidrog till lönsamhet skulle 

samtliga bolag ha en revisor oavsett plikt eller inte. Kritik framfördes även mot 

RiR:s sätt att föra dialog med andra parter (Se Bilaga 1, dokument 55): 

En intressant uppgift i repliken är att Riksrevisionen skulle ha inhämtat 

synpunkter från olika branschorganisationer under granskningens gång. 

Kontakter har dock bara tagits med vissa organisationer inledningsvis och 

varit mycket ytliga. Någon diskussion av slutsatserna med oss har inte ägt 

rum. Däremot har bland annat Svenskt Näringsliv kontaktat 

Riksrevisionen flera gånger under tiden den arbetat med utvärderingen, 

men Riksrevisionen har inte visat något som helst intresse för dialog.  
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2018 publicerades en artikel där det framkom att ”Revisionsplikten bör återinföras. 

Det slår RiR fast efter att ha granskat reformen.” RiR ansåg att det var små 

besparingar som bolag gjorde utan revisor och att aktiebolag som saknade revisor 

hade lägre tillväxt. I artikeln skrevs det också att, ”Riksdagen har tidigare bett 

regeringen överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. RiR 

rekommenderar i stället regeringen att verka för att revisionsplikten för små 

aktiebolag återinförs.” (Se Bilaga 1, dokument 56). Dohrman skrev en debattartikel 

2018. Han förstod inte varför Srf konsulternas förbund var så upphetsade av RiR:s 

rapport (Se Bilaga 1, dokument 57): 

I SRF Konsulternas förbund är man oerhört upphetsade över att 

Riksrevisionen funnit att reformen att slopa revisionsplikten för mindre 

aktiebolag är ett misslyckande. Det framgår i en debattartikel som är 

undertecknad av bland annat förbundets vd Roland Sigbladh publicerad i 

Dagens Industri 15 januari. Men varför denna ilska? Är det för att revision 

är dyrt och krångligt? Det är ju inte redovisningskonsulten som betalar 

revisorns arvode. Och om redovisningskonsulten har gjort ett bra jobb blir 

det väl knappast krångligt? Revisionen innebär då inget merarbete och 

redovisningskonsulten får en fjäder i hatten och kan glänsa inför kunden. 

Den auktoriserade revisorn menade att redovisningskonsulten och revisorn ska 

samarbeta med kunden, inte konkurrera om kunden. Fokus ska därför inte ligga på 

revisionspliktens vara eller icke vara, ansåg Dohrman. Dohrman ansåg att om 

revisionsplikt avskaffas är det samma sak som att trafikpoliserna togs bort från 

gatorna (Se Bilaga 1, dokument 57): 

En liknelse kan vara att ta bort trafikpoliserna. Det skulle bli mycket 

enklare och kanske till och med roligare köra bil. Man kan då gena över 

cykelbanor och parker. Man behöver heller inte kunna så mycket. Men hur 

bra skulle det bli? 

 

2008 publicerades en artikel där det framkommer att ”Revisionsplikten kommer 

sannolikt inte att återinföras. Regeringen konstaterar i en skrivelse att det inte finns 

skäl att agera utifrån RiR:s rapport.” Enligt artikeln skulle regeringen pröva om det 

fanns andra lösningar till de problem som RiR tog upp . Marténg skrev också om 

att regeringen inte hade planer på att varken höja gränsvärdena eller återinförande 

revisionsplikten (Se Bilaga 1, dokument 58):  
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Bolter publicerade en artikel 2018 om ”Partiernas viktigaste förslag.” Ett av 

partierna, Vänsterpartiet, ansåg att revisionskravet skulle skärpas. 

”Revisionsplikten, som avskaffades för mindre aktiebolag 2010, ska återinföras. En 

reform som ska förebygga skatte- och bokföringsbrott.” skrev Bolter om 

Vänsterpartiets förslag (Se Bilaga 1, dokument 59).  

 

5.1.6 Sjätte tidsepoken 

Under tidsepoken 2019-2022 publicerade EBM en rapport om effekterna på den 

ekonomiska brottsligheten efter slopandet av revisionsplikten för mindre företag. 

EBM kom fram till att revisionsplikten bör återinföras. 

 

2020 släppte EBM rapporten ”Fördjupad studie av effekter på den ekonomiska 

brottsligheten efter avskaffande av revisionsplikten för mindre aktiebolag.” Syftet 

med studien var att ”ge en bild av hur aktiebolag utnyttjas i kriminella sammanhang och 

ska utgöra ett underlag för brottsförebyggande åtgärder samt identifiera eventuella behov 

av ändringar i lagstiftningen”. I slutsatsen av rapporten framkommer bland annat att 

det fanns en misstanke om brott i de bolagen som hade granskats. I rapportens 

slutsats framgår även att en majoritet av bolagen valde bort revision redan vid 

starten. I slutsatsen konstaterar Ekobrottsmyndigheten också att flertalet av bolagen 

har genomfört någon annan sort av brott som strider mot bokföringslagen. EBM 

föreslog ett antal åtgärder för att motverka att aktiebolaget används som 

brottsverktyg. Några exempel på åtgärder som EBM föreslog var (Se Bilaga 1, 

dokument 60): 

Återinförande av revisionsplikten i dess tidigare utformning vilket 

förordas i den ovan rapporten från Riksrevisionen. Införande av krav på 

att aktiebolag ska ha auktoriserade redovisningskonsulter. Bolagsverket 

bör få ett brottsförebyggande uppdrag och knytas till den 

myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet. 

 

2021 skrev Lennartsson att ”Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga 

för den norska branschorganisationen.” I artikeln skrev hon att DnR som är den 

norska motsvarigheten av FAR, var kritiska till en fortsatt höjning av gränsvärdena 

för revisionsplikt (Se Bilaga 1, dokument 61): 
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60 procent av de norska bolagen har valt bort revision. För den norska 

revisorsföreningen, DnR, närmar man sig en smärtgräns. Inte så att det går 

dåligt för revisionsbyråerna, tvärtom. Under alla år med frivillig revision 

har de fortsatt att växa både omsättningsmässigt och sett till antalet 

anställda. Men revisorsföreningens administrativa direktör Karen Kvale-

våg är orolig för samhällskonsekvenserna om regeringen skulle vilja 

fortsätta att höja gränsvärdena för revisionsplikten. 

Kvalevåg, DnR:s administrativa direktör, var orolig för samhällskonsekvenserna 

om regeringen i Norge fortsatte höja gränsvärdena för revisionsplikt. Hon menade 

att, ”Ju mer man höjer trösklarna desto mindre blir tilliten i samhället och det blir 

svårare och svårare att ta den tillbaka.” Kvalevåg ansåg att det pratas för lite om 

revisionens samhällsnytta och varför den behövs. Kvalevåg ser revisionen mer som 

ett samhällsintresse än ett aktieägarintresse. ”Revision bygger tillit och för ett 

samhälle har det ett betydligt värde. Försök att uppskatta det värdet har kommit 

fram till att tilliten är mer värd än den norska oljefonden.” sade Kvalevåg i 

intervjun. Hon menade också att alla tjänar på revisionen (Se Bilaga 1, dokument 

61). 

 

2021 publicerade en artikel där Bildstein-Hagberg och Rippe debatterade om 

Sveriges gränsvärden för revisionsplikt. På frågan ”Är det dags att höja Sveriges 

gränsvärden för revisionsplikt?” hade branschorganisationerna olika synpunkter. 

Bildstein-Hagberg menade att Sverige har för låga gränsvärden för revisionsplikt 

jämfört med andra länder och att Sveriges gränsvärden bör höjas. Rippe svarade det 

motsatta. Han ansåg att revisionsplikt är positivt för både samhället och företagarna 

eftersom att det leder till en ökad trygghet. På frågan ”Bör revision vara lagstadgad 

eller frivillig? Vilka är dina bästa argument?” svarade Bildstein-Hagberg att 

revisionsplikt enbart ska gälla för större företag. Rippes svar innehöll en jämförelse 

med bilbesiktningens funktion i samhället. FAR:s representant ansåg att eftersom 

bilbesiktning är obligatoriskt och fyller en viktig funktion i samhället, borde samma 

sak gälla vid revision av samtliga bolag. Skribenten Lennartsson ställde också 

frågan ”Har det gjorts tillräckliga studier av konsekvenserna av de nuvarande 

gränsvärdena?” Bildstein-Hagberg åsikter var att en studie bör genomföras som 

fokuserar på varför behovet av lagstadgad revision är större än i resterande Europa. 

Rippe ansåg också att en faktabaserad diskussion krävs för att med en större 
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säkerhet kunna säga att frivillig revision leder till ökad ekonomisk brottslighet (Se 

Bilaga 1, dokument 62). 

 

2021 blev Ernström intervjuad av Marténg. På frågan ”Du anser att de flesta har 

nytta av revisionen, oavsett plikt eller inte?” svarade Ernström ”Jag ser minst två 

nyttor med revisionen, nyttan för det enskilda företaget och nyttan för alla andra i 

stort. Vilken nytta som är störst går inte att säga eftersom det beror på situationen.”. 

Marténg frågade hur Ernström såg på att Svenskt Näringsliv, Företagarna och 

Småföretagarnas Riksförbund förespråkar en höjning av gränsen för revisionsplikt. 

Ernströms svar var att dagens gränsvärden för revisionsplikt bör anses som 

acceptabla. En annan intervjufråga handlade om en rapport som Handelns 

forskningsinstitut hade genomfört. I rapporten konstaterade forskarna att ”det inte 

finns vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk eller 

ökad ekonomisk brottslighet”. Ernström kommenterade rapporten och hans 

synpunkter var att det finns en koppling mellan avskaffade revisionsplikt och ökad 

skattefusk eller ökad ekonomisk brottslighet. Marténg frågade Ernström om han 

ansåg ”att det snarare kan bli dyrare för ett företag att inte ha revisor?” Mikael 

Ernström var inte säker på att en avskaffad revisionsplikt skulle bli mindre kostsamt 

för kunderna. Ernström fick också svara på hur han såg på ”revisionsplikten kontra 

ett företags behov av auktoriserade redovisningskonsulter?” Ernström menade att 

revisionen blir billigare för kunden om kundens redovisningskonsult är kompetent. 

Han menade också att ett företag håller hög kvalité när en auktoriserad 

redovisningskonsult kombineras med en revisor (Se Bilaga 1, dokument 63). 

 

2021 publicerade Apelman en artikel om att ”Revision stärker företagens 

konkurrenskraft.” Apelmans åsikter var att revisionen är en säkerhet för bolagen 

men också för andra aktörer. Apelman skrev även att revision bidrar till 

samhällsnytta och ett högt förtroende. ”Med revision kommer helt enkelt fler 

företag att efterleva lagar och regler i större utsträckning, vilket bidrar till ett högt 

förtroende och innebär samhällsnytta.” skrev Apelman. I artikeln belyser Apelman 

FAR:s ställningstagande om dagens gränsvärden är rimliga. ”FAR:s uppfattning är 

att dagens gränsvärden för vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt är rimliga 

och välfungerande och därför inte ska ändras”. Apelman menade att om de 
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nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt skulle utredas, borde en ny bolagsform 

också utredas. I artikeln föreslog Apelman att en utredning bör undersöka 

möjligheterna till ett alternativ för de nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt (Se 

Bilaga 1, dokument 64).  

 

Marténg genomförde också en intervju med Apelman. Marténg undrade varför 

diskussionen om vilka bolag som ska omfattas av revisionsplikt tog fart igen. Hon 

hänvisade speciellt till Apelmans tidigare artikel (Dokument 64). Apelman svarade 

att (Se Bilaga 1, dokument 65): 

I början av sommaren kom utredningen Enklare regelverk för mikroföretag 

och en modernare bokföringslag, som lämnade ett förslag till regeringen. I 

utredningen, som nu är ute på remiss, diskuteras bland annat en höjning av 

gränsvärdena för revisionsplikt i nivå med definitionen för ett mikroföretag.  

Marténg ställde följdfrågan ”vad skulle en sådan förändring innebära?” angående 

utredningen om att höja gränsvärdena för revisionsplikt. Apelman svarade att FAR 

inte vill höja gränsvärdena för revisionsplikt, eftersom revisionsplikt är en trygghet 

för ett flertal aktörer. Apelman ansåg att hög kvalitet i bolagen uppnås enklast med att 

inkludera både auktoriserad redovisningskonsult och revisor. Hon skrev att ”När det 

gäller mindre företag så menar vi att det bästa är om det är hög kvalitet hela vägen. Det 

blir det med en auktoriserad redovisningskonsult i kombination med en revisor.”. En 

annan fråga som Apelman besvara var, ”Kan inte företagen själva få välja om de 

vill ha revision?” Apelmans synpunkter var att chansen är stor att bolagen väljer 

bort revision utan att ha funderat på revisionens fördelar. Apelman förmedlade även 

att revisorn är betydelsefull inom brottsbekämpning vilket leder till ett högre förtroende 

och samhällsnytta för bolagen (Se Bilaga 1, dokument 65). 

 

2021 publicerade regeringen kommittédirektivet ”Bolaget som brottsverktyg”. I 

direktivet framgår att en ”En särskild utredare ska överväga och föreslå åtgärder som 

syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott 

och andra oegentligheter.” Bakgrunden till kommittédirektivet är bland annat att 

brotten har ökat vilket leder till större problem för samhället. I bakgrunden framgår 

även att brott inom bolagen medför till en oriktig konkurrens bland företagare. 



 
 

  50 

 

Samtidigt har bortfallet av skatteintäkter en negativ påverkan på välfärden. I 

kommittédirektivet framkommer att regeringens huvudfokus är att förebygga ekonomisk 

brottslighet och skatteundandragande. Regeringen ansåg att även näringslivet, bolagen och 

enskilda företagare har ett stort inflytande i att motverka den ekonomiska brottsligheten 

(Se Bilaga 1, dokument 66). 

 

2022 skrev Brännström och Cristea i en artikel att utbudet på auktoriserade och 

godkända revisorer är ett stort problem, speciellt om revisionsplikten återinförs (Se 

Bilaga 1, dokument 67): 

revisionsbranschen sedan en tid kämpar för att öka sin attraktionskraft. 

Det är angeläget, för dagens 3 000 auktoriserade och godkända revisorer 

räcker inte till när nya uppgifter väntar runt hörnet. Regeringen har till och 

med aviserat möjligheten till ett återinförande av revisionsplikten för alla 

aktiebolag. Som framkommit i undersökningar och seminarier i början av 

året konstateras också att branschen, som ju förväntas vara avantgarde, 

ligger efter på områden som digitalisering och innovation.  

 

6 Analys 

För att kunna analysera den svenska utvecklingen av revisionsplikten kommer 

analysen delas in i två huvuddelar. Den första delen kommer analysera de 

tidsepoker som presenterades i empirin. Tidsepokerna kommer presenteras i olika 

tabeller. Utifrån tabellen kommer det analyseras vad det är som sagts och hur de 

olika aktörerna har förhållit sig till varandra. I analysens sista del kommer det göras 

en sammanfattning av alla tidsepoker.  

 

6.1 Första tidsepoken 

Första tidsepoken 1975–1999 handlade om att regeringen ville förenkla den tidigare 

aktiebolagslagen. Regeringens åsikter under denna tidsperiod var också att 

revisionsplikten skulle fortsätta gälla i alla aktiebolag. De flesta aktörerna var eniga 

om att det var positivt att ha kvar revisionsplikten. I tabell 5 finns de aktörer som 

var aktiva under tidsperioden samt en klassifikation av vilken typ av aktör det är. I 
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tabellen beskrivs också vad aktörerna hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. 

Samt att tabellen visar vem aktörerna har integrerat med. 

 

Tabell 5  

Tidsperioden mellan 1975 och 1999 

Aktör Klassifikation Målsättning/åsikt Interaktion  

Regeringen 

 

Statlig Utvidgad plikt för revision, fler 

bolag tvingades ha revisor. 

Jan Bökmark 

FAR  

SRS 

  Förslag till ändringar i 

redovisningslagstiftningen, 

oförändrad revisionsplikt 

Företagarnas 

Riksorganisation, 

SRF och PRV 

  Förslag om en ny lag, inget krav 

på kvalificerade revisorer i små 

bolag 

FAR  

SRS 

Jan 

Bökmark 

Statlig Fler revisorer krävs på grund av 

utvidgad plikt 

Regeringen 

FAR  

SRS 

Branschorganisation Vill att det ska finnas regler för 

revision i mindre bolag. Samt 

att det alltid ska finnas en 

kvalificerad revisor i bolagen. 

Anser att revisionen fyller en 

viktig funktion 

Regeringen 

Företagarnas 

riks-

organisation 

SRF  

PRV 

Branschorganisation 

 

 

Statlig 

Vill att det ska ske en prövning 

om revisionsplikten kunde 

slopas för små bolag  

Regeringen 

Ulf 

Halvarsson 

och Rolf 

Juhlin 

Utbildning I en studie framgick det att 

företagare är positiva till 

revision 

 

SRF Branschorganisation Ta bort kravet på revision i små 

privata bolag 

Regeringen och 

riksåklagare 
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Regeringen 

och 

Riksåklagare 

Statlig Vill ha revisionsplikt eftersom 

revision fyller en viktig funktion 

SRF 

Kommentar: Baserad på (Eberlein  2014)  

 

Enligt Phiri och Guven-Uslu (2019) är huvudsyftet med social network theory att 

identifiera aktörer som är inflytelserika, viktiga och kraftfulla. Under den första 

tidsepoken var huvudaktören Regeringen. Det berodde på den lagförändring som 

gjordes år 1975. Förändringen innebar att fler blev tvingade att ha revisor. Till följd 

av förändringen var det många aktörer i nätverket som reagerade på den nya 

lagförändringen. Detta tyder på att Regeringen var en inflytelserik, viktig och 

kraftfull aktör. Samt att detta är en mekanism som leder till interaktion med andra 

aktörer i nätverket (Eberlein et al., 2014). 

 

De aktörer som inte var positiva till förändringen var bland annat SRF. 

Organisationen menade att det är intressenterna i bolagen som bör bestämma om 

bolaget bör ha revision eller inte. Detta var något som Regeringen och riksåklagaren 

svarade på. De menade att revisionsplikten fyller en viktig funktion, något FAR och 

SRS också höll med om. Dessutom konstaterade de att kostnaderna för revisorn inte 

är tillräckligt höga för att den ska kunna undantas. En person som också var osäker 

till lagförändringen är Bökmark som är sakkunnig i justitiedepartementet. Han 

menade att det krävs fler revisorer efter att revisionsplikten utvidgas. Det fanns 

aktörer i branschen som menade att det borde skett en prövning och/eller speciella 

regler för små bolag. FAR, SRS, Företagarnas riksorganisation, SRF och PRV var 

enade om att en prövning skulle gjorts innan lagförändringen skedde. Denna typ av 

interaktion sker till följd av att aktörerna söker legitimitet och vill uppnå egna 

intressen (Albu et al., 2011). 

 

De aktörer som var positiva till förändringen är företagarna själva. Enligt en 

undersökning som gjordes av två studenter är företagarna positiva till revision. 

Anledningen till det var för att revisionen ansågs vara ett kvitto på att allt såg rätt 

ut skattemässigt. Revisionen ansågs också vara ett hälsointyg som gjorde det lättare 

för bolagen att till exempel få lån. Den sista anledningen var att det fanns en stor 
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tillit till revisorerna. Anledningen till att FAR och Sveriges företag håller med 

Regeringen och riksåklagaren kan vara på grund av att de vill överleva (Vadasi et 

al., 2019). Vadasi et al. (2019) menar att ett sätt är att överleva är att följa sociala 

regler och acceptabla beteende. 

 

Det går att konstatera att SRF är den enda aktören som inte är enig med Regeringens 

lagförändring. Detta kan bero på att SRF består av redovisningskonsulter. En 

lagförändring som innebär att alla bolag ska granskas av en revisor kan innebära att 

redovisningskonsulterna förlorar de kunder som tidigare har anlitat en 

redovisningskonsult istället för en revisor. Som tidigare nämnt beror detta på att 

SRF har egna intressen som de vill uppnå (Albu et al., 2011). 

 

6.2 Andra tidsepoken 

I den andra tidsepoken 2000–2006 diskuterade regeringen ett förbud mot 

kombiuppdrag. Till följd av detta, fanns det aktörer som ville slopa revisionsplikten 

om kombiuppdrag förbjöds. Det här medförde att de olika aktörerna var oense om 

revisionsplikten skulle avskaffas eller inte. I tabell 6 finns de aktörer som var aktiva 

under tidsperioden samt en klassifikation av vilken typ av aktör de är. I tabellen 

beskrivs också vad aktörerna hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. Samt att 

tabellen visar vem aktörerna har integrerat med. 

 
Tabell 6  

Tidsperioden mellan 2000 och 2006 

Aktör  Klassifikation  Målsättning/åsikt  Interaktion   

Justitiedepartementet  Statlig  Förbud mot kombiuppdrag  

 

 

FAR  

RiR 

GT  

PwC  

EY  

FAR    Branschorganisation  Vill ha förbud mot 

kombiuppdrag men krav på 

revisionsplikt  

Justitiedepartementet  
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RiR    Oberoende myndighet Vill ta bort revisionsplikten  Justitiedepartementet  

   

GT och PwC    Revisionsbyrå Vill utreda revisionsplikten 

till följd av att förbjuda 

kombiuppdrag  

Justitiedepartementet  

   

EY  

Stefan Persson 

  Revisionsbyrå Menar att revisionsplikten 

kan  

tas bort 

Justitiedepartementet  

   

Inga-Lisa Axenborg 
 

Vill inte ta bort 

revisionsplikten 

 

Peter Bodin, VD, 

GT  

  Revisionsbyrå Vill att revisionsplikten ska  

finnas kvar  

Anders Malmeby, 

FAR  

Borgerliga 

regeringen  

  Statlig Vill avskaffa 

revisionsplikten för små och 

medelstora företag  

Umeå 

Handelshögskola  

   

Umeå 

Handelshögskola  

  Utbildning Enligt studie vill företagarna 

ha kvar revisionsplikten  

   

Borgerliga 

regeringen  

Företagarna    Branschorganisation Vill ha kvar revisionen 

eftersom det inte anses vara 

en ekonomisk börda eller 

onödig tidsåtgång  

   

Kommentar: Baserad på Eberlein et al. (2014) 

 

Anledningen till att det fanns en diskussion om revisionsplikten under denna 

tidsepok var Justitiedepartementets promemoria. Promemorian var det som drev 

interaktionen i denna tidsepok (Eberlein et al., 2014). Promemorian gav förslag om 

att förbjuda kombiuppdrag. Om kombiuppdragen hade förbjudits hade det inneburit 

att redovisning och revision inte hade fått göras av samma byrå. Det var något som 

väckte starka åsikter bland aktörerna i branschen. Det fanns två sidor av aktörer 

som hade delade åsikter. Den ena sidan ville ha kvar revisionsplikten medan den 

andra sidan ville ta bort revisionsplikten till följd av förbjudandet av kombiuppdrag. 

En anledning till att interaktionen kan ha uppstått är på grund av att aktörerna i 

branschen blir tvungna att föla lagarna (Eberlein et al., 2014). 
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De aktörer som var enade om att revisionsplikten skulle finnas kvar var FAR, Grant 

Thornton, företagarna i Sverige och Företagarna. Företagarna ansåg nämligen att 

revisionen inte är anses vara en ekonomisk börda eller onödig tidsåtgång. VD:n för 

Grant Thornton menade dock att revisionsplikten bör utredas till följd av 

förbjudandet mot kombiuppdrag, något PwC höll med om.  

 

De aktörer som inte ville ha kvar revisionsplikten var den borgerliga regeringen och 

Riksrevisionen. Anledning till att de ville slopa revisionsplikten var för att 

kombiuppdragen skulle förbjudas. Denna press som den borgerliga regeringen 

sätter på det reglerande organet kommer leda till framtida effekter (Baker et al., 

2014). Riksrevisionen menade att det skulle vara en alternativ lösning eftersom det 

ändå kommer efterfrågas granskning även om revisionsplikten slopas.  

 

Ernst & Youngs representanter, Stefan Persson och Inga-Lisa Axenborg var oeniga 

i frågan. Persson menade att borttagandet av revisionsplikten inte skulle skada 

revisionsbyrån eftersom bolag ändå skulle efterfråga granskning. Axenborg 

hävdade att det finns en anledning till att det är krav på revision enligt ABL. Det är 

nämligen viktigt att skydda intressenterna. Axenborg rekommenderade att byta 

bolagsform för att slippa revision.  

 

6.3 Tredje tidsepoken 

Under den tredje tidsepoken 2007–2010, blev det uppenbart att den borgerliga 

regeringens målsättning var att avskaffa revisionsplikt för mindre företag. Noterbart 

är att ett flertal statliga aktörer var emot den borgerliga regeringens planer på att 

slopa revisionsplikten. I tabell 7 finns de aktörer som var aktiva under tidsperioden 

samt en klassifikation av vilken typ av aktör de är. I tabellen beskrivs också vad 

aktörerna hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. Samt att tabellen visar vem 

aktörerna har integrerat med. 
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Tabell 7 

Tidsperioden mellan 2007 och 2010 

Aktör  Klassifikation Målsättning/åsikt Interaktion  

Regeringen Statlig Vill slopa 

revisionsplikten 

 

 

 

 

FAR SRS 

EY 

EBM 

Brå 

Allmänheten 

Maud Olofsson 

Dan Brännström, 

FAR SRS 

Branschorganisation Vill ha en ny 

företagsform som 

undantas från 

revisionsplikten.  

Regeringen 

 

Bengt Skough, FAR 

SRS 

Branschorganisation Revisionen kommer 

fortfarande vara 

efterfrågad  

Regeringen 

FAR SRS Branschorganisation Vill ha låga 

gränsvärde för vilka 

bolag som kan välja 

bort revision 

 

SRF Branschorganisation Vill ha slopad 

revisionsplikt 

 

Bolagsverket Statlig Vill ha kvar 

revisionsplikten 

 

Jan Magnusson Privatperson Vill inte att kvaliteten 

på rapporteringen ska 

försämras 

 

Företagarna Branschorganisation Vill att efterfrågan 

ska styra revisionen.  

 

EY Revisionsbyrå  Vill ha revisionsplikt Regeringen 

EBM Statlig Oroliga för vad som 

kan hända om 

revisionsplikten tas 

bort 

Regeringen 

Brå Statlig Skeptiska till 

avskaffandet av 

revisionsplikten  

Regeringen 
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Allmänheten  Förslag om 

gränsvärdena är inte 

bra  

 

Justitiedepartementet Statlig Vill utreda frågan om 

bokföringsjäv efter 

frågan om 

revisionsplikten. Vill 

avskaffa 

revisionsplikten för 

små bolag 

FAR SRS 

 

Finansdepartementet Statlig Oroliga över att de 

ska bli oreda i 

räkenskaperna bland 

företagen 

 

Skatteverket Statlig Oroliga att 

skattefusket ska öka 

 

Christer Fälldin Privatperson Verkar vara positiv 

till lagrådsremissen 

Justitiedepartementet 

Maud Olofsson Näringsminister Positiv till nya 

reformen  

Regeringen 

Kommentar: Baserad på Eberlein et al. (2014) 

 

Den drivande faktorn till diskussionen om revisionsplikt under denna tidsepok var 

för att regeringen ville slopa revisionsplikten. Regeringen var vid denna tid den 

mest inflytelserika, viktiga och kraftfulla i nätverket (Phiri & Guven-Uslu, 2019). 

Anledningen till att Regeringen ändrade åsikt i jämförelse med tidigare tidsepoker 

kan ha varit på grund av valet som var 2006. Det var året när den Borgerliga 

alliansen vann valet. Ett av deras förslag tidigare var att revisionsplikten skulle tas 

bort för små och medelstora bolag. En effekt av att den borgerliga alliansen vann 

valet var att diskussionen om slopande av revisionsplikt togs upp samt att detta var 

anledningen till drivandet av diskussionen (Eberlien et al., 2014). Aktörer i 

branschen som höll med om att revisionsplikten skulle avskaffas var SRF, 

Justitiedepartementet, Företagarna, Olofsson och Fälldin. SRF menar att det inte 

finns något negativt med att avskaffa revisionsplikten för små och medelstora 

bolag. Justitiedepartementet menar att syftet med att ta bort revisionsplikten var att 
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aktiebolagen själva kulle avgöra vilka tjänster som behövdes för verksamheten. 

Företagarna påstod att de ville att efterfrågan skulle styra vilka som valde att ha 

revision eller inte.   

 

De aktörer som var oroliga över regeringens förslag om att ta bort revisionsplikten 

var Skatteverket, Finansdepartementet, Brå, EBM och EY. Aktörerna var enade om 

att det fanns oroligheter i branschen. Bland annat att ekobrotten skulle öka, att det 

skulle bli oreda i räkenskaperna, att skattefusket skulle öka och att kvalitén skulle 

försämras på de ekonomiska rapporterna. Det som är intressant i denna tidsepok var 

att majoriteten av de aktörer som är oroliga över slopandet av revisionsplikten är 

statliga. Det innebär att svenska myndigheter är emot vad regeringen ville göra. 

Denna typ av imitation kan förklaras av den institutionella teorin. Uttrycket mimetic 

isomorfism innebär att aktörer imiterar varandra och tar efter vad andra aktörer gör 

som anses vara bra. Det kan bero på att det finns en osäkerhet bland någon eller 

flera aktörer. Till följd av denna osäkerhet följer aktörer den aktör som de anser gör 

rätt (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Inom Branschorganisationen FAR SRS fanns det delade åsikter om Regeringens 

förslag. Det fanns två personer i organisationen som hade åsikter om frågan, Dan 

Brännström och Bengt Skough. Brännström menade det borde ha diskuterats om en 

ny företagsform som slapp revision. Skough menade däremot att revisionen ändå 

skulle vara efterfrågad trots slopandet av revisionsplikt. Något som de var överens 

om i organisationen var frågan om gränsvärden. De menade att om revisionsplikten 

avskaffas ville FAR SRS att gränsvärdena skulle vara låga. Allmänheten hade också 

i en underökning yttrat sig om gränsvärdena. Majoriteten var inte positiva till 

förslaget som fanns i revisionsutredningen. Vilket kunde indikera på att de höll med 

FAR SRS om att ha låga gränsvärden.   
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6.4 Fjärde tidsepoken 

I den fjärde tidsepoken, 2011–2014, hade regeringen planer på att höja 

gränsvärdena för revisionsplikt. Syftet med planen var att skapa fler jobb och sänka 

kostnaderna i bolagen. Däremot var alla aktörer inte överens om att regeringens 

intention hade varit positivt. I tabell 8 finns de aktörer som var aktiva under 

tidsperioden samt en klassifikation av vilken typ av aktör de är. I tabellen beskrivs 

också vad aktörerna hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. Samt att tabellen 

visar vem aktörerna har integrerat med. 

 

Tabell 8 

Tidsperioden mellan 2011 och 2014 

Aktör Klassifikation Målsättning Interaktion  

Regeringen Statlig Undanta fler bolag från revisionsplikten  

Annie Lööf Näringsminister Undanta fler bolag från revisionsplikten 

för att de ska kunna sänka kostnaderna 

och skapa fler jobb 

FAR 

Bolagsverket Statlig Menar att formaliafel har ökat på grund av 

den slopade revisionsplikten 

 

UC Företag Menar att de som har valt bort revision har 

sämre kvalitet på den ekonomiska 

situationen 

 

SRF Branschorganisation De är positiva till slopandet av 

revisionsplikten 

 

Visma Företag Fler väljer AB för att revisionsplikten har 

slopats och för att aktiekapitalet har 

halverats 

 

FAR Branschorganisation Vill inte att fler bolag ska slippa 

revisionsplikten för att det skulle leda till 

ökade kostnader för staten 

Annie Lööf 

Kommentar: Baserad på Eberlein et al. (2014) 

 

I denna tidsperiod hade revisionsplikten avskaffats för bolag som inte uppfyllde 

minst två av följande villkor: 3 anställda, 1,5 miljoner kronor i balansomslutning 

och/eller 3 miljoner kronor i nettoomsättning. Vidare diskuterades om gränsvärdena 
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skulle höjas ytterligare. Detta är den drivande effekten av att revisionsplikten 

slopades i den tidigare tidsepoken (Eberlein et al., 2014). Höjda gränsvärden skulle 

i detta fall innebära att ännu fler bolag undantogs revisionsplikten. Detta förslag 

kom från Regeringen, där Annie Lööf var näringsminister. De flesta aktörer under 

denna tidsperiod var inte eniga med Regeringen om att fler skulle kunna välja bort 

revisorn. En aktör som var positiva till borttagandet av revisionsplikten var SRF. 

De menade att de bolag som väljer en redovisningskonsult i stället för en revisor 

har högre kreditvärdighet. Det skulle i sin tur kunna indikera på att de inte var 

negativa till en ytterligare höjning av gränsvärdena, såsom Regeringen föreslår. 

Anledningen till att SRF tyckte att gränsvärden skulle höjas kan förklaras av att 

organisationen ville uppnå egna mål, till exempel att anlita fler 

redovisningskonsulter i Sveriges företag (Albu et al., 2011). 

 

De aktörer som inte håller med Regeringen är Bolagsverket, Upplysningscentralen 

och FAR. Upplysningscentralen och Bolagsverket är eniga om att kvalitén på de 

ekonomiska rapporterna har försämrats. FAR menade att om Regeringen skulle 

höja gränsvärdena skulle det kunna leda till ökade kostnader för staten på grund av 

utökade kontroller. Utifrån detta skulle det kunna antas att dessa aktörer inte var 

positiva till att fler bolag skulle kunna slippa revisionsplikten. Denna typ av 

uttalande från FAR kan ses som en påtryckning och skulle kunna leda till att 

Regeringen inte höjer gränsvärdena (Haapamäki, 2022) 

 

6.5 Femte tidsepoken 

Den femte tidsepoken, år 2015–2018, publicerade EBM en rapport. I rapporten 

rekommenderade EBM att fler företag inte ska undantas revisionsplikt, något som 

en del aktörer höll med om. Däremot fanns det aktörer som inte delade samma 

åsikter som EBM. I tabell 9 finns de aktörer som var aktiva under tidsperioden samt 

en klassifikation av vilken typ av aktör de är. I tabellen beskrivs också vad aktörerna 

hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. Samt att tabellen visar vem aktörerna 

har integrerat med. 

 



 
 

  61 

 

Tabell 9  

Tidsperioden mellan 2015 och 2018 

Aktör Klassificering Målsättning Interaktion 

EBM Statlig Vill inte att fler bolag ska undantas 

revisionsplikten 

 

Förkorta tiden för att lämna in 

årsredovisning. Årsredovisningar ska 

lämnas in i digital form. De ska 

framgå om redovisningen gjorts av en 

professionell 

Bolagsverket ska rapportera till EBM 

vid misstanke om brott 

 

 

 

FAR 

Svenskt 

Näringsliv 

 

FAR Branschorganisation Förkorta tiden för att lämna in 

årsredovisning. Årsredovisningar ska 

lämnas in i digital form. De ska 

framgå om redovisningen gjorts av en 

professionell 

Bolagsverket ska rapportera till EBM 

vid misstanke om brott 

EBM 

Svenskt 

Näringsliv 

RiR 

Svenskt 

Näringsliv 

 

Branschorganisation Vill höja gränsvärdena för 

revisionsplikt 

EBM 

FAR 

SRF 

SRF Branschorganisation Vill inte ha revisionsplikt RiR 

Alliansen Statlig Vill utöka revisionsfriheten Mikael 

Damberg 

Sverigedemo

kraterna 

Statlig Vill utöka revisionsfriheten Mikael 

Damberg 

Lotta 

Engzell-

Larsson 

Privatperson Vill återinföra revisionsplikten för 

små bolag 

 

RiR Oberoende 

myndighet  

Vill återinföra revisionsplikten FAR 

SRF 

Regeringen 

Robert 

Dohrman 

Privatperson Regler som är krångliga ska 

ifrågasättas 

SRF 

Regeringen Statlig Vill inte återinföra revisionsplikten RiR 
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Riksdagen 

Riksdagen Statlig Anser att regeringen bör överväga att 

fler bolag ska undantas från 

revisionsplikten 

Regeringen 

Vänster-

partiet 

Statlig Återinföra revisionsplikten  

Kommentar: Baserad på Eberlein et al. (2014) 

 

Under denna tidsepok var RiR den ledande aktören. Det var den aktör som drev 

diskussionen framåt kring ett eventuellt återinförande av revisionsplikten för små 

bolag framåt (Eberlein et al., 2014). Efter rapporten hade släppts var det många 

aktörer i branschen som reagerade och hade synpunkter på rapporten. RiR var vid 

denna tidpunkt den mest inflytelserika, viktiga och kraftfulla aktören i diskussionen 

(Phiri & Guven-Uslu, 2019). En av slutsatserna som kan dras utifrån RiR:s rapport 

är att myndigheten vill återinföra revisionsplikten igen, något Vänsterpartiet också 

håller med om. Ännu igen är det en fråga som aktörerna i branschen har olika åsikter 

om.  

 

En aktör som undersökt frågan är EBM. De menade att ekobrotten hade ökat till 

följd av att revisionsplikten avskaffades år 2010. På grund av detta ville inte EBM 

att fler bolag skulle undantas från revisionsplikten. Detta är något som fler aktörer 

håller med om, bland annat FAR och Mikael Damberg. FAR håller med EBM 

rapport och de båda aktörerna är överens om vad som bör göras för att minska 

antalet ekobrott. Om ett organ såsom EBM utövar press på reglerande organ, till 

exempel Regeringen, är det för att de vill att regleringen ska stämma överens med 

de förväntningar som finna (Baker et al., 2014). 

 

Under denna tidsepok är det många aktörer som gör uttalande kring 

revisionspliktens gränsvärden. Bland annat ville Svenskt Näringsliv, Alliansen, 

Sverigedemokraterna och Riksdagen att gränsvärdena skulle höjas. En höjning av 

gränsvärdena skulle ha inneburit att fler bolag undantogs revisionsplikten. 

Regeringen svarade Riksdagens uttalande med att säga att de inte ville återinföra 

revisionsplikten igen.  
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En aktör som inte ville ha revisionsplikt alls är SRF. En anledning till att de inte 

ville ha revisionsplikt hade kunnat bero på att redovisningskonsulterna förlorar 

deras kunder till följd av att bolagen istället anlitar en revisor för granskning av 

bolagen. De menade också att en redovisningskonsult skulle upptäcka brott tidigare 

är vad en revisor gör eftersom de granskar bolagen flera månader efter det att 

händelserna har ägt rum. Som i tidigare tidsepoker beror deras åsikt på deras 

egenintresse (Albu et al., 2011). Robert Dohrman skrev 2018 en artikel om att han 

inte förstod varför SRF var så upprörda över RiR:s rapport. Han menade att 

redovisningskonsulter och revisorer inte borde se varandra som fiender. Enligt 

honom borde de komplettera varandra eftersom de har skilda arbetsuppgifter.  

 

Under denna tidsepok var det också många som svarade på EBM:s och RiR:s 

rapporter. Efter EBM:s rapport om att ekobrotten hade ökat i Sverige skrev Eva 

Håkansson och Dan Brännström en artikel. Artikeln som skrevs gav ytterligare 

förslag på vad som borde göras för att ekobrotten skulle minska. Efter Håkanssons 

och Brännströms artikel gjorde Svenskt Näringsliv ett uttalande kring deras artikel 

amt EBM:s rapport. I uttalandet ger Svenskt Näringsliv kritik till både Håkansson, 

Brännström samt EBM. De menar att det finns svaga belägg för vad som har skrivits 

i rapporten. Några dagar efter Håkanssons och Brännströms publikation 

kommenterade SRF med en artikel. De menade att revisionen inte skulle vara 

garanti till att förebygga ekobrott. De menar att det istället borde finnas metoder för 

att tidigt upptäcka brotten. Vidare påstår de att en redovisningskonsult skulle vara 

lösningen på detta problem.  

 

Den rapport som RiR skrev var också populär och många aktörer hade åsikter om 

de slutsatser som hade dragits. Detta kan förklaras av normative isomorfism som 

förklaras genom att gruppnormer inom professionaliseringen leder till påtryckning 

från aktörerna vid reglering (Deegan & Unerman, 2011; Haapamäki, 2022; Al-

Twaijry et al. 2003). Lotta Engzell-Larsson var en av de personer som var snabb 

med att skriva en artikel om rapporten. Utifrån var Engzell-Larsson går det att 

konstatera att hon är överens med RiR:s uttalande om att revisionsplikten borde 
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införas. Året efter RiRs rapport gjorde FAR ett uttalande om publikationen i en 

debattartikel. I debattartikeln håller också FAR med om att slutsatserna som har 

dragits i rapporten stämmer överens med FARs åsikter. Något intressant under 

denna tidsperiod var att RiR kände att det fanns saker i rapporten som behövde 

förtydligas. På grund av detta var det två personer från RiR som publicerade en 

artikel i Dagens industri. I artikeln förtydligade de bland annat om uttalande som 

har gjorts angående besparingar, anmälningar från revisorerna till EBM, och ökad 

brottslighet. 2018 publicerades ytterligare en artikel som svar till RiRs rapport. I 

denna artikel var det flera personer och aktörer som var inblandade, bland annat 

Näringslivets Regelnämnd (NNR), Svenskt Näringsliv, Företagarna, SRF, 

Småföretagarnas Riksförbund och LRF. I artikeln riktade aktörerna kritik mot 

rapporten. De hade bland annat åsikter om vad RiR hade skrivit om besparingar, 

ekonomisk brottslighet, inblandade organisationer och så vidare. Aktörerna i 

debatten menar att RiRs slutsatser är spekulativa och att de inte har tillräckliga med 

bevis för att påstå att den ekonomiska brottsligheten har ökat. Till följd av RiRs 

rapport hade också Riksdagen bett Regeringen att se över ifall det var ett alternativ 

att återinföra revisionsplikten. Regeringen svarade med att det inte fanns några skäl 

att agera utifrån RiRs rapport. En anledning till diskussionen kan förklaras av den 

institutionella teorin. Deegan och Unerman (2011) menar att mimetic isomorfism 

so handlar om att aktörer imiterar vad andra aktörer gör som de anser vara bra.  

  

6.6 Sjätte tidsepoken 

Under den sjätte tidsepoken, år 2019–2022, konstaterade EBM att revisionsplikten 

bör återinföras i mindre företag. Det fanns en grupp av aktörer som förespråkade en 

höjning av gränsvärden för revisionsplikt medan en annan grupp av aktörer var 

emot. I tabell 10 finns de aktörer som var aktiva under tidsperioden samt en 

klassifikation av vilken typ av aktör de är. I tabellen beskrivs också vad aktörerna 

hade för mål eller åsikt om revisionsplikten. Samt att tabellen visar vem aktörerna 

har integrerat med. 
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Tabell 10  

Tidsperioden mellan 2019 och 2022 

Aktör Klassifikation Målsättning/åsikt Interaktion 

EBM Statlig Återinförande av revisionsplikten 

Krav på att ha auktoriserade 

redovisningskonsulter i aktiebolag 

RiR 

DnR Branschorganisation Revision bidrar till samhällsnytta  

Svenskt 

Näringsliv 

Branschorganisation Vill höja gränsvärdena för 

revisionsplikt i Sverige 

FAR 

FAR Branschorganisation Vill inte höja gränsvärdena för 

revisionsplikt i Sverige 

Svenskt 

Näringsliv 

Företagarna Branschorganisation Vill höja gränsvärdena för 

revisionsplikt i Sverige 

 

Småföretaga

rnas 

riksförbund 

Branschorganisation Vill höja gränsvärdena för 

revisionsplikt i Sverige 

 

Regeringen Statlig Vill återinföra revisionsplikten för 

alla aktiebolag 

 

Kommentar: Baserad på Eberlein et all. (2014) 

 

Under den sista tidsepoken diskuterades fortfarande revisionsplikten. Det som 

gjorde att diskussionen tog fart igen var på grund av ännu en rapport som EBM 

släppte. I rapporten kommer myndigheten fram till att de vill återinföra 

revisionsplikten samt att de vill ha krav på att alla aktiebolag ska anlita en 

auktoriserad redovisningskonsult. Det är rapporten från EBM som är drivfaktorn 

till interaktionen i denna tidsepok (Eberlein et al., 2014) Regeringen håller med 

EBM om att revisionsplikten bör återinföras och på grund av det startade de en 

utredning i december 2021 som ska utreda ifall revisionsplikten ska finnas för små 

bolag eller inte.  EBM var under denna period den aktör som var mest inflytelserik, 

viktig och kraftfull i nätverket (Phiri & Guven-Uslu, 2019) 

 

Ännu en gång diskuterades höjning och sänkning av gränsvärdena. Svenskt 

Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas riksförbund menade att gränsvärdena 

borde höjas. Dessa aktörer spelar en viktig roll för att få reaktioner. De svar som  
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Svenskt Näringsliv, Företagarna och Småföretagarnas riksförbund  har till EBM 

beror på att organisationerna söker legitimitet och vill uppnå egna intressen (Albu 

et al., 2011). Dessa aktörer vill såklart höja gränserna på grund av det skulle 

innebära att fler bolag skulle kunna välja bort revision. En aktör som inte höll med 

om detta var FAR. De menar att “Lagstadgad revisionsplikt är bra för samhället, 

för näringslivet och för företagaren”.  

 

I Norge har diskussionen kring revisionsplikt också funnits under en lång tid. DnR 

menar att revision bidrar till samhällsnytta. De ser därför positivt på Sveriges 

gränsvärden när det gäller revisionsplikt. Något Norge även borde ta efter. Detta 

kan förklaras av mimetic isomorfism som innebär att en nation tar efter andra 

nationers beteende som de anser vara bra på grund av att det finns en osäkerhet 

(DiMaggio & Powell, 1983). 
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6.7 Sammanfattande analys 

Det sociala nätverket i frågan om revisionsplikten har förändrats under de 

tidsepoker som studien är indelad i. Under den första tidsepoken bestod nätverket 

till störst del av statliga myndigheter och branschorganisation. I jämförelse med den 

sista tidsepoken, som består av flest uttalande från branschorganisationerna i landet. 

Phiri och Guven-Uslu (2019) menar att syftet med social network theory är att 

identifiera de aktörer som är mest inflytelserika i nätverken. Dessa förändrar också 

sig över tiden men det går att påstå att den aktör som kan påverka mest är 

Regeringen. Det finns dock de aktörer som har stor påverkan på Regeringen och 

uttalar sig kontinuerligt om beslut som tas om regleringen. I figur 2 finns det en 

sammanställning över de aktörer och personer som har deltagit i debatten om 

revisionsplikt mellan 1975–2022. Det är även dessa aktörer som har interagerat med 

varandra (Eberlein et al., 2014). 

 

Figur 2  

Aktörer inblandade i debatten om revisionsplikt 

 

Kommentar: Sammanställd figur av författarna 
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Huang och Li (2015) menar att social network hjälper aktörer att få ny kunskap och 

anpassa sig till utvecklingen. Av denna studie går det att identifiera en 

kunskapsspridning mellan aktörerna. Speciellt från branschorganisationerna till de 

statliga myndigheterna (se Figur 2). Över tid har debatten om revisionsplikt 

förändrats. Till följd av detta är det många aktörer som har varit med och tyckt till 

och uttalat sig om vad de anser vara rätt vid just dem tidpunkterna. Speciellt kan 

FAR ses som en inflytelserik och kraftfull aktör (Phiri & Guven-Uslu, 2019). 

Branschorganisationen FAR har varit med i debatten redan från start och har kunnat 

påverka Regeringen i deras beslut om revisionsplikten. FAR har också varit till 

hjälp med att sprida kunskap och information av ny reglering samt spridning av 

information från andra aktörer i nätverket (Huang och Li, 2015; Wethrell, 1998e). 

FAR:s inblandning i debatten kan förklaras som en mekanism som har lett till 

interaktioner mellan andra aktörer (Eberlein et al., 2014). I flera tidsepoker finns 

det också aktörer som har imiterat de åsikter som FAR har. Denna imitation kallas 

mimetic isomorfism och är en följd av osäkerheter som finns bland aktörer. 

Imitationen kan leda till fördelar och social acceptans (DiMaggio & Powell, 1983). 

 

Vid borttagandet av revisionsplikten var det många aktörer som insåg att 

revisionsplikten hade många fördelar vilket kan förklaras av begreppet centrality. 

Begreppet beror på kapital av resurser som anses vara fördelaktiga t.ex. sociala. 

Debatten som har funnits genom tiden har upplevts som en evig tävling om vem 

som har rätt (Phiri & Guven-Uslu, 2019). Tävlingen om vem som har rätt är en 

samordnad interaktion (Eberlein et al., 2014) 

 

Som Wetherell (1998) beskriver det är aktörer ömsesidigt beroende av varandra. 

Detta kan även bevisas i denna studie eftersom det flertalet gånger har uppstått 

debatter och diskussioner som de flesta aktörerna blir inblandade i. Exempel på 

detta är när rapporter från EBM och Riksrevision när de har rekommenderat att 

revisionsplikten ska återinföras.  Påföljden av rapporterna leder till flertalet debatter 

där fler aktörer blir inblandade eftersom de kan påverkas negativt av återinförandet. 

På grund av detta är alla aktörer i nätverket ömsesidigt beroende av vad andra 

aktörer uttalar. Eberlein et al. (2014) beskriver också att om aktörerna har samma 
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mål kan interaktionen leda till något positivt. År 1975 när den nya lagstiftningen 

kom som innebar utvidgad plikt var det endast en aktör som inte höll om att 

förändringen var bra. Interaktionen mellan de aktörer som höll med varandra var 

därför starkt. Eberlein et al. (2014) menar även att när aktörerna inte har samma 

mål kan det leda till något negativt. Exempel som kan påvisa detta är när EBM och 

RiR rekommenderar att återinföra revisionsplikten. Det leder till att små företag 

tvingas till revision och detta kan ses som något negativt bland vissa aktörer.  

 

Eberlein et al. (2014) menar att det finns effekter av interaktionerna. I denna studie 

är effekterna av interaktionerna att regleringen förändras över tid. Interaktionen 

som följer av rapporterna leder till att Regeringen utreder frågorna. Det är ett svar 

på kollektivets värderingar och denna press leder till att regleringen stämmer 

överens de förväntningar som finns (Baker et al., 2014). DiMaggio och Powell 

(1983) menar att lägre instanser är beroende av högre intuitioner och därför kan 

högre intuitioner sätta press på de lägre instanserna. I denna studie finns det flertalet 

fall när Regeringen sätter sig emot var de lägre instanserna säger. Till exempel när 

företagarna vill pröva frågan om att slopa revisionsplikten för mindre bolag. Detta 

sätter dock sig Regeringen emot direkt och menar att revisionen fyller viktiga 

funktioner.  

 

Under debattens gång har gränsvärden kontinuerligt diskuterats. Speciellt SRF har 

varit positiva till att höja gränserna. Detta är något som aldrig har tagits vidare till 

ny lagstiftning. En förklaring till detta kan vara att kopplingar mellan aktörer kan 

begränsa men också underlätta handlingar (Wetherell, 1998). Exempel på när 

kopplingarna har underlättat handlingar ät när aktörerna har varit någorlunda 

överens som år 1975 när revisionsplikten utvidgades.  

 

Ett mönster som går att utläsa mellan aktörerna är att FAR och SRF alltid har haft 

skilda åsikter om revisionsplikten (Wetherell, 1998). FAR:s åsikter är att det alltid 

ska finnas en auktoriserad redovisningskonsult och en revisor för att hög kvalité ska 

uppnås i bolagen. Däremot anser SRF att det är bättre om det endast finns en 

auktoriserad redovisningskonsult, eftersom en auktoriserad redovisningskonsult är 



 
 

  70 

 

med löpande i företagens bokföring. I de beskrivna tidsepokerna framgår det här 

mönstret klart och tydligt, vilket tyder på att FAR och SRF:s åsikter har varit skilda 

under en längre period. Enligt Eberlein et al. (2014) förändras interaktionerna över 

tid. Denna studie påvisar att interaktionen förändras, speciellt beroende på vad det 

är som driver frågan om revisionsplikt. Det är tydligt att fler och fler aktörer som 

har åsikter om revisionsplikten samt att de debatterar för deras åsikt. Till exempel 

går det att se att fler revisionsbyråer och branschorganisationer är involverade i 

debatten än tidigare när det var staten som var ledande i diskussionen. 

Revisionsbyråerna har utsatts för påtryckningar som har lett till den reglering som 

finns idag om revisionsplikten (Baker et al., 2014). Ökningen av inblandade aktörer 

kan också förklaras av normative isomorfism. Deegan och Unerman (2011) menar 

att normer kan leda till ett tryck som gör att aktörer tas sig an institutionella metoder. 

Al-Twaijry et al. (2003) förklarar vidare att trycket beror på ökad 

professionalisering.  

 

Det går att ställa sig frågan varför regleringen förändras så pass mycket som en har 

gjort sedan 1975. Baker et al. (2014) menar att förändringar i regelverk kan bero på 

ett sökande efter legitimitet. Ett exempel på detta är Svenskt Näringsliv som kan 

anses vara legitima dock innebär det inte att de är effektiva (Meyer & Rowan, 1977; 

Zucker, 1977; DiMaggio & Powell, 1983, refererad i Alvesson & Spicer, 2019).  
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7 Slutsatser 

I följande kapitel besvaras hur olika aktörer ställer sig till borttagandet/införandet 

av revisionsplikten och hur interaktionen mellan aktörerna har förändrats över tid. 

I kapitlets avslutande delar kommer studiens bidrag, begräsningar och förslag på 

framtida forskning att presenteras.  

 

7.1 Hur har olika aktörer ställt sig till borttagandet-

/införandet av revisionsplikten? 

Utifrån den insamlade data som har analyserats går det att dra slutsatsen att 

majoriteten av de aktörer som är verksamma i branschen agerar utifrån deras 

egenintresse (Albu et al., 2011). Till exempel vill SRF inte ha revisionsplikt på 

grund av att det skulle innebära att färre redovisningskonsulter behövs i branschen. 

Medan FAR vill att det ska finnas revisionsplikt för små bolag eftersom det skulle 

innebära att fler revisorer behövs i branschen. EBM och Brå som jobbar med att 

förebygga och utreda brott vill att revisionsplikten ska finnas för att ekonomisk 

brottslighet ska minskas bland små bolag. Skatteverket och Bolagsverket vill också 

ha revisionsplikt för att få in statliga intäkter och årsredovisningar som är korrekta 

enligt lag. Revisionsbyråerna vill såklart ha många klienter, dock menar de att 

frågan om revisionsplikt kommer vara efterfrågestyrd oavsett plikt eller inte.  

 

I de olika tidsepokerna finns det olika aktörer och orsaker som driver diskussionen 

mellan aktörerna i nätverket (Eberlein et al., 2014). De mest inflytelserika, viktiga 

och kraftfulla aktörerna är statliga organisationer och myndigheter. Det betyder att 

det är statens som har mest inflytande i frågan. Däremot går det att dra slutsatsen 

att det finns aktörer som kan sätta press på högre instanser och kan påverka de 

aktörer som är mest kraftfulla i nätverket (Baker et al., 2014). Bland annat har FAR, 

EBM och RiR haft en stor påverkan på regeringen när det gäller frågan om 

revisionsplikt.  
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7.2 Hur har interaktionen mellan aktörerna 

förändrats över tid? 

Utifrån den empiri som har studerats går det att påstå att nätverket har förändrats 

över tid. I början av tidsperioden var det mest de statliga aktörerna som var 

inblandade i diskussionen om revisionsplikt. På senare tid går det dock att se att 

även fler branschorganisationer har blandat sig i debatten och vill påverka de högre 

instanserna (Baker et al., 2014). Detta beror på att professionaliseringen har ökat 

inom nätverket (Al-Twaijry et al., 2003). Den ökade professionaliseringen beror på 

att aktörerna vill skapa och kontrollera en marknad för revisionsplikt. Samt att 

aktörerna söker efter en speciell social status och strävar efter viss status och 

relation inom branschen (Brante, 2009).  

 

Den interaktionen som har funnits mellan SRF och FAR har varit oförändrad under 

den tidsperiod som har studerats. Det har varit två motpoler till varandra eftersom 

de har haft helt skilda åsikter i frågan om revisionsplikt. Den ständiga debatten beror 

på att aktörerna har olika mål, det kan i sin tur leda till något negativt (Eberlein et 

al., 2014). Det negativa i detta fall blir att diskussionen om revisionsplikt aldrig tar 

slut eftersom aktörerna har helt olika målsättningar.  

 

7.3 Bidrag 

Denna kvalitativa historiska analys erbjuder nya insikter i utvecklingen av nätverket 

över tid och olika institutionella drivkrafter som spelar roll i de olika tidsepokerna. 

I detta avsnitt kommer de bidrag som studien har gett att presenteras. Det 

presenteras två empiriska bidra och ett teoretiskt bidrag.  

 

Det första empiriska bidraget erbjuder nya insikter i hur aktörerna har ställts sig till 

frågan om revisionsplikt i Sverige över tid. Det finns tidigare forskning har visat att 

det finns flera olika fördelar med revision (Ojala et al., 2016). Utifrån denna studie 

går det att konstatera att det finns aktörer i nätverket som har en negativ syn på 

revision och vill inte alls att den ska finnas för små bolag.  
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Det andra empiriska bidraget erbjuder insikter i om hur interaktionen mellan olika 

aktörer i branschen har förändrats över tid. Utifrån studien går det att se att de olika 

aktörerna är aktiva vid olika tidpunkter i tiden. Robson et al. (2007) menar att 

aktörers roller förändras och utvecklas när det sker förändringar i lagstiftningen om 

revision. Denna studies resultat bevisar att aktörernas interaktion och målsättning 

förändras över tid. I början av den studerade perioden var det mest statliga aktörer 

som var inblandande i debatten. På senare tid har fler aktörer anslutit sig till 

diskussionen samt att de nu inte bara är statliga aktörer som är med och tycker till.  

 

Det teoretiska bidraget handlar om den föränderliga lagstiftningen som har 

presenterats i studien. I tidigare litteratur har det efterfrågats att studera effekterna 

av interaktioner mellan aktörer vid regelskapande (Eberlein et al., 2014).  Det går 

att påstå att nätverket som driver debatten om vi ska ha plikt eller inte är komplext. 

De olika aktörerna tenderar att ha olika målsättning samt att vissa aktörer byter 

målsättning vis olika tidsperioder.  

 

Trots att revisionsplikten inte är en ny lag förändras den hela tiden. På grund av 

detta skapas debatter och diskussioner mellan olika aktörer i Sverige. Studien 

kommer därför bidra till ökad förståelse om hur aktörerna interagerar med varandra 

när lagstiftningen ändras.  

 

7.4 Begränsningar och framtida forskning 

På grund av att revisionsplikten nu diskuteras igen bland ett flertal aktörer i Sverige 

är det relevant att undersöka frågan och hur debatten sett ut tidigare. Det har funnits 

tidigare litteratur som undersöker fördelarna med frivillig revision (Haapamäki, 

2018) och en studie som är en omfattande litteraturanalys av revisionen nytta 

(Vanstraelen & Schelleman, 2017). Det finns dock ingen studie som har studerat 

hur utvecklingen av debatten om revisionsplikt har sett ut i Sverige. Studien har 

utförts med en kvalitativ metod på grund av att det fanns ett flertal dokument om 

revisionsplikt som kunde studeras och analyseras. För att analysera hur aktörer 
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ställer sig till frågan om revisionsplikt hade framtida studier kunnat göras med en 

kvantitativ metod i form av enkätfrågor. Det hade gett ett större perspektiv på hur 

fler aktörer i branschen ställer sig till frågan.  

 

Begränsningar som måste presenteras är bland annat antalet dokument och 

tidsperioden. En stor del av studien har begränsat sig till publikationer från vissa 

aktörer och bara under en viss tidsperiod. Det innebär att viss information kan ha 

misstas. Till framtida forskning skulle det därför vara som förslag att undersöka fler 

dokument från fler aktörer i branschen och eventuellt studera en tidsperiod som 

sträcker sig längre bak i tiden.  

 

Ett intressant ämne för framtida forskning att studera kopplingen mellan aktörernas 

debatt över tid och andra teorier som till exempel capture theory. Detta för att få en 

förståelse om vilka effekterna är av att regleringen ständigt förändras. Framtida 

studier skulle kunna förklara vad det är som händer i branschen när lagstiftningen 

ständigt förändras.  

 

Avslutningsvis är ett annat intressant ämne för framtida forskning att studera hur 

revisionsplikten utveckling ser ut i andra länder. Kvalevåg (Se Bilaga 1, dokument 

61) uttryckte oroligheter över att Norge höjt gränsvärdena för revisionsplikten. Hon 

menade att revisionsplikten ses som en samhällsnytta. Därför hade det varit 

intressant att forska om den norska utvecklingen av revisionsplikt samt jämföra 

utvecklingen med Sverige. 
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Bilaga 1 - Dokumentanalys 

Tabell 11 

Dokumentanalys 

No.  År  Aktörer  Klassificering  Rubrik  

1  1975  Riksdagen  
Regeringen  

Statligt  Proposition med förslag till ny 

aktiebolagslag 

https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6907d/1441867904145/prop_197

5__103.pdf 

2  1975  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation  Ny aktiebolagslag och ny bokföringslag  
   

https://www.faronline.se/dokument/balans/1975/nr-1/balans_1975_n01_a0001/  

3  1980  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation  Revision i mindre företag – en efterlängtad 

rekommendation?!  
   
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/1980/nr-9/balans_1980_n09_a0001/ 

4  1995  FAR  
Riksdagen  
Regeringen  

Statligt  Års- och koncernredovisning  
  

https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-

tal/prop1995960010_arsredovisningslag/?q=revisionsplikt 

5  1995  FAR  
Riksdagen  
Regeringen   

Statligt  Allmän motivering till Revisorslagen 

(1995:528)  
  

https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-

tal/prop1994950152/?q=revisionsplikt 

6  1995  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation  De flesta småföretagare vill behålla extern 

revision – även om den blir frivillig  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/1995/nr-8-9/balans_1995_n08-09_a0001/ 

7  1997  FAR  
Riksdagen  
Regeringen  

Statligt  Aktiebolagets organisation– utdrag ur prop. 

1997/98:99  
  

https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-

tal/prop19979899allmanmotivering020409/?q=revisionsplikt  

8  1997  FAR  
Tidningen balans  

Branschorganisation  FAR-dagen 1996: Argument för 

revisionsplikten  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/1997/nr-2/balans_1997_n02_a0002/ 

9  1998  FAR  
Regeringen  
Riksdagen  

Statligt  Ny bokföringslag m.m.  
    

https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-

tal/prop199899130bokforingslag/?q=Revisionsplikt 

10  1999  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation  Nyheter: Lagrådsremiss om ny 

bokföringslag  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/1999/nr-4/balans_1999_n04_a0002/ 

11  1999  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation  Språk och ospråk: Det kommande 

ramverket för revision i Sverige  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/1999/nr-12/balans_1999_n12_a0006/ 

https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6907d/1441867904145/prop_1975__103.pdf
https://www4.skatteverket.se/download/18.22f626eb14fb326a4b6907d/1441867904145/prop_1975__103.pdf
https://www.faronline.se/dokument/balans/1975/nr-1/balans_1975_n01_a0001/
https://www.faronline.se/dokument/balans/1980/nr-9/balans_1980_n09_a0001/
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop1995960010_arsredovisningslag/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop1995960010_arsredovisningslag/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop1994950152/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop1994950152/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/1995/nr-8-9/balans_1995_n08-09_a0001/
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop19979899allmanmotivering020409/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop19979899allmanmotivering020409/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/1997/nr-2/balans_1997_n02_a0002/
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop199899130bokforingslag/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/propositioner-lankar/1900-tal/prop199899130bokforingslag/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/1999/nr-4/balans_1999_n04_a0002/
https://www.faronline.se/dokument/balans/1999/nr-12/balans_1999_n12_a0006/
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12  2003  FAR   Branschorganisation  Promemorian ”Några frågor om revision” 

Redovisningsjävet – en ständigt aktuell 

fråga  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2003/nr-

11/balans_2003_n11_a0012/?q=revisionsplikt%20 
13  2004  FAR  Branschorganisation  Efterfrågad eller lagstadgad revision?  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-2/balans_2004_n02_a0013/?q=Revisionsplikt 
14  2004  FAR  Branschorganisation  Alla behöver revisor men alla behöver inte 

revision  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-

2/balans_2004_n02_a0012/?q=revisionsplikt%20 
15  2004  FAR  Branschorganisation  FAR-dagen 2004: Många hade frågor till 

FARs presidium  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-12/balans_2004_n12_a0031/?q=Revisionsplikt 
16  2005  FAR  Branschorganisation  Noteringar: Revisionsplikten för små 

företag hett ämne  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-2/balans_2005_n02_a0005/ 
17  2005  FAR  Branschorganisation  Revision i små företag: Sällan revision av 

små företag i EU-länderna  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-

3/balans_2005_n03_a0011/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000 
18  2005  FAR  Branschorganisation  Revision i små företag/debatt: Rör inte 

revisionsplikten!  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-

4/balans_2005_n04_a0021/?q=revisionsplikt%20   
19  2006  FAR  Branschorganisation  Ny regering – ny politik  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2006/nr-

11/balans_2006_n11_a0015/?q=Revisionsplikt   
20  2007  FAR  Branschorganisation  Noteringar: Slopad revisionsplikt utreds  

   

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-1/balans_2007_n01_a0002/?q=Revisionsplikt 
21  2007  FAR  Branschorganisation  SME/SMP-frågor: Revision utan plikt?  

– Javisst!  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-1/balans_2007_n01_a0013/?q=Revisionsplikt 
22  2007  FAR  Branschorganisation  Noteringar: Revisionsplikten engagerar!  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-4/balans_2007_n04_a0006/ 
23  2007  FAR  Branschorganisation  Snart finns e-tjänst för alla bolagsformer  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-6-7/balans_2007_n06-

07_a0019/?q=Revisionsplikt 
24  2007  FAR  Branschorganisation  Debatt: Vem ifrågasätter företagens  

information när revisorn är borta?  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-8-9/balans_2007_n08-

09_a0031/?q=Revisionsplikt 
25  2007  FAR  Branschorganisation  Ett samtal: Revisionsplikten måste bort  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-

10/balans_2007_n10_a0023/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000 
26  2007  FAR  Branschorganisation  SME/SMP-frågor: Viktigt att informera om 

 olika rapporteringsformer  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-11/balans_2007_n11_a0014/?q=Revisionsplikt 
27  2007  FAR  Branschorganisation  Noteringar: Livet efter revisionsplikten  

– dröm eller skräckscenario?  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-12/balans_2007_n12_a0008/ 
28  2007  FAR  Branschorganisation  Noteringar: Kreditgivare informerades om 

 pliktens avskaffande  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-12/balans_2007_n12_a0005/?q=Revisionsplikt 
29  2008  FAR  Branschorganisation SOU 2008:67 Enklare redovisning  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2003/nr-11/balans_2003_n11_a0012/?q=revisionsplikt%20
https://www.faronline.se/dokument/balans/2003/nr-11/balans_2003_n11_a0012/?q=revisionsplikt%20
https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-2/balans_2004_n02_a0013/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-2/balans_2004_n02_a0012/?q=revisionsplikt%20
https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-2/balans_2004_n02_a0012/?q=revisionsplikt%20
https://www.faronline.se/dokument/balans/2004/nr-12/balans_2004_n12_a0031/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-2/balans_2005_n02_a0005/
https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-3/balans_2005_n03_a0011/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000
https://www.faronline.se/dokument/balans/2005/nr-3/balans_2005_n03_a0011/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000
https://www.faronline.se/dokument/balans/2006/nr-11/balans_2006_n11_a0015/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2006/nr-11/balans_2006_n11_a0015/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-1/balans_2007_n01_a0002/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-1/balans_2007_n01_a0013/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-4/balans_2007_n04_a0006/
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-6-7/balans_2007_n06-07_a0019/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-6-7/balans_2007_n06-07_a0019/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-8-9/balans_2007_n08-09_a0031/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-8-9/balans_2007_n08-09_a0031/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-10/balans_2007_n10_a0023/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-10/balans_2007_n10_a0023/?q=Revisionsplikt%20Balans%202000
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-11/balans_2007_n11_a0014/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-12/balans_2007_n12_a0008/
https://www.faronline.se/dokument/balans/2007/nr-12/balans_2007_n12_a0005/?q=Revisionsplikt
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Riksdagen  Statlig     

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/06/sou-200867/ 

30  2008  Privata affärer  
SRS  
FAR  
Brå 
Finansinspektionen 
Rikspolisstyrelsen  
Ekobrottsmyndigh

eten  

Branschorganisation 

Statlig   
Slopad revisionsplikt välkomnas av 

revisorer   

https://www.privataaffarer.se/slopad-revisionsplikt-valk-81915/ 

31  2008  FAR  
Tidningen Balans  

  Branschorganisation 

  
Noteringar: Tummen ner för slopad 

revisionsplikt  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2008/nr-5/balans_2008_n05_a0005/ 

32  2008  FAR  
Riksdagen  
Regeringen  

Branschorganisation 

Statlig   
SOU 2008:79 Revisorers 

skadeståndsansvar  

  

https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/sou/sou20080079_hi/?q=revisionsplikt 

33  2008  Regeringen  Statlig   Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag  
  

https://juno.nj.se/b/documents/850477?tab=literature 

34  2009  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation   Noteringar: Revisionsplikt och jäv skiljs åt  

  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2009/nr-6-7/balans_2009_n06-07_a0007/  

35  2010  Privata affärer  Branschorganisation   Slopad revisionsplikt dröjer   
https://www.privataaffarer.se/slopad-revisionsplikt-drojer-96601/ 

36  2010  Privata affärer  Branschorganisation   Revisionsplikten borta till sommaren  
  

https://www.privataaffarer.se/revisionsplikten-borta-till-sommaren-100099/ 

37  2010  Privata affärer  
Maud Olofsson  

Branschorganisation 

Statlig   
Nu slopas revisionsplikten  
  

https://www.privataaffarer.se/regeringen-slopar-revisionsplikten-101852/ 

38  2010  Regeringskansliet  Statlig   En frivillig revision   
https://www.regeringen.se/49bb7e/contentassets/819445a4a4114fe9978d543f7884f2e6/en-

frivillig-revision-ju-10.11 

39  2013  Privata affärer  
Regeringen  

Branschorganisation 

Statlig   
Så satsar regeringen på företag i 

höstbudgeten  

  

https://www.privataaffarer.se/sa-satsar-regeringen-pa-foretagen-i-hostbudgeten-541278/ 

40  2013  Privata affärer  
UC  

Branschorganisation 

Företag   
Svårare få kredit utan revisor  

https://www.privataaffarer.se/slopad-revisor-underlattar-for-oseriosa-570135/  

41  2013  Privata affärer  
SRF  

Branschorganisation   ”Bättre utan revisor”   

https://www.privataaffarer.se/battre-kvalitet-utan-revisor-571485/ 

42  2014  Privata affärer  Branschorganisation   Många vill byta till aktiebolag   
https://www.privataaffarer.se/manga-vill-byta-till-aktiebolag-618380/ 

43  2014  Dagens industri  
FAR  

Branschorganisation   Slarv sinkar rapporter  
  

https://www.di.se/di/artiklar/2014/8/8/slarv-sinkar-rapporter/ 

44  2014  Privata affärer   
Anni Lööf  

Branschorganisation 

Statlig   
Fler kan 

slippa 

revisorn

  

 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2008/06/sou-200867/
https://www.privataaffarer.se/slopad-revisionsplikt-valk-81915/
https://www.faronline.se/dokument/balans/2008/nr-5/balans_2008_n05_a0005/
https://www.faronline.se/dokument/riksdagregering/sou/sou20080079_hi/?q=revisionsplikt
https://juno.nj.se/b/documents/850477?tab=literature
https://www.faronline.se/dokument/balans/2009/nr-6-7/balans_2009_n06-07_a0007/
https://www.privataaffarer.se/slopad-revisionsplikt-drojer-96601/
https://www.privataaffarer.se/revisionsplikten-borta-till-sommaren-100099/
https://www.privataaffarer.se/regeringen-slopar-revisionsplikten-101852/
https://www.regeringen.se/49bb7e/contentassets/819445a4a4114fe9978d543f7884f2e6/en-frivillig-revision-ju-10.11
https://www.regeringen.se/49bb7e/contentassets/819445a4a4114fe9978d543f7884f2e6/en-frivillig-revision-ju-10.11
https://www.privataaffarer.se/sa-satsar-regeringen-pa-foretagen-i-hostbudgeten-541278/
https://www.privataaffarer.se/slopad-revisor-underlattar-for-oseriosa-570135/
https://www.privataaffarer.se/battre-kvalitet-utan-revisor-571485/
https://www.privataaffarer.se/manga-vill-byta-till-aktiebolag-618380/
https://www.di.se/di/artiklar/2014/8/8/slarv-sinkar-rapporter/
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https://www.privataaffarer.se/fler-kan-slippa-revisorn-668385/  

45  2016  EBM  Oberoende 

myndighet   
Effekter på den ekonomiska  
brottsligheten efter avskaffandet av  
revisionsplikten för mindre aktiebolag  
  

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/pm-2016-06-01-rapport-

slutversion.pdf 

46  2017  Dagens industri  Branschorganisation  FAR och EBM: Öka kraven på aktiebolag  

https://www.di.se/opinion/far-och-ebm-oka-kraven-pa-aktiebolag/   
47  2017  Dagens industri  

Svenskt näringsliv  
Branschorganisation   Svenskt Näringsliv: Inget samband mellan 

slopad revisionsplikt och ekobrott  
  

https://www.di.se/opinion/svenskt-naringsliv-inget-samband-mellan-slopad-revisionsplikt-och-

ekobrott/ 

48  2017  Dagens industri  
Srf konsulternas 

förbund  

Branschorganisation   Replik: Fel att återinföra revisionsplikten  

  

https://www.di.se/opinion/replik-fel-att-aterinfora-revisionsplikten/ 

49  2017  Dagens industri  
EBM  

Oberoende 

myndighet   
EBM: Kriminella använder bolag som 

brottsverktyg  
  

https://www.di.se/nyheter/ebm-kriminella-anvander-bolag-som-brottsverktyg/ 

50  2017  Dagens industri  Branschorganisation   Damberg vägrar att ge efter för 

revisionskrav  
  

https://www.di.se/nyheter/damberg-vagrar-att-ge-efter-for-revisionskrav/ 

51  2017  Dagens industri  
LEDARE  

Branschorganisation   Lotta Engzell-Larsson: Återinför revisorer i 

småbolag  
  

https://www.di.se/ledare/lotta-engzell-larsson-aterinfor-revisorer-i-smabolag/ 

52  2017  Riksrevisionen  Oberoende myndighet  Avskaffandet av revisionsplikten för små 

aktiebolag  
– en reform som kostar mer än den smakar  

https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_201

7_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf 
53  2018  Dagens industri  

FAR  
Branschorganisation   FAR: Revision är samhällsnytta  

  

https://www.di.se/debatt/far-revision-ar-samhallsnytta/ 

54  2018  Dagens industri   
Riksrevision  

Branschorganisation 

Oberoende 

myndighet   

Riksrevisionen: Naivt blunda för värdet av 

revisionsplikt  
  

https://www.di.se/debatt/riksrevisionen-naivt-blunda-for-vardet-av-revisionsplikt/ 

55  2018  Dagens industri  
Riksrevision  

Branschorganisation 

Oberoende 

myndighet   

Replik: Riksrevisionen ville inte ha någon 

dialog  
  

https://www.di.se/debatt/replik-riksrevisionen-ville-inte-ha-nagon-dialog/ 

56  2018  FAR  
Tidningen Resultat  

Branschorganisation   ”Återinför revisionsplikten”  
  

https://www.faronline.se/dokument/resultat/2018/nummer1/resultat_2018_n01_a0003/?q=revision

splikt 

57  2018  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation   Debatt: Revisionsplikten  
Vi ska samarbeta, inte konkurrera om 

kunden!  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2018/nr-2/balans_2018_n02_a0016/?q=revisionsplikt 

58  2018  FAR  Branschorganisation   Nej till återinförd revisionsplikt  

https://www.privataaffarer.se/fler-kan-slippa-revisorn-668385/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/pm-2016-06-01-rapport-slutversion.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/pm-2016-06-01-rapport-slutversion.pdf
https://www.di.se/opinion/far-och-ebm-oka-kraven-pa-aktiebolag/
https://www.di.se/opinion/svenskt-naringsliv-inget-samband-mellan-slopad-revisionsplikt-och-ekobrott/
https://www.di.se/opinion/svenskt-naringsliv-inget-samband-mellan-slopad-revisionsplikt-och-ekobrott/
https://www.di.se/opinion/replik-fel-att-aterinfora-revisionsplikten/
https://www.di.se/nyheter/ebm-kriminella-anvander-bolag-som-brottsverktyg/
https://www.di.se/nyheter/damberg-vagrar-att-ge-efter-for-revisionskrav/
https://www.di.se/ledare/lotta-engzell-larsson-aterinfor-revisorer-i-smabolag/
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf
https://www.riksrevisionen.se/download/18.3daa1b3d160c00a26d2c0f3/1518435499282/RiR_2017_35_REVISIONSPLIKT_ANPASSAD.pdf
https://www.di.se/debatt/far-revision-ar-samhallsnytta/
https://www.di.se/debatt/riksrevisionen-naivt-blunda-for-vardet-av-revisionsplikt/
https://www.di.se/debatt/replik-riksrevisionen-ville-inte-ha-nagon-dialog/
https://www.faronline.se/dokument/resultat/2018/nummer-1/resultat_2018_n01_a0003/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/resultat/2018/nummer-1/resultat_2018_n01_a0003/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2018/nr-2/balans_2018_n02_a0016/?q=revisionsplikt
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Tidningen Balans    

https://www.faronline.se/dokument/balans/2018/nr-3/balans_2018_n03_a0004/?q=revisionsplikt 

59  2018  Dagens industri  
Jonas Sjöstedt  

Branschorganisation 

Statlig   
Di kartlägger: Partiernas viktigaste förslag  
  

https://www.di.se/nyheter/di-kartlagger-partiernas-viktigaste-forslag/ 

60  2020  Ekobrotts-

myndigheten  
Oberoende 

myndighet   
Fördjupad studie av effekter på den  
ekonomiska brottsligheten efter  
avskaffande av revisionsplikten för  
mindre aktiebolag  
  

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/fordjupad-studie-av-effekter-

pa-den-ekonomiska-brottsligheten-efter-avskaffande-av-revisionsplikten-for-mindre-bolag.pdf 

61  2021  Norska 

revisorsföreningen  
FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation   ”Tilliten är mer värd än den norska 

oljefonden”  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-6/balans_2021_n06_a0010/?q=Revisionsplikt 

62  2021  FAR  
Svenskt Näringsliv  
Tidningen Balans  

Branschorganisation   Högre gränsvärden för revisionsplikt?  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-7/balans_2021_n07_a0011/?q=revisionsplikt  

63  2021  FAR  
Tidningen Balans  

Branschorganisation   Branschen måste våga tänka nytt  
  

https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-7/balans_2021_n07_a0010/?q=Revisionsplikt 

64  2021  FAR  Branschorganisation  Revision stärker företagens 

konkurrenskraft  

https://www.far.se/aktuellt/karin-direkt/2021/december/karin-direkt-om-revisionsplikten/ 
65  2021  Tidningen Balans  Branschorganisation   3 frågor om revisionsplikten med Karin 

Apelman  
  

https://www.tidningenbalans.se/artikel/3-fragor-om-revisionsplikten-med-karin-apelman 

66  2021  Regeringen  Statlig  Bolaget som brottsverktyg  

https://www.regeringen.se/4b0aab/contentassets/64f6ed87202a4951a39aa69857fc7aa6/bolaget-

som-brottsverktyg-dir-2021-115.pdf 
67  2022  Dagens industri  Branschorganisation   Debatt: Det måste bli slut på 

revisionsbranschens slavhandel    

https://www.di.se/debatt/debatt-det-maste-bli-slut-pa-revisionsbranschens-slavhandel/ 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Aktörer 

Riksdagen är det högsta beslutande organet i Sverige och har som uppgift att besluta 

om lagar och statens budget. Riksdagen har även som uppgift att kontrollera att 

regeringen sköter sitt arbete. En av den viktigaste uppgiften som riksdagen har är 

att besluta om lagar. Ändringar eller nya förslag till lagar kan komma som en 

https://www.faronline.se/dokument/balans/2018/nr-3/balans_2018_n03_a0004/?q=revisionsplikt
https://www.di.se/nyheter/di-kartlagger-partiernas-viktigaste-forslag/
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/fordjupad-studie-av-effekter-pa-den-ekonomiska-brottsligheten-efter-avskaffande-av-revisionsplikten-for-mindre-bolag.pdf
https://www.ekobrottsmyndigheten.se/wp-content/uploads/2021/06/fordjupad-studie-av-effekter-pa-den-ekonomiska-brottsligheten-efter-avskaffande-av-revisionsplikten-for-mindre-bolag.pdf
https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-6/balans_2021_n06_a0010/?q=Revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-7/balans_2021_n07_a0011/?q=revisionsplikt
https://www.faronline.se/dokument/balans/2021/nr-7/balans_2021_n07_a0010/?q=Revisionsplikt
https://www.far.se/aktuellt/karin-direkt/2021/december/karin-direkt-om-revisionsplikten/
https://www.tidningenbalans.se/artikel/3-fragor-om-revisionsplikten-med-karin-apelman
https://www.regeringen.se/4b0aab/contentassets/64f6ed87202a4951a39aa69857fc7aa6/bolaget-som-brottsverktyg-dir-2021-115.pdf
https://www.regeringen.se/4b0aab/contentassets/64f6ed87202a4951a39aa69857fc7aa6/bolaget-som-brottsverktyg-dir-2021-115.pdf
https://www.di.se/debatt/debatt-det-maste-bli-slut-pa-revisionsbranschens-slavhandel/
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proposition från regeringen eller som en motion från en/flera riksdagsledamöter. 

För att förslaget ska gå igenom krävs det att majoriteten är för förslaget. När beslut 

om förändring eller ny lag har tagits, skickas det vidare tillbaka till regeringen som 

ger ut den nya lagen och ser till att det blir så som riksdagen beslutade. Statens 

budget beslutas av riksdagen som har fått in förslag om hur statens pengar ska 

användas från regeringen. Som med lagändringar, ser regeringen till att det blir så 

som riksdagen har beslutat. Det finns flera olika sätt som riksdagen kontrollerar att 

regeringen sköter sitt arbete. För det första granskar Konstitutionsutskottet (KU) att 

regeringen följer de regler som finns. För det andra har ledamöterna möjlighet att 

ställa frågor till regeringen. För det tredje kan riksdagen besluta om 

misstroendeförklaring om riksdagen inte skulle ha förtroende för en minister eller 

statsministern. För det fjärde om medborgare skulle vara missnöjda med 

myndigheters handläggning har de möjlighet att vända sig till JO. För det femte 

granskar riksrevisionen hur staten använder de pengar som finns (Sveriges Riksdag, 

2021).  

 

Regeringen är det organ som styr Sverige. Regeringen är även med i arbetet för att 

förändra Sveriges lagar och påverka utvecklingen i det svenska samhället 

(Regeringskansliet, u.d.). Det är den utvalda, av riksdagen, statsministern som får 

bilda regering. Regeringens uppgift är att förändra och ta initiativ till nya lagar 

(Regeringskansliet, 2015). Regeringen har möjlighet att ta hjälp från cirka 250 

statliga myndigheter samt Regeringskansliet. För att regeringen ska kunna 

genomföra sin politik måste de ha riksdagens stöd. Regeringen styr landet på olika 

sätt. Bland annat genom att ge lagförslag till riksdagen, även kallat proposition. 

Regeringen verkställer även de beslut som tagits i riksdagen. De bestämmer även 

över pengarna som riksdagen har beslutat om i budgeten. Regeringen företräder 

också Sverige i EU och ingår avtal med andra stater. Regeringen tar dessutom beslut 

i vissa ärende som ingen annan myndighet är ansvarig för (Regeringskansliet, 

2017). 

 

FAR är en branschorganisation för redovisning, revision och rådgivning. FAR 

utbildar även inom ekonomi och har cirka 300 utbildningstillfällen om året. FAR 
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har även andra tjänster, såsom digital tillgång till lagar och handledning inom 

ekonomi. FAR har cirka 5000 medlemmar, det är bland annat auktoriserade och 

godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, auktoriserade 

skatterådgivare och auktoriserade lönekonsulter. FAR är den organisation som 

auktoriserar redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. FAR är även 

den organisation som utövar kvalitetskontroll över dessa. Dock är det 

Revisorsinspektionen som sköter auktorisation och kvalitetskontroll av revisorer. 

FAR huvudsakliga syfte är att utfärda uttalande och rekommendationer om hur 

lagar och regler ska tolkas från branschens perspektiv. För att organisationen ska 

göra det på enklast sätt samarbetar FAR med diverse internationella och globala 

branschföreträdare, bland annat IAASB (FAR, u.d.). 2006 gick FAR ihop med SRS 

och ändrade namn till FAR SRSF (FAR, 2007). 2010 bytte branschorganisationen 

namn till FAR (FAR, 2010).  

 

Riksrevisionen är en oberoende myndighet som kontrollerar att regeringen och 

myndigheter sköter sitt arbete. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att granska 

vad statens pengar används till, redovisningen av användningen samt hur effektivt 

pengarna används. Den oberoende revisionen som görs bidrar till en stärkt 

demokratisk insyn, god resursanvändning och förvaltningen i staten blir mer 

effektiv. Riksrevisionen undersöker om statliga myndigheter och verksamheter 

följer regler, direktiv och föreskrifter, samt om statliga insatser är effektiva och 

samhällsnyttiga. Riksrevisionen granskar även om myndigheterna och 

verksamheterna når de mål som är uppsatta. Om Riksrevisionen upptäcker fel 

rapporteras detta, samt ger rekommendationer för att förbättra verksamheten 

(Riksrevisionen, 2020).  

 

Ekobrottsmyndigheten, EBM, är en åklagarmyndighet i Sverige. Syftet med EBM 

är att bekämpa och förebygga ekobrott, det vill säga ekonomisk brottslighet. 

Myndigheten består av 600 medarbetare, bland annat åklagare, poliser, utredare och 

administratörer. Ekobrott är ett stort samhällsproblem, eftersom staten går miste om 

flera miljarder kronor på grund av att till exempel skatter och avgifter undanhålls. 

Dessutom missbrukar kriminella bidrag. Ekobrott påverkar främst de svenska 
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medborgarna. För att EBM ska lyckas med sitt uppdrag måste myndigheten 

samarbeta med andra myndigheter, bland annat Polismyndigheten, Skatteverket 

och Bolagsverket (Ekobrottsmyndigheten, u.d.).  

 

Skatteverket är en fristående myndighet under regeringen. Myndighetens uppgift är 

att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara 

borgenär åt staten. Skatteverket arbetar med att bland annat att utreda, förhindra och 

förebygga ekonomisk brottslighet (Skatteverket, u.d.).  

 

Svenskt Näringsliv är en ideell förening och består av 50 bransch- och 

arbetsgivarorganisationer. Samtliga företag som är med i någon av de 50 

organisationerna är också medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs 

huvudfokus är att ta fram förslag till åtgärder som gynnar företagen. Organisationen 

är företagens företrädare i samtal med fackliga organisationer och myndigheter 

(Svenskt Näringsliv, u.d.). 

 

Bolagsverket är en myndighet under regeringen. Bolagsverkets roll är att 

kvalitetssäkra och tillhanda hålla information om företagen. Myndigheten arbetar 

med att registrera företag, företagsändringar och tar emot bolagens 

årsredovisningar. I bolagsverkets register går det att finna och köpa fakta om de 

olika företagen (Bolagsverket, 2021).  

 

Företagarna är en ideell organisation som företräder över 60 000 små och 

medelstora företag och samhällsbärare samt har 250 föreningar. Företagarna arbetar 

med att minska regelbördan för företagen och sänka företagsskatter. Organisationen 

vill också öka kompetensförsörjningen så att det blir enklare för bolagen att anställa 

(Företagarna, u.d.). Från år 1991 till 2003 gick organisationen under namnet 

Företagarnas Riksorganisation (Företagarna, u.d.).  

 

Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) är en branschorganisation för 

konsluter som är verksamma inom redovisning, lön och rådgivning. SRF erbjuder 

utbildningar inom redovisning och lön. SRF är den ledande organisationen inom 
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denna typen av utbildningar. SRF består av 6 500 medlemmar, varav 3 500 är 

auktoriserade redovisningskonsulter och lönekonsulter (Srf konsulterna, u.d.) 

 

Patent- och registreringsverket (PRV) är en tillsynsmyndighet som enligt lag har 

hand om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. PRV finns för de personer och 

företagare som vill skydda sina immateriella tillgångar på bästa sätt. PRV erbjuder 

bland annat att hjälper till med ansökningar om patent (Patent-och 

registreringsverket, 2022) 

 

Justitiedepartementet ansvarar för myndigheter i Sverige. Bland annat har de ansvar 

för rättsväsendets myndigheter såsom polisen, åklagare, domstolar och 

kriminalvården. Justitiedepartementet ansvarar för frågor om bland annat 

migration, integration, idrott, arbetet mot segregation och krisberedskap. 

Justitiedepartementet har även hand om lagstiftningen inom bland annat allmän 

förvaltningsrätt, statsrätt, processrätt, civilrätt, straffrätt och migrations- och 

asylrätt (Regeringskansliet, u.d.). 

 

Finansdepartementet har ansvar för frågor som rör statens ekonomi. Bland annat 

frågor som handlar om statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor och 

styrning och förvaltning av statens verksamhet. Departementet har också ansvar för 

frågor som handlar om finansmarknad, kommuner och regioner, upphandlingar, 

bostäder och samhällsplanering och konsumentlagstiftning (Regeringskansliet, 

u.d.).  

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som syftar till att minska 

brottsligheten i samhället men även för att öka tryggheten. Detta gör Brå genom att 

sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete 

till regeringen och myndigheter inom rättsväsendet (Brottsförebyggande rådet, 

2022).  
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Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag. Grant Thornton erbjuder 

tjänster inom revision, redovisning, skatt samt rådgivning. Byrån finns i 22 orter i 

Sverige, med 62 000 medarbetare i hela världen (Grant Thornton, u.d.). 

 

PwC är ett företag inom revision och rådgivning.  Deras syfte ör att skapa förtroende 

i samhället och lösa viktiga problem. Pwc Sverige är en oberoende juridisk enhet 

som ingår i det globala PwC-nätverket. Det globala PwC-nätverket består av 

295 000 medarbetare och finns i 156 länder (PwC, u.d.).  

  

EY är ett globalt företag inom revision och rådgivning. Deras syfte är ”Building a 

better working world” för medarbetare, kunder och samhällen som de verkar i. EY 

hjälper deras kunder med att utveckla affärsmodeller, stärka deras motståndskraft 

och inspirerar till förändring. EY bidrar också med tankar, undersökningar och råd. 

Detta leder till förändring, förbättring och ekonomiskt tillväxt (EY, u.d.) 

 

Här presenteras aktörer inom mediabranschen som är inblandade i rapporteringen 

av revisionsdebatten inom Sverige. Aktörer inom mediabranschen som är relevanta 

för studiens syfte är följande: Dagens industri; Privata affärer; Tidningen Balans.  

 

Dagens industri är en av Sverige störta mediesajter och Sveriges största 

ekonomisajt. Tidningen är en affärstidning som fokuserar på företag och börsen. 

Dagens industri erbjuder läsarna en stor mängd ekonominyheter, till exempel 

politikrelaterade ekonomihändelser (Dagens industri, 2022).  

 

Privata affärer är en privatekonomisk tidning som ger oberoende och konkreta råd 

till deras prenumeranter. Tidningen skriver om aktier, fonder, försäkringar, lån, 

boende, vardagsjuridik, skatter och andra saker som kan påverka privatpersoner 

(Privata Affärer, u.d.). 

 

Tidningen Balans är FAR:s medlemstidning. Tidningen innehåller krönikor och 

artiklar som fördjupar sig inom revision, redovisning, skatt, lön, rådgivning och 

andra ämnen som är aktuella i branschen. Syftet med tidningen är att stärka 
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medlemmarna i deras roller inom yrket och stärka FAR:s varumärke men även att 

visa att branschen är attraktiv (Tidningen Balans, u.d.).  


