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Handledare Sven-Arne Nilsson och Sven-Erik Persson 
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Syfte Uppsatsens syfte är att undersöka hur slopandet av revisionsplikten för 

mindre AB kan komma att påverka SKV, revisionsbyråer samt 

kreditgivare i Sverige.  

Metod Utifrån syftet valdes det induktiva angreppssättet då förslaget inte är 

verklighet ännu. Jag utförde en kvalitativ studie med semistrukture-

rade intervjuer då ämnet är brett och komplext.  

Teoretiskt perspektiv Det teoretiska perspektivet består av Principal - agent-teorin samt 

intressentmodellen. Teorierna valdes då slopandet av revisionsplikten 

borde ha stor påverkan på intressenterna och då revision handlar om 

kontroll. 

Empiri Jag genomförde sex intervjuer med representanter från revisions-

byråer, SKV och kreditgivare. Syftet var att ta reda på intressenternas 

syn på förslagets konsekvenser för deras verksamhet. 

Slutsatser  Konsekvenserna för intressenterna är stark beroende av hur många 

bolag som slopar revisionen. Ett slopande kommer troligen leda till en 

försämring av kvalitén på årsredovisningarna. Orsaken enligt 

respondenterna är bolagens dåliga kunskaper i redovisning. För SKV:s 

del leder det troligen till ökade skattefel om de inte utökar antalet 

revisioner. Kreditgivare kommer inte kunna ta för givet att alla bolag 

är reviderade och måste ifrågasätta om informationen i ÅR är korrekt. 

Revisionsbyråerna kommer vidare att få mer att göra jämfört med idag 

men för deras del med redovisning och rådgivning.  
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Abstract 

Title: Statutory audit and its stakeholders –The effects of an exemption  

Seminar date: 2009-09-02 

Course: FEKP01 Master thesis in Business Administration, 15 University credit 

points (ECTS), Accounting 

Author: Jan Ivarsson 

Advisor: Sven-Arne Nilsson and Sven-Erik Persson 

Five key words: Statutory audit, stakeholders, control, auditor´s report and credit rating 

Purpose: The purpose of the thesis is to investigate how the exemption of the 

statutory audit for small and medium sized companies could affect 

STA, audit firms and lenders in Sweden.  

Methodology: The inductive approach was chosen because of the purpose of the 

thesis and because the proposal is not reality yet. I made a qualitative 

study with semi-structured interviews because of the complexity and 

width of the subject.  

Theoretical perspectives: The theoretical framework is based on the Principal – Agent 

theory and the stakeholder model. The theories were chosen because 

an exemption of the statutory audit should have a big effect on the 

stakeholders and because audit is about control.  

Empirical foundation: I made six interviews with respondents from audit firms, the STA and 

lenders. The purpose was to find out the stakeholders’ views on what 

effects the proposal will have on their operations 

Conclusion:  The consequences for the stakeholders heavily depend on the number 

of companies that will stop demanding audit. An exemption will 

probably lead to a decrease in the quality of the annual reports. The 

reason according to the respondents is the limited knowledge about 

accounting in the companies. For the STA, this will probably result in 

increasing tax errors, if they do not increase their number of tax 

audits. Lenders can’t assume that all companies are audited and must 

question if the information in the annual reports is correct. The audit 

firms will further get more work compared to today, but in their case 

regarding accounting and advisory. 
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Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag mina studier vid Lunds universitet. Jag 

vill därför passa på att tacka de respondenter som tog sig tid till intervjuerna som 

krävdes för att uppsatsen skulle kunna skrivas. Jag vill även rikta ett stort tack 

till de i min omgivning som hjälpt och stöttat mig i mitt uppsatsskrivande. 

Avslutningsvis vill rikta ett stort tack till mina två handledare Sven-Arne 

Nilsson och Sven-Erik Persson för deras tålamod och tid som de lagt på att ge 

mig råd och ge konstruktiv kritik på det jag skrivit. 
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Jan Ivarsson 
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1. Inledning 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I kapitlet kommer jag att beskriva revisionspliktens framväxt och bakgrunden till 

revisionsplikten, inriktningen på revisionsregleringen, dess syfte och mål idag. Jag kommer 

även att motivera valet av ämne samt presentera uppsatsens problemformulering och syfte. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 Bakgrund  

Den 7 september 2006 tillsatte den dåvarande regeringen en utredning för att se över reglerna 

gällande revisionsplikten för de mindre Aktiebolagen (AB) (nedan kallat bolag). Bakgrunden 

till utredningen var bl. a. att Svenskt Näringsliv i en skrivelse till Justitiedepartementet 2005 

begärde en översyn av revisionsplikten i bolagen. Motivet till Svenskt Näringslivs begäran var 

det komplicerade och omfattande regelverk de anser att bolag tvingas följa
1
. I EU arbetas det 

genom EU-kommissionen med att se över hur regler kan minskas och förenklas för företagen 

inom EU. EU-kommissionen presenterade därför en rapport Strategic review of better 

Regulation in the EU över hur regler skulle kunna förenklas för företagen inom EU. 

Rapporten föreslår att medlemsstaterna antar en strategi för att minska de administrativa 

bördorna för bolagen med 25 % fram till 2012.
 

Målet ska uppnås genom att EU:s 

medlemsstater ser över sina lagar och regler för mindre bolag. Motivet till EU-kommissionens 

mål är att adekvata regler för företagen gynnar produktivitet och minskar arbetslösheten inom 

EU.
2
 Sverige och Danmark har påbörjat arbetet men har ambitionen att minska de 

administrativa bördorna med 25 % för bolagen till år 2010, där slopandet av revisionsplikten 

ingår som en del i detta arbete
3
.  

 

Under de senaste tio åren har det inträffat ett antal företagsskandaler både nationellt och 

internationellt. Gemensamt för dem är att de haft sin grund i hur företagets ledning tolkat 

redovisningsregler och hur företagen rapporterat om sin ekonomiska ställning. Skandaler som 

Enron-skandalen i USA i slutet av 2001 och Parmalatskandalen i Italien i slutet av 2004 har 

gällt stora publika AB, vilka även fått stor uppmärksamhet i media. Det hävdas att den 

förstnämnda orsakades av att företagets revisorer och ledning utnyttjat luckor i 

                                                 

1
 Svenskt Näringsliv, Begäran om översyn av revisionsplikten 

2
EU- kommissionen, A strategic review of Better Regulation in the European Union 

3
 SOU 2008:32, s. 14 
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redovisningsreglerna, vilka ifrågasattes. Resultatet blev att åtal väcktes och att ledande 

personer i företagen dömdes till fängelse. En konsekvens av Enron-skandalen var att en av 

världens största revisionsbyråer, Andersen upplöstes
4
. I Sverige har vi hört talas om Skandia 

chefers renoveringar av privata lägenheter betalda av Skandia, samt ledningens ersättningar 

vilka lett till åtal och väckt stor uppmärksamhet i media. Gemensamt för de uppräknade fallen 

är att revisorers kontroller och revisorernas roll som garant för kvalitén på företagens 

årsredovisningar ifrågasatts
5
. Även allmänheten och investerare inom EU och världen i övrigt 

har mist mycket av sitt förtroende för kapitalmarknaderna.
6
  

 

Resultatet av skandalerna är att EU och andra normgivande organisationer gällande revision 

har velat återupprätta förtroendet för information som lämnas från företag så att investerares 

tilltro för kapitalmarknaderna återupprättas.
7
 Som ett led i detta arbete antog EU- 

kommissionen 2006 det åttonde direktivet, vilket trädde ikraft 29 juni 2006
8
. Direktivet 

innebär ökade rapporteringsskyldigheter för företagen samt att reglerna gällande revision 

utökats genom bl.a. mer omfattande revisionsstandarder. Det åttonde direktivet innebär även 

högre krav på revisorers oberoende
9
. Det åttonde direktivet skulle vara infört i EU:s 

medlemsstater senast 29 juni 2008
10

. För att utreda införandet av det åttonde direktivet i 

svensk rätt tillsatte den dåvarande regeringen en utredning; Revisionsutskott m.m. 

;Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv vilken egentligen består av tre utredningar där 

den första utredningen angående införandet av det åttonde direktivet presenterades den 10 

september 2007
11

. Den sista delen i utredningen gällande revisorers oberoende och byråjäv 

presenterades den 10 september 2008
12

. Delbetänkandet gällande revisionsplikten i mindre 

AB, Avskaffandet av revisionsplikten för små företag, presenterades den 3 april 2008
13

. 

Utredningen tar upp konsekvenserna av lagda förslag om slopad revisionsplikt för bolagen 

                                                 

4
 Jönsson, Sten, Blev Arthur Andersen & Co lynchat? 

5
Sveriges Radio, Granskningsrapport Försäkringsaktiebolaget Skandia (PUBL) 

6
 EU- kommissionen, Enterprise and industry, Background 

7
 Dir 2006:96, s.2 

8
 SOU 2007:56, s. 11 

9
Revisorsnämnden 

10
 SOU 2007:56, s. 11 

11
 SOU 2007:56 

12
 SOU 2008:32, s 5, Precht, Elisabeth 

13
 SOU 2008:32 
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och dess intressenter. Förslaget redovisar även vilka lagar och hur lagarna måste ändras för att 

slopandet av revisionsplikten skall kunna införas i svensk rätt.
14

 I utredningen har flera olika 

intressenter av revisionsplikten involverats: Skatteverket (SKV), FAR SRS, representanter 

från kreditgivare m.fl. Debatten har förts i många forum och både positiva och negativa 

aspekter har framförts från intressenterna. Enligt förslaget kommer 97 % av alla AB att kunna 

slopa revisionen, vilket innebär en nyordning för bolagens intressenter från och med 

upprättandet av årsredovisningarna för 2011.
15

  

 

Möjligheten för stater inom EU att undanta mindre bolag från revisionsplikt ges i det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet.
 16

 Av EU:s medlemsstater så är det endast Sverige och Malta vilka 

idag inte i något hänseende utnyttjat möjligheten att slopa revisionsplikten för bolag vilka 

uppfyller fjärde direktivets gränsvärden. Orsaken till att Sverige inte utnyttjat möjligheten, att 

slopa revisionsplikten för bolag har varierat beroende på tidpunkten då revisionsplikten 

debatterats. Argument vilka framförts är revisionens effektivitet mot ekonomisk brottslighet 

och att staten och SKV ser stora risker i att skattefelen skulle öka om bolagen inte är 

underkastade revision
17

. Motiven för slopandet av revisionsplikten idag är bl. a. införandet av 

det åttonde bolagsrättsliga direktivet, då det innebär mer omfattande regler för revisionen 

vilka främst är anpassade för stora, internationella och publika företag inom EU. Då samma 

regler i dagsläget gäller för alla AB i Sverige, stora som små, så kommer den administrativa 

bördan och kostnaderna för revisionen att öka för bolagen med nuvarande regler. Trenden 

inom EU är att de mindre bolagen undantas från revisionsplikt till förmån för att bolagen 

frivilligt anlitar de tjänster de har behov av för att säkerställa att de har ordnad ekonomi och 

betalar rätt skatt.
18

 Publika aktiebolag karaktäriseras vanligen av att innefatta komplexa 

strukturer med många ägare och andra intressenter. Bolagen kännetecknas istället av enkla 

affärsförhållanden
19

, att ägarna ofta är verksamma i bolaget samt att de har ett fåtal eller inga 

anställda
20

. Skillnaderna mellan de stora och små aktiebolagen gör att bolagen drabbas av 

regler vilka är omfattande och komplicerade vilka tillkommit för att tillgodose de stora 

                                                 

14
 SOU 2008:32, s. 14 

15
 SOU 2008:32, s. 13 

16
 SOU 2008:32, s. 153 

17
 Svenskt Näringsliv, Begäran om översyn av revisionsplikten 

18
 SOU 2008:32, s. 180 

19
 SOU 2008:32, s. 72 

20
 SOU 2008:32, s. 77 
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aktiebolagens intressenters krav på information. Det åttonde direktivet ställer högre krav på 

revisorers oberoende vilket även skulle komma att drabba bolagen. Mer omfattande regler 

kommer att innebära ökade kostnader för företagen i framtiden. Risken är att, om bolag 

tvingas följa de strängare kraven på revision som det åttonde direktivets regler innebär, finns 

det risk för att svenska bolags konkurrenskraft försämras till fördel för bolag av samma 

storlek inom EU och i omvärlden.
21

 Bo Svensson ser då en risk i att bolagen i större 

utsträckning kommer att flytta ut ifrån Sverige
22

. 

 

Danmark slopade revisionsplikten för de minsta B-företagen
23

 i april 2006
24

. Likheterna i 

regler för revisionen i Sverige och Danmark innan Danmark slopade revisionsplikten är stora, 

bl. a. så omfattades alla AB oavsett storlek innan slopandet, av revisionsplikt
25

. Samtidigt så 

förväntar sig utredaren att kostnaderna för revisioner kommer att öka med 20-30 % pga. mer 

omfattande regler gällande revision de kommande åren
26

. Slopandet av revisionsplikten för 

mindre bolag i Danmark var kontroversiellt vilket orsakade stor debatt.  

 

Mitt intresse för revision och utbildningsinriktning mot redovisning och revision utgör 

grunden till valet av uppsatsämne. Jag ser det som viktigt och intressant att göra en studie 

över vilka konsekvenser slopandet kan få för intressenterna, trots att det redan skrivits mycket 

om slopandet av revisionsplikten. 

1.2 Problemdiskussion 

Förslaget
27

 presenterar hur revisionspliktens slopande för bolag i Sverige skall genomföras 

och vilka lagar som måste förändras. Tanken med slopandet av revisionsplikten är att de 

administrativa kostnaderna vilka beror på lagkrav skall minska för bolagen. I förslaget 

presenteras även de konsekvenser som slopandet beräknas få för revisionens olika 

intressenter. Intressenter som förslaget tar upp är företagen, revisionsbyråer, 

redovisningskonsulter, revisorer, kreditgivare och SKV. SKV är det allmännas representant 

                                                 

21
 SOU 2008:32, s.180 

22
 Precht, Elisabeth, Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen 

23
 Bolag med en balansomslutning på 3 mkr, nettoomsättning på 1,5 mkr och12 anställda,  

24
 Foreningen af statsautoriserede revisorer, Lovforslag om adm. lettelser 

25
 Rapport om Revisionspligten for B-virksomheder, s. 20 

26
 SOU 2008:32, s. 155  

27
 SOU 2008:32 Avskaffandet av revisionsplikten för små bolag 
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och de hävdar att de skulle påverkas i hög grad av att revisionsplikten slopas, de är även en av 

de viktigaste intressenterna av att företag följer lagar och regler gällande redovisning och 

skatter. Enligt förslaget så är det viktigt att företag betalar rätt skatt i tid, och för att 

kontrollera detta använder sig SKV av både förebyggande information och 

efterhandskontroller (revisioner) av företagens årsredovisning, bokföring och deklarationer. 

SKV:s resurser är begränsade likt många andra statliga verksamheter. SKV:s revisioner 

omfattar därför bara ett urval av alla bolag.
28

 SKV uttrycker stor oro för att slopandet av 

revisionsplikten enligt förslaget kan resultera i att både medvetna och omedvetna fel kommer 

att öka. Det vore även intressant att ifrågasätta varför då inte alla bolagsformer idag har 

revisionsplikt. De ovan nämnda argumenten är orsaken till att SKV har valts som en av 

intressenterna som kommer att undersökas. 

 

Kreditgivarna fyller en viktig roll för bolagen då de likt många andra är i behov av krediter
29

. 

Slopandet av revisionsplikten innebär att bolag som slopar revisionen inte kan visa den 

kvalitetssäkring av bolagets ekonomiska ställning vilken revisionsberättelsen innebär. Att 

företagens redovisning är i ordning är grunden till att de kan visa att de kommer att kunna 

betala tillbaka erhållna krediter samt övriga kostnader i samband med krediten. Då ett företag 

inte reviderats ökar risken för att företaget inte följt gällande redovisningsregler, vilket gör att 

företagens ekonomiska ställning kan vara missvisande. Resultatet blir att kreditgivarna får 

förlita sig på mindre tillförlitlig information, vilket innebär ökade risker vid kreditgivning. 

Kreditgivarna stadgar villkoren som gäller för kredittagarna och frågan är hur de kommer att 

hantera bolag vilka slopar revisionen. Bolag som idag har krediter kommer att få möjlighet att 

slopa revisionen från och med årsredovisningarna för året 2010 om det lagda förslaget blir 

verklighet. Hur kommer kreditgivarna att hantera de nya villkoren på marknaden? Ovanförda 

diskussion är bakgrunden till att kreditgivarna är med i min undersökning 
30

  

 

Revisionsbyråerna situation kommer att påverkas genom att alla AB idag måste ha reviderade 

årsredovisningar till att endast ca 10 000 enligt lag måste genomgå revision enligt förslaget. 

Bolag kommer dock även i framtiden att frivilligt kunna undergå den lagstadgade revisionen. 

Att bolagen utgör en så stor andel av alla AB kan leda till att revisionsbyråerna kommer att få 

                                                 

28
 SOU 2008:32, s. 138 

29
 SOU 2008:32, s.246 

30
 SOU 2008: 32, s. 253-254 
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betydligt färre revisionsuppdrag i framtiden
31

. Slopandet av revisionsplikten kan komma att 

ställa nya krav på revisionsbyråerna, t ex att de utvecklar sina tjänster som de erbjuder 

företagen.
 

Detta innebär nya utmaningar, och förändringar kommer att krävas av 

revisionsbyråerna för att de skall bevara sin kontakt till bolagen genom revisionen och 

fortsätta vara en viktig part till bolagen. Har revisionsbyråerna anpassat sin verksamhet till de 

nya förutsättningarna som slopandet av revisionsplikten innebär? Dessa frågor vill jag 

undersöka och är grunden till att revisionsbyråerna är med i undersökningen. 

 

Förslaget, som presenterades av Bo Svensson, innehåller en del ytterligare upplysningskrav på 

bolagen samt nya möjligheter för SKV att kontrollera kvalitén på bolagens redovisning. Mitt 

fokus i uppsatsen på revisionsbyråer, kreditgivare och SKV grundas på argumenten ovan. 

Bidraget uppsatsen kan ge till debatten om revisionsplikten är hur slopandet kan komma att 

påverka intressenterna: SKV, kreditgivare samt revisionsbyråer.  

 

De frågeställningar som jag kommer undersöka mot bakgrund av det ovan diskuterade är:  

 

1. Hur kan avskaffandet av revisionsplikten för mindre bolag i Sverige komma att 

påverka revisionsbyråer, SKV och kreditgivare? 

2. Vad kan slopandet av revisionsplikten få för konsekvenser för ovanstående 

intressenter med tanke på utvecklingen i Danmark?  

1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur slopandet av revisionsplikten för mindre AB kan 

komma att påverka SKV, revisionsbyråer samt kreditgivare i Sverige.  

1.4 Avgränsningar 

Konsekvenserna för bolagens intressenter påverkas av många olika aspekter, kultur, 

bolagsform, lagar, mm. Jag har valt att avgränsa sig till att analysera konsekvenserna för 

intressenterna SKV, kreditgivare och revisionsbyråer utifrån ett intressentperspektiv samt 

Principal- agentteorin. 

 

 

                                                 

31
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1.5 Disposition 

*************************************************************************** 

Figuren nedan ger en överblick över uppsatsens disposition samt en kortfattad 

sammanfattning av innehållet i vartdera kapitlet. 

*************************************************************************** 
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2 Metod 

*************************************************************************** 

I metodkapitlet presenteras valet av metod och undersökningens tillvägagångssätt. Mina 

överväganden gällande val av respondenter och intervjumetod att motiveras samt 

undersökningens validitet och reliabilitet att beskrivas. Avslutningsvis visar jag min 

medvetenhet gällande använda källor i källkritiken. 

*************************************************************************** 

2.1 Angreppssätt  

Angreppssättet beskriver jag mitt förhållningssätt till teori och empiri. Det görs här en 

beskrivning av induktiv, deduktiv samt den iterativa ansatsen.  

2.1.1 Induktiv/deduktiv metod 

Det finns två sätt att förhålla sig till teorin vid undersökning av samhällsförhållanden, det 

induktiva respektive det deduktiva angreppssättet
32

. Vid tillämpning av den deduktiva 

metoden utgår forskaren ifrån tidigare forskning inom området. Utifrån teorin inom 

forskningsområdet formulerar forskaren en eller flera hypoteser, vilken forskaren prövar via 

en empirisk undersökning. Utifrån det empiriska materialet förkastar eller accepterar 

forskaren den/de formulerade hypotesen/hypoteserna.
33

 

  

 

Figur 1: Den induktiva processen (Bryman Bell, 2005, s. 25) 

 

 

 

 

Figur 2: Den deduktiva processen (Bryman Bell, 2005, s. 25)  

 

Till skillnad mot det deduktiva angreppssättet så innebär den induktiva forskningsmetoden att 

forskaren tar utgångspunkt i det empiriska materialet, de resultat, den forskning eller de 

                                                 

32
 Holme et al., s.52  

33
 Bryman et al., s.23  
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studier forskaren utfört. Utifrån studierna/undersökningarna drar forskaren sedan sina egna 

slutsatser.
34

  

2.1.2 Iterativ metod 

Under arbetets gång då forskaren tillämpar induktion förekommer ofta att det görs ytterligare 

observationer eller att kompletterande frågor ställs till de intervjuade, för att komplettera 

undersökningen. Arbetssättet med att återkomma till respondenterna med ytterligare frågor 

benämns iterativ metod. Den iterativa strategin blir ofta tillämplig under kvalitativa 

undersökningar. Orsaken är att författaren efter en första reflektion av intervjusvaren att nya 

frågor eller att oklarheter måste förtydligas, det kan då finnas anledning till att återkomma till 

respondenterna för följdfrågor eller för att bekräfta resultat/slutsatser forskaren kommit fram 

till.
35

 Diskussionen ovan leder oss in på Skillnaderna mellan den kvalitativa och kvantitativa 

metod, vilket nu kommer att beskrivas.  

2.2 Val av metod 

Uppsatsen syfte är att utreda konsekvenserna som lagförslaget om slopad revisionsplikt kan 

komma att få för revisionsbyråer, kreditgivare och SKV. Empiriska undersökningar kan 

utformas på olika sätt beroende på det undersökta. Valet av undersökningsmetod har 

betydelse och orsakar konsekvenser inte bara för undersökningens insamlingsmetod av 

empiri, utan även för undersökningens reliabilitet och validitet av resultatet (reliabilitets- och 

validitetsbegreppen förklaras nedan)
36

. Det finns två tillvägagångssätt för att genomföra 

empiriska undersökningar, den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen. 

Tillvägagångssätten och dess för- och nackdelar kommer att beskrivas i nästkommande 

avsnitt.  

2.2.1 Kvantitativ ansats  

Den kvantitativa undersökningsmetoden är inriktad på att fånga många personers 

uppfattningar eller åsikter i en fråga, vilket leder till att forskaren sätter fokus på insamling av 

numeriska data för att analysera samhället, vilket gör att undersökningen vanligtvis 

genomförs med hjälp av en enkätundersökning. Utgångspunkten vid kvantitativa 

                                                 

34
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undersökningar är utifrån författarens intresse och frågor.
37 

Karaktäristiskt för kvantitativa 

undersökningar är att alla som deltar i undersökningen får samma instruktioner och frågor. 

Den risk som uppkommer med denna undersökningsmetod är att respondenterna tolkar 

instruktioner/frågor olika, vilket är en stor nackdel med den kvantitativa 

undersökningsansatsen
38

.  

2.2.2 Kvalitativa ansats 

Den kvalitativa undersökningsmetoden lägger fokus på ordens mening och tolkning av 

insamlad empiri. En kvalitativ undersökning tar även utgångspunkt i respondenternas 

uppfattningar angående det undersökta. Författaren har även vanligtvis en närmare kontakt 

med respondenterna genom t ex personliga intervjuer.
 
Den kvalitativa metoden är flexibel 

vilket gör att forskaren som intervjuar måste vara uppmärksam på att få svar på de frågor han 

är i behov av
39

. Den intervjuade påverkas oundvikligen av den som intervjuar vilket också 

skapar problem med intervjuareffekter vilket tas upp i ett senare i kapitlet. 

 

Jag ville undersöka hur valda intressenter kan komma att påverkas av förslaget, samt hur 

intressenterna tänker hantera de nya förutsättningarna, varför den kvalitativa 

undersökningsmetoden användes. Det är viktigt att valet av metod blir rätt så att 

undersökningen återspeglar det författaren vill undersöka 
40

. Den kvalitativa undersökningen 

lägger fokus på vad som sägs och hur det sägs och på den intervjuades åsikter vilket gjorde ett 

angreppssätt med intervjuer växte fram som ett naturligt val
41

.
 
 

2.3 Fallstudien  

Det finns i huvudsak två typer av undersökningsdesign: tvärsnittsdesign och fallstudien. 

Tvärsnittsdesignen används av forskare vilka är intresserade av variation, vilket endast 

möjliggörs genom att studera mer än ett fall. Tvärsnittsdesignen ställer därför krav på att flera 

fall undersöks. Tvärsnittsdesignen är därför mindre lämplig i den undersökning som jag ville 

göra då den innefattade intervjuer, då intervjuer med ett stort urval skulle innebära ett alltför 

                                                 

37
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38
 Solvang, s. 99 

39
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stort arbete med tanke på den tidsgräns som arbetet har.
42

 När det gäller fallstudien så inriktar 

den sig på att undersöka ett fall grundligt, för att undersöka det specifika fallets komplexitet. 

Man kan t ex undersöka en del av samhället.
43

 Fallstudien innebär en djupare undersökning av 

det aktuella fallet och att helheten undersöks. Nackdelar med fallstudien är att författaren 

vanligtvis inte kan dra generella slutsatser utifrån empirin, dvs. studien får en låg extern 

validitet. 

2.3.1 Ideografiskt synsätt 

Det ideografiska synsättet utgår ifrån att förstå den sociala verkligheten. För detta krävs att 

forskaren skaffar sig förstahandsinformation gällande det undersökta. Det innebär också att 

forskaren studerar objektet nära, dess historia och vad som ligger till grund för utvecklingen.
44

 

Då jag ville belysa de speciella effekter som lagförslaget kan komma att få och med tanke  på 

att endast ett fåtal intervjuer genomförts så innebär detta att slutsatserna möjlighet att 

användas vid generaliseringar är starkt begränsade.
45

 

2.4 Intervjuer 

Intervjuer kan företas på olika sätt och det sätt som är mest lämpligt är beroende av det 

undersökta. De två extremerna gällande intervjuer är strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett samtal där intervjuaren vanligen utgår 

ifrån ett tema vilket intervjuaren ställer frågor om, utan ett förberett och genomtänkt 

frågeformulär. De intervjuade svarar sedan utifrån hur de uppfattar frågorna. Vid 

ostrukturerade intervjuer uppkommer en risk att viktig information och aspekter missas
46

, 

vilket ställer krav på att intervjuaren har vana vid intervjuer och goda kunskaper om temat
47

. 

Den ostrukturerade intervjun ger stor frihet för intervjuaren och den intervjuade. Friheten 

skapar möjlighet för intervjuaren att få den intervjuade att känna att det mer handlar om ett 

samtal än om en utfrågning, vilket kan göra den intervjuade mer avslappnad
48

. Då en 

strukturerad intervju företas utgår intervjuaren istället strikt utifrån ett i förväg skapat 
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frågeformulär, vilket inte frångås under intervjun. Ett mellanting är den semi- strukturerade 

intervjun där ett frågeformulär skapas i förväg, vanligtvis med öppna övergripande frågor 

eller teman, typiskt är dock att ytterligare frågor ställs under intervjun beroende på vad som 

framkommer under intervjun. Det är viktigt att den som intervjuar ser till att få svar på de 

frågor som behövs för undersökningen, vilket även är en risk vid den semistrukturerade 

intervjun. Intervjuerna som Jag företagit utgick ifrån den semistrukturerade modellen valet att 

utföra semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån ämnets komplexitet och för att intervjuerna 

kunde leda till följdfrågor då förslaget inte är verklighet ännu. Samtidigt ville jag ha bättre 

stuktur på frågorna än om en ostrukturerad intervju hade företagits, då jag inte har stor 

erfarenhet av intervjuer.
49

 Intervjuer vilka genomfördes antingen personligen eller via telefon. 

För och nackdelar med personliga respektive telefonintervjuer kommer nu att beskrivas. 

2.4.1 Personliga intervjuer  

Att genomföra en personlig intervju har både för och nackdelar, ofta tar de mer tid och är mer 

kostsamma än andra intervjualternativ som t.ex. telefonintervjuer. Det finns dock möjlighet 

till att det under intervjusituationen skapas ett förtroende mellan intervjuaren och 

respondenten. Risken är dock att intervjuaren påverkar respondenten och är större vid 

personliga intervjuer än vid en telefonintervju pga. intervjuarens fysiska närvaro.
50

  

2.4.2 Telefonintervjuer 

Telefonintervjuer har många fördelar mot personliga intervjuer. De tar mindre tid och är 

vanligtvis även billigare. Respondentens svar påverkas heller inte i samma grad av 

intervjuarens närvaro, ålder eller etniska bakgrund. Nackdelar med att företa telefonintervjuer 

är bl.a. att intervjuaren inte kan reagera på respondentens kroppsspråk, t.ex. tecken på undran 

eller osäkerhet.
51

  

2.4.3 Intervjuareffekten 

Intervjuareffekten berör vilken grad den intervjuade påverkas av intervjuaren. Metoden som 

författaren väljer påverkar därmed också graden av intervjuareffekt. Risken vid intervjuer är 

att intervjuaren styr den intervjuade in på fel spår då frågor kan tolkas på olika sätt beroende 

på t.ex. hur frågor är formulerade. I uppsatsen har den semistrukturerade metoden använts. 
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Intervjun med respondenten från SKAT fick dock karaktären av den ostrukturerade intervjun 

vilket påverkar svårigheten hur informationen från intervjun klassificeras
52

 Jag har för att 

undvika att påverka de intervjuade i möjligaste mån försökt att förhålla sig objektiv till den 

intervjuade för att undvika att påverka erhållna svar.
53

  

2.5 Reliabilitet och validitet vid fallstudier 

 Begreppen reliabilitet och validitet vid fallstudier är speciella vilket kommer att förklaras i 

följande avsnitt.  

2.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur insamlandet av data kan upprepas med samma utfall, det vill säga 

dess pålitlighet. Jag har ingående beskrivit tillvägagångssättet samtidigt som de använda 

intervjufrågorna har bifogats. Då jag själv tolkat svaren från intervjuerna så innebär detta en 

ökad risk för feltolkningar, eller att en annorlunda tolkning, jämfört med om informationen 

tolkats av flera personer eller om någon annan företagit undersökningen.  

Vid användningen av sekundärdata så är dessa inte framtagna i samma syfte som författarens 

vilket innebär en minskad tillförlitlighet
54

. De sekundärdata som jag använt sig är främst 

artiklar, från ett flertal olika tillförlitliga källor vilket gör att jag anser att de argument som 

används har hög tillförlitlighet.  

2.5.2 Validitet 

Validiteten berör frågan om forskaren mäter det han/hon vill mäta, om författare kan dra de 

slutsatser som görs utifrån det insamlade materialet. Utmaningen för forskaren är att samla in 

data som gör att en objektiv bild av ämnet kan ges av uppsatsen. Det finns olika typer av 

validitet t ex begreppsvaliditet, intern validitet vilken berör frågan om det finns ett kausalt 

samband mellan två eller flera variabler. Extern validitet handlar om de resultat författaren 

kommer fram till kan generaliseras i andra sammanhang dvs. utanför den specifika 

undersökningen. Ju högre grad av extern validitet, i större utsträckning kan ett resultat 

generaliseras till grupper utanför det undersökta. Validiteten av använd sekundärdata kan 
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också ifrågasättas då den insamlats i annat syfte än uppsatsens. Validiteten i de slutsatser som 

dragits i uppsatsen kan därför ha påverkats negativt av det.
55

  

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 

I detta avsnitt redogörs för det praktiska tillvägagångssättet av den undersökning som 

genomförts, hur valet av respondenter gjorts och motiven till valet. Vilken typ av primär- 

samt sekundärdata som använts och författarens förhållningssätt till använda källor. 

 

 I uppsatsarbetets inledning deltog även en medförfattare i uppsatsen, men hon valde efter en 

tid att hoppa av arbetet. Jag har sedan med hjälp av handledarna slutfört uppsatsarbetet. 

Tidsramen varvid uppsatsarbetet har pågått är även längre än vad som vanligtvis är fallet vid 

magisteruppsatsskrivande. Arbetet med uppsatsen har pågått sedan april 2008. Tidsramen är 

vanligen 10 veckor. Tidsramen har därmed påverkat innehållet i uppsatsen.  

2.6.1 Val av respondenter 

Då jag övervägt och beslutat sig för att undersöka konsekvenser för revisionsbyråer, 

kreditgivare och SKV så kontaktades ett antal revisionsbyråer. För att erhålla en uppfattning 

om hur ett slopande kan komma att påverka utvalda intressenter genomfördes även intervjuer 

med respondenter från Danmark. Jag lyckades få intervju med en auktoriserad revisor från E 

& Y i Malmö, samt Grant Thornton AB i Malmö. På detta sätt skulle undersökningen omfatta 

två byråer med olika inriktning, dvs. en byrå med inriktning mot ägarledda företag, vilket är 

Grant Thornton AB:s huvudsakliga kundkrets
56

, samt en revisor från E & Y vilka inte riktar 

sig till just ägarledda företag. Jag företog en intervju med revisor på revisionsbyrå i Danmark, 

INFO: REVISION. Speciellt intressant är om revisionsbyråerna fortsatt kommer att förbli en 

aktör som minskar informationsasymmetrin mellan bolagen och dess intressenter. När det 

gällde kreditgivare så såg jag möjlighet till att få se utvecklingen i Danmark, samt hur 

kreditgivare i Sverige tror att utvecklingen kan komma bli i Sverige. När det gäller 

kreditgivare så lyckades jag inte att få tag i någon respondent i Danmark i nära anslutning till 

övriga intervjuer varför det saknas. Istället har jag tagit del av en uppsats skriven på 

Copenhagen Business School (CBS) under våren 2008. I uppsatsen har jag redogjort för 

intervjuerna med kreditgivare, revisorer och SKAT om revisionsplikten i Danmark. 
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Ett antal överväganden gjordes gällande urvalet av respondenter. Viktigt vid valet av 

representanter gällande respondenter ifrån Sverige var att de var insatta i förslaget om 

slopandet av revisionsplikten, då ett felaktigt urval skulle leda till skevhet ”Bias” vilket skulle 

påverka undersökningens reliabilitet och validitet.
57

  

 

Då kreditgivarna var en av de intressenter som deltog och gav synpunkter på förslaget sågs 

kreditgivarna som en av de viktigaste intressenterna att ha med i undersökningen, då de likt 

SKV ser revisionen som viktig vid bedömning av bolagens ekonomiska ställning. SKV:s 

intressen är att bolag betalar rätt skatt i rätt tid, och då är det av stor vikt att företags 

redovisning är i ordning. Ett slopande av revisionsplikten innebär en risk för att kvalitén på 

årsredovisningarna försämras vilket då även kommer att påverka kvalitén på lämnade 

deklarationer vilket innebär en ökad risk för tilltagande skattefel. SKV kommer inte heller 

enligt förslaget att få information genom de orena revisionsberättelserna då revisorernas 

informationsplikt föreslås avskaffas. De har haft många synpunkter på förslaget och dess 

utformning varför det är intressant att undersöka ytterligare vilka utmaningar de står inför.  

 

Gemensamt för de tre valda intressenterna är att de gynnas av att företag är underkastade ett 

lagkrav på revision där kostnaden betalas av bolagen och kravet på revision gäller även 

vilande bolag. Revisionsbyråerna gynnas genom att kunna erbjuda en tjänst som alla AB 

måste köpa vilket gör att de har en monopolställning, de stora revisionsbyråerna har även en 

fördel av att kunna erbjuda flera olika tjänster. För SKV och kreditgivare innebär istället 

revisionen en kostnadsfri kvalitetshöjning av den ekonomiska informationen.  

2.6.2 Primär-/sekundärdata 

Det finns olika källor till de data som används inom samhällsvetenskaplig forskning. Man 

skiljer mellan primär- och sekundärdata där primärdata är den data som samlas in direkt ifrån 

primärkällan vanligtvis genom intervjuer eller enkäter. Sekundärdata utgörs av data insamlad 

av andra för användning i andra sammanhang.
58
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2.6.3 Primärdata 

Primärdata utgörs av de data som författaren samlar in och benämns empiri. Denna kan bestå 

av ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar
59

. Primärdatan i uppsatsen utgörs av 

de intervjuer som jag har företagit både personligen och via telefon. Dessa har gjorts med 

hjälp av i förväg skapade frågeformulär. Vid skapandet av frågeformulären har uppsatsens 

handledare varit behjälpliga för att rätt frågor skulle ställas. Under arbetets gång har kontakt 

med vissa av de intervjuade återupptagits för att reda ut oklarheter och även nya frågor ställts. 

2.6.4 Sekundärdata 

Sekundärdata består av data vilken samlats in av andra, dessa kan vara av olika slag. Det kan 

handla om processdata vilket är studier av löpande aktiviteter i samhället. Det rör sig här om 

tidningsartiklar, riksdagsdebatter mm. Den en annan sekundärdatakälla är forskningsdata. 

Forskningsdata är fakta som andra forskare samlat in.
60

 Fördelarna med sekundärdata är att de 

ofta är av hög kvalité samt att forskaren ofta sparar tid och därmed pengar på att använda sig 

av sekundärdata
61

. De sekundärdata jag använt mig av är artiklar från internet, dagstidningar, 

en kandidatuppsats från CBS och artiklar från tidskriften Balans. Ekonomihögskolans 

databaser i LOVISA och ELIN har utgjort ett viktigt verktyg vid informationsinsamlingen. 

Sökningar har företagits på termer som revisionsplikt, revision, revisionspligt, audit, 

skatterevision och kreditbedömning. 

2.7 Metod/källkritik 

De källor som jag har använt har stor betydelse för uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet 

(reliabilitet). Att jag under arbetets gång bedömt källorna kritiskt är därför viktigt.
62

 De 

sekundärkällor som använts har olika karaktär, allt från tidningsartiklar till propositioner. 

Materialet är även producerat av författare av varierande dignitet, intresseorganisationers 

representanter, studenter, ekonomijournalister m.fl. vars kunskaper Inte kunnat verifieras. De 

sekundärdata som använts i uppsatsen är producerad i annat syfte än det jag haft, den har 

bearbetats vilket också påverkar dess representativitet.
63

 Den aktuella debatten är en viktig del 

i uppsatsen då ämnet debatterats av många intressenter och i många forum. Jag är medveten 
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om att dessa har intresse av att framhäva och skydda sina intressen i frågan. Genom att hela 

tiden visa på de källor som jag använt mig av fortlöpande och genom att upplysa om vem som 

haft en viss åsikt så försöker jag råda bot på risken för att feltolkningar skall förekomma. 
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3 Lagar och normer gällande revision 

*************************************************************************** 

Kapitlet omfattar lagar och regler gällande revision och revisionsplikt i Sverige vilka är 

relevanta för uppsatsen och dess syfte. Inledningsvis beskrivs EU:s regelverk för 

revisionsplikt, följt av de svenska reglerna. Detta följs av vilka bolag som idag omfattas av 

revisionsplikt. Avslutningsvis redogörs för vad som reglerar omfattningen på revisionen samt 

förslaget som är utgångspunkten i uppsatsen.  

************************************************************************** 

3.1 Referensram gällande regelverk 

Lagarna gällande revisionsplikt styrs inte endast av svenska regler utan även av EG direktiv. 

Inledningsvis kommer en redogörelse av revisionsplikten i ett historiskt perspektiv att 

presenteras. Jag kommer sedan att redogöra för EU:s bestämmelser vilket följs av det svenska 

regelverket gällande revisionsplikten. Då revisionsberättelsen är den rapport vilken är 

offentlig angående revisionen av ett AB så kommer även en redogörelse av gällande regler för 

revisionsberättelsen att beskrivas. Avslutningsvis kommer skillnaderna mot gällande regler i 

Danmark att gås igenom.  

3.1.1 Revisionspliktens bakgrund 

Revisionspliktens framväxt kommer att presenteras för att ge en förståelse för de argument 

vilka framförts för och emot revisionsplikten i företag vid olika tidpunkter sedan 

revisionsplikten infördes. Revisionsplikten i Sverige infördes i och med införandet av 1895 

års ABL. Ursprunget till dagens revisionsplikt kan dock spåras tillbaka till 1600-talets 

kontroller t.ex. av hur de ansvariga skötte sitt uppdrag i dåtidens tjärhandelskompanier. 

Industrialiseringen under 1800-talet innebar ett större behov av kapital för finansieringen av 

investeringar i fabriker och maskiner. Ett resultat av det var att avståndet mellan ägarna till 

företagen samt de som drev företagen ökade, vilket orsakades av att företagen var tvungna att 

söka riskkapital längre ifrån bolagets ledning och dess lokala anknytning. Ur det skapade en 

ny form av passivt ägande vilket inte förkommit tidigare, där de som satsade kapital inte var 

aktiva i företaget.
64

 I och med att ägarna inte var samma personer som drev företagen innebar 

det att ägarnas insyn i bolagen minskade. Ägare och borgenärer insåg risken med detta 
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förhållande vilket ledde till debatt under slutet av 1800-talet. Argumenten för att införa 

revisionsplikt var vid denna tidpunkt att granskad information från bolag skulle innebära att 

riskkapital samt lån kunde anskaffas av företagen till en lägre kostnad.
65

 Debatten ledde till att 

man i 1895 års aktiebolagslag införde krav på revision
66

. Andra argument för lagstadgad 

revisionsplikt som anfördes var att ägarna skulle erhålla bättre information om sina 

investeringar
67

. Kreugerkraschen 1932 innebar att ännu strängare krav kom att ställas på 

revisionen för att förhindra att bolag bildades och användes i bedrägligt syfte. Ivar Kreugers 

bolagskonkurs ledde till att debatten kring revisionen kom att från denna tid även att omfatta 

borgenärers, statens, och de anställdas intressen. De huvudsakliga orsakerna till 

Krügerkraschen skylldes på revisorernas bristande kunskaper samt att kravet på revisorers 

oberoende inte uppfylldes. I och med 1944 års ABL så infördes ett krav på att stora AB samt 

börsbolag skulle ha en kvalificerad revisor
68

. Ett krav som inte ansågs behövas för bolagen. 

De argument som lade grunden till lagen var att de stora AB hade en större och mer spridd 

ägarkrets än bolagen samtidigt som övriga intressenter till de stora AB var fler. Revisorns 

ansvar utökades nu till att även omfatta AB:s borgenärer samt deras övriga intressenter.
69

 

Kraven på revisionen kom att utökas framförallt gällande skyddet för AB:s intressenter, vilket 

skärptes ytterligare i och med 1975 års ABL. I förarbetena till lagen gällande revisionsplikten 

i 1975 års aktiebolagslag förespråkas att samma regler skall gälla alla företag. Orsaken var att 

mindre stränga regler för bolagen skulle innebära att villkor för att få klassificeras som ett 

bolag krävdes, vilket skapade problem för hur de skulle se ut. De argument som även 

framfördes för att samma regler skulle gälla för alla AB, var informationsbehovet från de små 

AB intressenter.
70

 I 1975 års aktiebolagslag infördes inget generellt krav på kvalificerad 

revisor i alla AB då utredaren ansåg att det var en onödig kostnad för små AB samtidigt som 

antalet kvalificerade revisorer ansågs otillräckligt för att klara ett sådant krav
71

. I början av 

1980-talet kom debatten gällande revisorns möjlighet att förhindra ekonomisk brottslighet i 

fokus. 1982 tillsattes en kommission mot ekonomisk brottslighet vilket ledde till att det 1983 

infördes krav på att alla AB oavsett storlek skulle utse en kvalificerad revisor. Argumenten för 
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revisionsplikt i alla AB som framfördes var att revision av en sakkunnig skulle innebära ett 

effektivt medel för att motverka ekonomisk brottslighet. Revisionsplikt för alla AB började 

gälla fr.o.m. utgången av 1987. Kommissionens arbete följdes av en lag vilken trädde i kraft 

1985 vilken innebar ett antal ytterligare förändringar. Bl.a. fick revisorn en skyldighet att 

kontrollera att AB fullgjort sina skyldigheter att betala skatter och avgifter samt att på begäran 

lämna uppgifter vid förundersökningar gällande brottsmål.
 72

 Sveriges medlemskap i EU 1995 

innebar en anpassning av den svenska revisionslagstiftningen till EU: s regelverk. EU:s 

regelverk om revisionsplikten kommer att presenteras i nästa avsnitt. Revisionsplikten 

utreddes även under 1997 men regeringen ansåg då inte att kostnaden för revision av bolag 

övervägde de positiva effekter som revisionen medför.
73

  

3.1.2 EU:s bestämmelser gällande revisionsplikt  

EU har som mål att harmonisera regler gällande redovisning och revision. För att åstadkomma 

en harmonisering så har EU två verktyg gällande införandet av lagar och regler. Direktiv, 

vilka måste införas i respektive stats lag, samt förordningar vilka blir direkt tillämpliga i 

respektive stat då de godkänts av EU. I direktiven anges lägsta nivåer på lagarna vilka EU:s 

medlemsstater måste införa, gällande revisionsplikten så är det beloppsgränserna som anger 

miniminivåerna. Det är upp till varje medlemsstat om de vill anta strängare regler än vad 

direktivet föreskriver, vilket innebär att reglerna i direktiven är s.k. minimiregler.
74

 Regler 

gällande lagstadgad revision inom EU är omfattande och reglerna som påverkar revisionen i 

medlemsstaterna återfinns i sex olika direktiv.
75

 Det fjärde bolagsrättsliga direktivet reglerar 

revisionsplikten. Enligt direktivet skall bolags årsbokslut granskas av personer som godkänts 

av medlemsstaterna för att genomföra lagstadgad revision enligt revisionsdirektivet.
76

  

 

I artikel 51 i fjärde direktivet stadgas undantagsmöjligheterna som ger staterna möjligheten att 

undanta vissa bolag från revisionsplikt. Gränsvärdena för hur storleken på de bolag som kan 

undantas från revisionsplikt anges i artikel 11.
 77

 Beloppsgränserna i artikel 11 justeras dock 

vart femte år och de beloppsgränser som gällt sedan den 5 september 2008 är:  
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 Balansomslutning 4 400 000 EUR (41 500 000 SEK) 

 Nettoomsättning 8 800 000 EUR (83 000 000 SEK) 

 Medelantalet anställda 50 st.
 
 

 

För de stater som inte har euro som valuta omräknas beloppen till den växelkurs som gällde 

vid direktivets ikraftträdande.
78

 AB som på balansdagen överskrider två av gränsvärdena, två 

på varandra följande räkenskapsår, är dock förpliktade att underkasta sig lagstadgad revision. 

Gällande koncerner så ges det möjlighet enligt artikel 27 till att undanta koncerner vilka inte 

överskrider gränsvärdena: 

 

 Balansomslutning 17 500 000 EUR (147 000 000 SEK) 

 Nettoomsättning 35 000 000 EUR (295 000 000 SEK) 

 Antalet anställda 250 st.  

  

Att bolag är undantagna från lagstadgad revisionsplikt är inget hinder mot att de på frivillig 

väg anlitar revisor för revision i enlighet med den lagstadgade revisionen.  

3.1.3 Lagstadgad revision i Sverige 

Revisionen i Sverige regleras av ett flertal lagar och rekommendationer. Viktiga förhållanden 

som regleras är bl.a. revisorns opartiskhet, tystnadsplikt och självständighet. De lagar som 

styr revisionen och revisorn är Aktiebolagslagen, Lagen om ekonomiska föreningar, andra 

associationsrättsliga lagar, Revisorslagen, Revisionslagen, Årsredovisningslagen och 

Bokföringslagen. Till dessa kan man sedan lägga till olika rekommendationer från bl.a. 

FARSRS, ISA och EU vilka måste följas vid revisionen.
 79

  

3.1.4 Associationsformer med revisionsplikt 

Det finns idag ca 260 000 AB i Sverige(2008), av dessa är det ca 70 000 som är s.k. vilande 

bolag, dvs. det bedrivs ingen verksamhet i bolagen.
 80

 I detta avsnitt kommer jag att redogöra 

för de associationsformer vilka har revisionsplikt i Sverige idag.  
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Jag vill med följande redogörelse visa på att inte alla företag omfattas av revision, vilket då 

väcker frågan om varför inte mindre AB kan vara undantagna revisionsplikt. Företag 

omfattade av revisionsplikt regleras i bl.a. Revisionslagen (1999:1079) (RNL), där det i 3§ 

står att alla företag som huvudregel skall ha minst en revisor. Revisionslagen skall följas av 

och är tillämplig på alla företag som är skyldiga att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning, vilket regleras i bokföringslagen (1999:1078) (BFL). Bolag som omfattas av 

RNL återfinns i bokföringslagen(BFL) 6 kap 1§. Paragrafen stadgar att bl. a. att alla AB, 

ekonomiska föreningar, handelsbolag där en eller flera juridiska personer är delägare samt 

företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och 

värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om försäkringsföretag omfattas av revisionsplikt. 

Även andra associationsformer är skyldiga att upprätta årsredovisning om de uppfyller 

gränsvärdena i 6 kap. 1§ Bokföringslagen: 

 

 Balansomslutning: 25 miljoner kronor 

 Nettoomsättning: 50 miljoner kronor 

 Antalet anställda 50 st. 

 

Enligt ABL 9:3 omfattar den lagstadgade revisionen bokföringen, årsredovisningen och 

bolagets förvaltning. Kontrollen syftar till att kontrollera att bolaget upprättat 

årsredovisningen i enlighet med god redovisningssed
81

. Revisionen omfattar även kontroll av 

att skatter och avgifter betalts med rätt belopp samt i rätt tid enligt ABL 9:34. Revisionen 

resulterar i att revisorn skriver en revisionsberättelse, reglerna för utfärdandet av 

revisionsberättelsen skall därför nu gås igenom.  

3.1.5 Revisionsberättelsen 

Med revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om huruvida årsredovisningen är upprättad i 

enlighet med tillämpliga lagar (ÅRL), ger en rättvisande bild av företagets resultat och 

ställning samt att den upprättats i enlighet med god redovisningssed
82

 

                                                 

81
 ÅRL 2 kap 2§ 

82
 SOU 2008:32, s.169 



23 

 

Genom revisionsberättelsen tillstyrker eller avstyrker revisorn även att resultat- och 

balansräkning fastställts, att vinsten disponeras eller att förlusten behandlas i enlighet med 

förslaget i förvaltningsberättelsen och att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
83

  

Revisionsberättelsen är ett intyg som visar på om revisorn under revisionen funnit att 

årsredovisningen visar en rättvisande bild av företaget samt vilket normsystem som bolaget 

följt, t.ex. IFRS. Finner revisorn att årsredovisningen inte upprättats enligt gällande regler 

skall revisorn ange det i revisionsberättelsen, vilket innebär att revisionsberättelsen är oren
84

. 

Det finns ett antal tillfällen då revisorn är skyldig enligt lag att i revisionsberättelsen anmärka 

på att bolaget inte fullgjort sina förpliktelser, kravet anges i ABL 9:34. Detta gäller då bolaget 

inte fullgjort sina förpliktelser att göra skatteavdrag enligt Skattebetalningslagen (1997:483) 

(SbL), då bolaget missat att anmäla sig för registrering enl. 3 kap.2§ SbL, att lämna 

skattedeklaration enligt 10 kap. 9, 9a eller 10§ SbL eller om de i rätt tid inte betalt skatter och 

avgifter som omfattas av 1 kap. 1 och 2§ SbL. Revisor har en skyldighet enligt ABL 9:37 att 

skicka en kopia av revisionsberättelsen till SKV, om revisionsberättelsen innehåller 

anmärkningar enl. ABL 9:33§ 2 st., dvs. om revisorn gjort uttalanden i revisionsberättelsen 

om att: 

 

Årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 

årsredovisning, 

sådana upplysningar som skall lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning inte har 

lämnats, 

styrelseledamöterna eller den verkställande direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot 

bolaget,  

eller bolaget inte fullgjort sina skyldigheter enligt ABL 9 kap. 34 § 1-3 st.
 
 

 

Revisorn har även skyldigheter vid misstanke om brott vilket gås igenom i nästa avsnitt.  

3.1.6 Revisors anmälningsplikt vid misstanke om brott 

Revisor är skyldig enligt lag då han under revisionen, eller annan konsultation fattar 

misstankar om brott. Misstankarna skall gälla VD eller styrelseledamot inom ramen för 
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bolagets verksamhet, och återfinns i ABL 9:42
85

. Revisorn är då skyldig att enligt ABL 9:42 1 

st. att underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Senast 4 veckor efter det att styrelsen har 

underrättats är revisorn skyldig att enligt ABL 9 kap. 43§ 1 st. att avgå från sitt uppdrag samt 

anmäla sin avgång från uppdraget till Aktiebolagsregistret. I samband med sin avgång från 

uppdraget skall revisorn i särskild handling till åklagare redogöra för sina misstankar, samt 

grunden för misstankarna. De brott där det föreligger anmälningsplikt för revisorn gäller brott 

vilket kan vålla bolaget och dess intressenter skada
86

. Revisors anmälningsplikt föreslås dock 

förändras vilket kommer att redogöras för i kommande kapitel.  

3.2 Revision 

Inledningsvis ges en kort beskrivning gällande revisionens innebörd och målet med 

revisionen. Det följs av en beskrivning av revisorns olika roller samt revisionens preventiva 

effekt. Efter inblicken i revision och dess innebörd kommer förslaget gällande revisionens 

slopande att presenteras.   

3.2.1 Revision 

Revisionen är det som bolagen kommer att kunna slopa om förslaget antas. Revision 

härstammar från det latinska ordet revidere vilket betyder ”se tillbaka”. Vid revision av 

företag utförd av revisor vilket även benämns extern revision så innebär revisionen att 

kontrollera att bolagets årsredovisning och bokföring är upprättade i enlighet med gällande 

bestämmelser samt att styrelsen och den verkställande direktören skött förvaltningen av 

företaget. I den svenska lagstiftningen saknas en definition av begreppet revision
87

. Det finns 

dock många definitioner på ordet ”revision”, FAR har valt att definiera revision enligt 

följande: ”Revision är att kritiskt granska bedöma och uttala sig om redovisning och 

förvaltning”. Att en ren revisionsberättelse utfärdats av kvalificerad revisor innebär inte att 

allt garanterat är korrekt redovisat vilket många ofta tror. Detta brukar benämnas 

förväntansgapet. Revisionen utgår istället ifrån risk och revisorn uttalar sig i 

revisionsberättelsen med hög men inte med absolut säkerhet om att årsredovisningen är 

korrekt. 
88
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3.2.2 God revisionssed 

Hur en revision skall gå till regleras inte i lag. Enligt ABL 9:3 skall revisionen utföras i 

enlighet med god revisionssed. Vad god revisionssed innebär går inte att finna lag då det är 

revisorsorganisationer som utvecklar och formulerar vad god revisionssed innebär. Vad god 

revisionssed är går att finna i revisionsstandarderna (RS) och i dess kompletteringar vilka 

utfärdas av ISA vilka är underställda IFAC. Avgöranden om vad som är god revisionssed 

avgörs dock i slutändan av allmän domstol.  

3.2.3 Revision - målet med revision 

Revision kan även benämnas extern revision och med det menas den verksamhet som den av 

bolagsstämman valda revisorn gör. Den roll han då tar är att kontrollera klientens 

näringsverksamhet. Den klassiska revisorsrollens uppgifter är stadgade i 9 kap. § 3 ABL och i 

RS200 2SE. Paragrafen säger att revisorn skall granska bolagets årsredovisning, bokföringen 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Målet med den lagstadgade 

revisionen är revisionsberättelsen, vilken lämnas av revisorn efter slutförd granskning
89

.  

3.2.4 Revisorns olika roller 

Revision är inte revisorns enda roll som han kan ha i ett bolag utan ofta ger den valde revisorn 

även råd till bolaget i frågor gällande redovisning eller utför annan rådgivning som bolaget 

har behov av. Denna typ av rådgivning kallas fristående rådgivning.
90

 

 Revisorn har också till uppgift att medverka vid t.ex. bolagsbildningar enl. 2 kap 19§ ABL.  

3.2.5 Revisionens preventiva effekt 

 SKV talar ofta om revisionens preventiva effekt på företagens deklarationers kvalité
91

. Till 

den preventiva effekten räknas den rådgivning som revisor utför under revisionen. Då revisor 

gör iakttagelser under revision och konsultation och påpekar det för företagsledningen utan att 

det resulterar i någon ytterligare åtgärds från revisorn. Hit räknas även revisors råd gällande 

skattefrågor.
92

 Den preventiva effekten av revisorns närvaro hos revisionsklienten, är enligt 

SKV:s mening mycket större än värdet av den information som SKV får genom uppgifter i 

orena revisionsberättelser och meddelanden om förtida avgång från revisionsuppdrag. Enligt 
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SKV bidrar revisorns närvaro till att det blir ”mer rätt från början”. Problemet är att nyttan av 

revisionens preventiva effekter inte kan mätas eller värderas på ett tillförlitligt sätt.
93

 Den 

preventiva effekten kan även utgöras av att det finns en större risk för bolag vilka slopar 

revisionen att bli valda av SKV till taxeringsrevision, vilket gör att bolagen ser till att 

upprätthålla en hög kvalité på sin årsredovisning.  

3.3 Förslaget: Avskaffande av revisionsplikt för små företag. 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva det förslag(SOU 2008:32) vilket presenterades av Bo 

Svensson den 3 april 2008. Hela förslaget kommer inte att presenteras utan endast utvalda 

delar vilka är väsentliga för uppsatsen. Hela förslaget kan man ta del av på Riksdagens 

webbplats
94

.  

3.3.1 Gränsvärden 

Gränsvärden är avgörande för vilka bolag vilka enligt förslaget kommer ges möjlighet att 

slopa revisionen. Viktigt att tillägga är att det inte hindrar bolagen från att frivilligt välja 

revisor och låta revidera bolagets årsredovisning. De gränsvärden som föreslås är de högsta 

tillåtna enligt EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv:  

 

 Balansomslutning 41,5 miljoner svenska kronor 

 Nettoomsättning 83 miljoner svenska kronor 

 Antal anställda 50 st. 

 

Bolag vars värdepapper är noterade och upptagna till handel på börs eller annan reglerad 

marknad föreslås fortsatt vara underkastad revisionsplikt, vilket också krävs av det fjärde 

bolagsrättsliga direktivet. När det gäller bolag vilka antingen är publikt eller privat så förelås 

att ingen skillnad skall göras mellan bolagsformerna
95

. 

3.3.2 Företag inom finans- och försäkringsmarknaderna 

Generellt sett så omfattas företag inom bank- och försäkringsmarknaderna av revisionsplikt 

genom EG:s direktiv för dessa verksamheter
96

 Dessa direktiv omfattar bolag vilka har 
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tillstånd att bedriva rörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse samt bolag med 

tillstånd att bedriva rörelse enligt försäkringsrörelselagen. Man föreslår ingen förändring 

gällande denna typ av bolags revisionsplikt utan revisionsplikten skall bestå
97

. 

3.3.3 Koncerner 

Enligt koncerndirektivets 37 artikel skall alla koncerners redovisning granskas av minst en 

kvalificerad revisor. Det finns dock möjlighet att undanta koncerner vilka klassificeras som 

s.k. Artikel 27 bolag, vilka redogjorts för i avsnitt 3.1.1. Utredningen föreslår dock att samma 

gränsvärden skall gälla för koncerner som för övriga bolag.
98

  

3.3.4 Övriga bolagsformer 

För handelsbolag (HB) föreslår man i utredningen att samma gränsvärden för revisionsplikt 

ska gälla som för AB och koncerner.
 

Gällande stiftelser så föreslås inga ändringar i 

revisionsplikten för denna bolagsform. För utländska filialer föreslås att reglerna ändras till att 

en filials verksamhet i Sverige skall ses som ett självständigt svensk bolag och att 

revisionsplikt skall föreligga då en filial överskrider de gränsvärden vilka gäller för AB.
 99

 

3.3.5 Revisorns uppgiftsskyldigheter i samband med revisionen 

Dagens regler om revisors skyldighet att i revisionsberättelsen anmärka på och även sända 

kopia till SKV enligt de regler i ABL vilka redogjorts för i avsnitt 3.1.5 föreslås avskaffas.
100

 

Revisors skyldighet att vid misstanke om att styrelseledamot eller VD gjort sig skyldig till 

brott inom bolagets verksamhet enligt bestämmelser i brottsbalken eller skattebrottslagen(se 

avsnitt 3.1.6) tas också upp i utredningen. Utredningen föreslår att anmälningsskyldigheten 

begränsas till att omfatta endast tillfällen då revisors misstankar gäller mutbrott samt 

bestickning av offentliga tjänstemän.
101

  

3.3.6 Revisors avgång 

Även då en revisor avgår i förtid, dvs. innan mandattiden gått ut föranleder att det blir en oren 

revisionsberättelse, vilken skall sändas till SKV. Revisors förtida avgång har ofta en naturlig 

förklaring t.ex. att revisorn går i pension och inte alls pga. oegentligheter eller försummelse 
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förekommit i bolaget. Revisor har dock en skyldighet att avgå då, han upptäcker att 

ekonomisk brottslighet förekommit i bolaget. 

3.3.7 Alternativ till lagstadgad revision 

Förslaget om slopad revisionsplikt innebär att bolagen kommer att kunna göra besparingar då 

de inte har en skyldighet att anlita revisor för revision av bolaget. Det finns dock incitament 

för bolagen att på annat sätt säkerställa att den ekonomiska information som förmedlas till 

bolagens intressenter är korrekt. Förutom att bolagen frivilligt kan köpa revision, så räknar 

utredaren med att det kommer att arbetas fram ett antal nya anpassade tjänster vilka i större 

utsträckning motsvarar bolagens behov av kontroll. I juli 2008 började Reko en standard för 

auktoriserade redovisningskonsulter att gälla. Reko är en standard vilken är en svensk 

anpassning till det som internationellt kallas Compilation
102

. En redovisningskonsult kan bistå 

företaget med olika uppgifter, från löpande redovisning till upprättande av årsredovisning
103

. 

En kvittens på att det arbete som redovisningskonsulten utfört vid upprättande av årsbokslut 

eller årsredovisning är bokslutsberättelsen, vilken endast skrivs om årsredovisningen 

uppfyller kraven i Reko
104

.  

3.3.8 SKV:s kontrollmöjligheter 

Enligt förslaget kommer SKV att få ett antal nya möjligheter att kontrollera företagens 

bokföring och deklarationer. Orsaken är att utan revisionsplikt riskerar skattefelen att öka. 

Genom att ge SKV fler kontrollmöjligheter samt information av bolagen så hoppas utredaren 

att bolagen ska fortsätta hålla hög kvalité på sina deklarationer.
105

 De åtgärder som övervägs 

är ”Allmän bokföringskontroll” och ”Utökade uppgiftsskyldigheter” Den allmänna 

bokföringskontrollen skulle innebära att SKV skulle få möjlighet att göra oanmälda kontroller 

för att se om bolaget följer de mest grundläggande kraven i bokföringslagen. Kontrollerna 

föreslås omfatta bland annat kontroll av att affärshändelser bokförs i tid, bokföringsmetod 

samt den löpande bokföringen. Bokföringskontrollen föreslås omfatta alla bolag inte bara de 

företag där revisionsplikten föreslås slopas.
106

 Den utvidgade uppgiftsskyldigheten som 

föreslås innebär att SKV får möjlighet att under räkenskapsåret kontrollera att t ex den 
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löpande bokföringen sköts eller att t ex poster i balans och resultaträkning visas upp. Viktigt 

med kontrollerna är att de inte skall störa företagens verksamhet i någon större 

utsträckning.
107

 Det föreslås även att alla företag i sin deklaration skall uppge om de haft 

bistånd vid upprättandet av årsbokslut eller om årsredovisningen granskats av revisor.
108

 

3.4 Revisionsplikten i Danmark 

I avsnittet kommer en kort genomgång till bakgrunden och argumenten för och emot 

slopandet av revisionsplikten i Danmark att presenteras. I avsnittet kommer även resultatet av 

en undersökning om revisionsplikten vilken genomfördes 2008 av en studerande vid CBS att 

presenteras under rubriken ”3.4.4 Utvecklingen i Danmark”  

3.4.1 Bakgrund 

 I Danmark genomförde Ehrvervs og- selskabsstyrelsen en omfattande utredning om 

revisionens betydelse för bolagen
109

 samt bolagens intressenter Rapport om revisionspligten 

for B- Virksomheder (små selskaber). Slutsatserna i rapporten är snarlika med vad som 

framkommit i den svenska utredningen, SOU 2008:32. Danmark har som mål att minska de 

administrativa bördorna för B- företagen och man vill undvika att de skall drabbas av ökade 

kostnader då nya mer omfattande revisionsstandarder införs. 
110

 Utredningen som 

genomfördes inför slopandet i Danmark kommer fram till att 48 % av de mindre bolagen i 

Danmark är beroende av banklån och att ju större ett bolag är desto troligare är det att det är 

finansierat med krediter. Den viktigaste faktorn vid kreditbedömningen ansågs inte vara en 

reviderad årsredovisning utan den personliga kännedomen om förhållandena i bolaget. Det 

var även vanligt att bolagens ägare var personligt ansvariga för de krediter vilka bolagen 

erhöll.
111

 Viktigt för bankerna var även att det var någon kunnig som upprättat budget och 

bokslut. Bankerna som svarat ställde vanligtvis inte krav på att enskilda näringsidkare kunde 

visa upp reviderade årsredovisningar varför man antog att kreditgivare inte kommer att kräva 

revision av mindre AB heller. 
112
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För skattemyndigheternas del så kom utredaren fram till att de endast i begränsad omfattning 

skulle komma att påverkas av ett slopande av plikten. Orsaken är att en övervägande del av 

bolagen anlitar revisor för upprättande av ÅR och vid skatteberäkningarna. 

Skattemyndigheten kommer även att få information om bolagen anlitat revisor då bolagen 

skall ange det i deklarationen. Vilket innebär att Skattemyndigheten kan rikta sina insatser 

mot de bolag vilka slopat revisionen eller som inte har haft bistånd av revisor vid 

skatteberäkningar eller för upprättandet av ÅR. 
113

  

3.4.2 Bolag vilka omfattas av slopandet i Danmark 

I Danmark har man valt att slopa revisionen stegvis och att innan fler bolag tillåts slopa 

revisionen utreda konsekvenserna av att revisionsplikten slopats för bolag. I en första fas så 

kommer bolag vilka inte uppfyller två eller fler av följande krav att slopa revisionen: 

 

 Omsättning på 3 milj. DKR 

 Balansomslutning 1,5 milj. DKR och  

 Genomsnittligt antal helårsanställda på 12 st. 

 

I Danmark är det 75000 st AB som uppfyllde kraven vid tidpunkten för undersökningen. 

Beroende på vad resultatet blir av den utvärdering av konsekvenserna främst för 

skatteunderlaget så kommer det att övervägas om även resterande företag som benämns B-

företag att undantas revisionsplikt. 
114

  

  

Det lagförslag som godtogs av folketinget innebar att bara en lite del av B- företagen har 

möjligheten att slopa revisionen under den inledande tvåårsperioden. Efter två år skall en 

utvärdering göras 2009/20010 och beslut kommer fattas om gränsvärdena skall höjas.
115

 

3.4.3 Utvecklingen i Danmark 

I Danmark är det 48 % av alla B- företag vilka har banklån, medan 25 % är 

självfinansierade
116

. Under 2006 så var det endast en liten andel av de bolag vilka hade 
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möjlighet att slopa revisionen som verkligen gjorde det. En av orsakerna till det kan ha varit 

att endast ett mindre antal bolag hade en reell möjlighet att slopa revisionen pga. reglerna för 

ett slopande eller så kan det bero på att bolagens intressenter ställde krav på revision. 

Konsekvenserna för kreditgivarna av att revisionsplikten slopades i april 2006 har därför varit 

liten hittills. Banker ställer ofta som krav att bolaget kan visa upp reviderade ÅR för att 

banken skall bevilja krediter, orsaken är att de större bankerna har krav på att leva upp till 

kraven i Basel II
117

. Enligt Basel II krävs i princip att bolagen kan visa upp reviderade ÅR för 

att banken skall bevilja kredit. I undersökningen som jag hänvisar till så har bankerna inte 

råkat ut för att bolag slopat revisionen. En konsekvens av det är att bankerna inte sett något 

behov av att arbeta fram någon form av kreditbedömning för bolag vilka slopat revisionen. 

Respondenten i undersökningen anser det för osäkert att göra en kreditbedömning utan ÅR 

vilka är reviderade. Bankernas inställning till en mindre omfattande revision likt Review är en 

möjlighet men det skulle innebära merarbete för bankerna att säkerställa bolagens 

kreditvärdighet.
118

 SKAT har under det första året inte märkt någon större skillnad i sitt arbete 

då få bolag slopat revisionen. Två år efter slopandet av plikten kan jag konstatera att SKAT 

har ökat sina skatterevisioner. SKAT har även ökat insatserna för att informera bolagen om 

gällande skatteregler. I en undersökning som genomfördes ett år efter slopandet gällande fel 

och frågor som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fått gällande slopandet av revisionsplikten 

framkom bl.a. att de vanligaste frågorna som bolagen hade var: hur revisionen slopades och 

om det var möjligt i samband med bildandet av ett bolag att slopa revisionen. Det kan 

konstateras att det är väldigt få bolag vilka slopat revisionen under 2006
119

. I intervjun 

framkommer dock att det innebär ett merarbete för SKAT vid revision av ett bolag vilka 

slopat revisionen
120

. 

 

Av de revisorer som deltog i undersökningen anser de flesta att slopandet av plikten inte 

påverkat dem i någon större utsträckning och inte kommer att göra det i framtiden heller. 

Uppfattningen är att trots slopad revisionsplikt så kommer bolagen fortsättningsvis att ha 

behov av assistans för deras redovisning och andra rapporter. De tror dock att 

rådgivningstjänster kommer att vara en större del av deras verksamhet i framtiden. Ett resultat 
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av att bolagen slopar revisionen är att ersättningsansvaret för revisorerna kommer att bli mer 

realistiskt i förhållande till det arbete revisorerna utför
121

.   

 

3.4.4 Alternativ till revision 

Alternativen till revision som diskuteras i den danska utredningen
122

 är review vilket är en 

mindre omfattande revision. Skillnaden mellan en review och en revision av räkenskaperna är 

att en revision uttalar sig om årsredovisningen med hög säkerhet medan en review endast 

innebär en moderat säkerhet av att årsredovisningen visar ett rättvisande resultat och ställning 

av bolaget. Om det under en review framkommer att redovisningen är behäftad med 

omfattande felaktigheter skall revisorn företa sådan ytterligare kontroll så att han/hon kan 

intyga med moderat säkerhet om att redovisningen är ok, eller att det bekräftas att det måste 

anmärkas i förklaringen att redovisningen brister. Enligt en undersökning bland revisorer så 

framkom det att en review är ca.31 % billigare än en revision.
123

 

3.4.5 Debatten i Danmark 

Innan slopandet av revisionsplikten i Danmark så var debatten om revisionsplikten 

omfattande om hur revisionspliktens intressenter skulle drabbas, och man räknade med att 

många av bolagen vilka gavs möjlighet att slopa revisionen också skulle göra det. Inlägg 

framkom från bl.a. revisorernas intresseorganisation, Forening Registrerede Revisorer (FRR) 

vilka hävdade att felaktiga momsredovisningar och andra fel i deklarationerna skulle bli ett av 

resultaten
124

. Men även revisionens betydelse för kvalitén på deklarationerna ifrågasattes av 

kommunala skattechefer
125

. I efterhand kan vi se att så inte blivit fallet. Endast 6,5 % av 

bolagen slopade revisionen det första året. Orsaken kan vara att vinsten för bolagen att slopa 

revisionen är allt för liten. Man kan nu istället se argument om att trots att revisionsplikten är 

slopad för de minsta bolagen, så låter bolag revidera sina ÅR, då bolagens intressenter kräver 

det.
126

 

                                                 

121
 Jensen, Stine-Bang, Revisionspligtens fremtid – et intressent perspektiv, s. 61 

122
 Rapport om revisionspligt en for B- virksomheder (Små selskaber) 

123
Rapport om revisionspligt en for B- virksomheder (Små selskaber), s. 49  

124
 Juel, Fredrik, M., Revisorer: Fjernelse af revisionspligt vil koste dyrt 

125
 Juel, Fredrik, M., Skattechefer vil bevare revisionspligt 

126
 Dansk Ehrverv, Revisionspligt, Juel, Fredrik, M., Mindre selskaber holder fast i deres revisor 



33 

 

3.5 Revisionspliktens avskaffande i England 

I England började regeringen att utnyttja möjligheten att undanta bolag i enlighet med fjärde 

direktivet 1994. England satte då låga gränsvärden för bolag
127

 som kunde slopa revisionen.
 

128
 Gränsvärdena har sedan dess höjts och överensstämmer idag med direktivets 

maximivärden, omsättning <5,6 miljoner GBP, balansomslutning <2,8miljoner GBP och 

anställda <50 
129

. I en undersökning som genomfördes under 2006 framkommer det att 

bolagen ökat användandet av externa redovisningstjänster, undantagen är de minsta bolagen 

(omsättning <250 000£), vilka oftast (83 % av bolagen) saknar anställda med kvalificerade 

redovisningskunskaper. Den tjänst som främst efterfrågades av bolagen vilka slopat 

revisionen var upprättandet av ÅR samt beräkningar till skattedeklarationen
130

. Det kan 

konstateras att ju större ett bolag är, desto oftare har bolagen anställda med kvalificerade 

redovisningskunskaper. Det är endast 40 % av bolagen som undantagits revisionsplikt, delger 

bolagets intressenter ekonomisk information om bolaget.
131

  

 

Det visar sig att bolagens ledning ofta inte vet om bolaget kan slopa revisionen eller inte, 25 

% svarade att de inte visste. Många trodde även att de inte var undantagna revisionsplikt trots 

att de var det. Orsaken till att bolagen frivilligt reviderar sin ÅR är att bolagens intressenter 

likt banker kräver revision och att bolagen vill försäkra sig om att man betalar rätt skatt.
132

 

Revisionens betydelse för bolagen kan konstateras ha minskat med tiden, många har slopat 

revisionen, men det är svårt att konstatera hur många. Ur undersökningen kan man också 

konstatera att de bolag som slopat revisionen inte överväger att återuppta revisionen.
133
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4 Teori 

*************************************************************************** 

I kapitlet kommer jag att redogöra för de teorier vilka analysen utgår ifrån. Först kommer en 

kort presentation av Principal – agentteorin att göras, vilket följs av en redogörelse för 

intressentteorin. 

*************************************************************************** 

4.1 Principal - agentteorin 

Principal - agentteorin tar utgångspunkt i organisationers styrnings- och kontrollproblem. 

Vanligt är att teorin beskrivs genom att förklara problemet ägarna till ett företag har att 

kontrollera och styra ett företags ledning att agera utifrån ägarnas intressen. Ägarna till ett 

företag benämns principaler. Agentproblemet utgörs av den risk som finns att bolagets 

ledning arbetar i sitt eget intresse istället för i principalens. Ledningens möjlighet att agera 

utan ägarnas vetskap är den informationsasymmetri som föreligger mellan principaler och 

agenter. De möjligheter som principalerna har att motverka att ledningen agerar i sitt eget 

intresse är kontroller eller incitament (belöningar). Revisionen utgör en kontroll av ledningens 

arbete. Ett slopande skulle innebära att bolagen ges större möjligheter att medvetet göra fel för 

att undkomma skatt, eller för att visa att bolagets ekonomiska ställning är bättre än den 

egentligen är. I båda fallen undanhålls principalerna information. Företagens möjlighet att 

manipulera redovisningen eller medvetet göra fel ökar om ett bolag inte har revision, 

samtidigt som kreditgivarnas möjligheter att kräva skadestånd från ett företags revisorer 

saknas. Resultatet blir att informationsasymmetrin mellan agenter och principaler ökar.
134

  

4.2 Intressentmodellen 

Intressentmodellen beskriver ett företags förhållande till dess intressenter. Den introducerades 

ursprungligen av Chester Bernard, men utvecklades av Herbert Simon. Enligt modellen består 

en organisation av olika intressegrupper och koalitioner och inte, som ofta beskrivs, som en 

enhet vilken strävar mot ett eller flera gemensamma mål. En intressegrupp karaktäriseras av 

att vara en social grupp vilken har gemensamma intressen vilken är relativt stabil, medan en 

koalition är intressegrupper med gemensamma intressen inom ett visst område.
135
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Utgångspunkten i intressentmodellen är företagets strävan efter att uppnå jämvikt mellan 

företaget och dess omgivning, och att få dess intressenter att vilja fortsätta sin relation till 

företaget. Ett företag har begränsade resurser vilket leder till konflikter mellan vem som skall 

få vad och hur mycket, utan att företagets existens riskeras. Ledningens uppgift är att fördela 

företagets resurser så att intressenterna vill fortsätta relationen till företaget.
 136

 De intressenter 

till företag som tas upp av modellen är: stat och kommun, anställda, kunder, leverantörer, 

företagsledning, ägare, kreditgivare och opinionsgrupper. Samtidigt föreligger ett 

beroendeförhållande mellan företaget och dess intressenter. Modellen förutsätter även en 

balans mellan intressenternas bidrag till bolaget och bolagets belöningar till intressenterna. En 

intressent vill fortsätta sitt deltagande i organisationens verksamhet så länge ersättningarna 

som erbjuds från organisationen är större än den uppoffring som han ombeds göra. En annan 

förutsättning enligt intressentmodellen är att utdelningarna från ett företag skall överstiga 

bidragen från intressenterna. Ett företags intressenter utgörs av: företagets ledning, kunder, 

leverantörer, staten, ärgare, kreditgivare, opinionsgrupper och anställda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Ett företags intressenter Ax, Christian (2005) 

 

En intressents nytta av en relation till ett företag kan beskrivas med en nyttofunktion. 

Funktionen beskriver nyttan intressenten får i förhållande till den uppoffring som görs. Nyttan 

jämförs även med värdet av alternativa relationer.
137
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Det som avgör om en intressent vill fortsätta att utgöra en intressent till ett företag beror på 

synliga alternativ, motivationen att söka efter alternativ, tillfredsställelsen med nuvarande 

relation och tillgängligheten av acceptabla alternativ för att lämna företaget. 

 

5 Empiri 

***************************************************************************

Kapitlet redogör för det insamlade materialet vilket erhållits genom semistrukturerade 

intervjuer, intervjufrågorna finns bifogade sist i uppsatsen. Respondenternas syn på det 

förslag som lagts och revisionspliktens betydelse för respondenternas verksamhet kommer att 

återges. Även åsikter från yttrandet som SKV presenterat gällande förslaget kommer att 

presenteras i empiriavsnittet. Materialet har samlats in från respondenter i både Danmark 

och Sverige Skillnaden mellan det svenska och danska empiriavsnittet är att i Danmark har 

revisionsplikten redan slopats för bolag, vilket jag beskrivit tidigare i syfte och 

problemformulering. 

*************************************************************************** 

5.1 SKV 

SKV är en myndighet och har ansvaret för skatt, folkbokföring, bouppteckningar och att 

bevaka statens fordringar. En av deras huvuduppgifter är därmed att se till att företag och 

privatpersoner betalar rätt skatt i rätt tid. SKV har ca 11500 anställda på ett hundratal kontor 

över hela Sverige. På de lokala kontoren granskas deklarationer vilka erhålls från både 

privatpersoner och företag.
138

 Respondenten, Annette Dahlberg, arbetar på SKV som 

verksamhetsutvecklare, sedan 2001, på SKV:s huvudkontor i Stockholm. Hon har deltagit i 

utredningen gällande slopandet av revisionsplikten som sakkunnig representant från SKV. I 

empiriavsnittet utgör hennes svar SKV:s ståndpunkt.  

5.1.1 Revisionsplikten och urvalet 

SKV:s begränsade resurser gör att ett urval måste göras av de företag där revisioner skall 

genomföras. Urvalet av företag görs utifrån en riskhanteringsmodell. Riskhanteringsmodellen 

tar utgångspunkt i både ”egenskaper” och ”händelser”. ”Händelser” karaktäriseras av att de 

kan hänföras till en viss tidpunkt och kan utgöras av olika transaktionsslag, ”egenskaper” 

däremot utgörs av företeelser som föreligger ständigt under en tidsperiod, exempelvis vad 
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som utmärker de bolag som gör fel.
139

 I fåmansbolag ser SKV en högre risk för skattefel bl. a. 

pga. bristen på den interna kontrollen.
140

 På frågorna hur slopandet av revisionsplikten 

kommer att påverka urvalet uppger hon att då förslaget inte är gällande lag har man inte tagit 

något beslut gällande förändringar i urvalet. Urvalet kan dock komma påverkas av att mindre 

bolag slopar revisionen. Hon framhåller dock att all hjälp bolag tar av sakkunnig, revisor, 

redovisningskonsult, redovisningsbyrå eller liknande ser SKV som positivt då det bidrar till 

en högre kvalité på bolagens deklarationer. Helst ser SKV att bolag frivilligt behåller revisorn 

och den lagstadgade revisionen, då SKV ser revisionen som bästa åtgärden för att bolag 

betalar rätt skatt i rätt tid. Troligen kommer SKV inte att skilja mellan bolag vilka har någon 

form av bistånd vid upprättandet av årsredovisningen, deklarationen och bolag vilka väljer 

lagstadgad revision, vid urval av bolag vilka skall revideras. Något beslut gällande urvalet och 

riskerna mellan bolag vilka har revision och annat bistånd har dock inte fattats av SKV. I det 

förslag som nu är lagt skall alla företag inte bara bolag vilka tidigare haft revisionsplikt uppge 

om de haft bistånd vid upprättandet av årsredovisningen eller deklaration i något hänseende 

av sakkunnig, vilket respondenten framhåller som positivt för deras verksamhet, då det har en 

preventiv effekt för att kvalitén på redovisningen hos bolagen hålls på en hög nivå. 

5.1.2 Oren revisionsberättelse 

Då revisorer skriver en oren revisionsberättelse har revisorn en skyldighet att sända en kopia 

av den orena revisionsberättelsen till SKV
141

. Enligt förslaget skall revisors skyldighet att 

sända de orena revisionsberättelserna till SKV tas bort i samband med att revisionsplikten 

slopas för bolagen. Enligt respondenten har informationen om de orena revisionsberättelserna 

idag en viktig funktion för SKV. De innebär en indikation på att allt inte står rätt till i ett 

företag. Ett slopande enligt förslaget, dvs. att 96 % av alla AB skulle slopa revisionen, skulle 

innebära att värdet av informationen som de orena revisionsberättelserna har idag skulle bli 

lågt. Orsaken är att revisionsplikten endast skulle komma att omfatta ca tiotusen bolag vilket 

är försumbart mot de trehundratusen bolag som idag omfattas av revisionsplikt. Att vid dessa 

förutsättningar behålla kravet på att revisorer skall skicka de orena revisionsberättelserna till 

SKV ses därför inte som värdefullt. Hon påpekar dock att om få bolag slopar revisionen eller 

att gränsvärdena skulle sättas lägre, ökar värdet av de orena revisionsberättelserna för SKV.  
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5.1.3 Revisors förtida avgång 

En revisor har rätt att avgå från sitt uppdrag innan uppdraget är slutfört oavsett tidpunkt
 142

.
 

Rätten till förtida avgång begränsas dock till att den inte får strida mot god revisorssed, där 

t.ex. utebliven betalning inte utgör rätt till förtida avgång.
143

Revisor har även i vissa fall en 

skyldighet att avgå från sitt uppdrag, detta gäller t.ex. vid misstanke om brott avseende 

bolagets styrelseledamöter och VD
144

. Vid förtida avgång skall en anmälan göras till 

bolagsverket. I anmälan skall revisorn redogöra för orsaken till den förtida avgången samt 

redogöra för granskningen av den del av räkenskapsåret som hon eller han haft innan sin 

avgång.
145

 SKV erhåller då en kopia av anmälan via Bolagverket. Lagförslaget innehåller ett 

förslag där revisor i fortsättningen inte med automatik kommer att ha en skyldighet att avgå 

från sitt uppdrag vid brottsmisstanke utan en bedömning av revisorn skall göras utifrån hur 

grovt brottet är. Brottsmisstankarna utvidgas dock till att omfatta alla verksamma inom ett 

företag. Anmälan till bolagsverket vid förtida avgång föreslås komma behållas i dess 

nuvarande utformning.
 146

 Med ett slopande av revisionsplikten enligt förslaget och under 

förutsättning att bolag vilka får möjlighet att slopa revisionen också gör det, kommer innebära 

att värdet av information om revisors avgång blir låg anser respondenten.  

5.1.4 Gränsvärdet  

Gränsvärdena är en punkt där SKV är kritiska till förlaget som är lagt. Till skillnad mot Bo 

Svensson som föreslår att EU:s maximivärden skall gälla från start, anser SKV att slopandet 

av revisionsplikten skall införas i etapper. Den första etappen skulle enligt SKV omfatta bolag 

med färre än tre anställda, en omsättning på högst 3 miljoner kronor och en halv miljon 

kronor i balansomslutning. Motiveringen som respondenten framhåller är att bolag vilka 

underskrider dessa gränsvärden är så små att det inte finns någon mening med lagstadgad 

revisionsplikt. Respondenten motiverar det med att dessa bolag ofta består av en ägare som 

själv också är verksam i bolaget. Samtidigt skulle det innebära att färre bolag skulle omfattas 

av slopandet av revisionsplikten och därmed skulle det vara lättare att anpassa verksamheten 
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inom SKV vid ett slopande. Skulle det sedan visa sig att effekterna av slopandet är hanterbara 

skulle ytterligare bolag kunna omfattas i ett senare skede
147

. 

5.1.5 Bolag vilka kommer slopa revisionen 

I förslaget förs en diskussion angående vilka bolag vilka som kommer slopa revisionen, bl.a. 

förs ett resonemang angående storleken på bolagen och bolagens intressenter. Respondenten 

tror att bolag där ägaren till bolaget även är den enda verksamme i bolaget är en kategori 

bolag vilka kommer att slopa revisionen. En annan kategori är bolag där ägaren är den enda 

verksamma i bolaget och samtidigt har ett förvärvsarbete. För dessa ägare drivs bolaget 

vanligen endast en extrainkomst eller hobbyverksamhet via konsulttjänster eller liknande. 

Även de vilande bolagen kommer mest troligt att slopa revisionen. Samtidigt ser hon en stor 

sannolikhet i att de ovan nämnda bolagen troligtvis kommer anlita någon form av konsult för 

upprättandet av de ekonomiska rapporterna eller för rådgivning. Hon ser en stor risk i att 

nyregistrerade bolag kommer slopa revisionen pga. den extra kostnad revisionen innebär. De 

skulle därmed gå miste om alla de råd som revisorn annars alltid ger nya bolag idag, vilket 

ökar risken för fel. Hon ser att revisorn utgör ett viktigt bollplank för nystartade bolag för att 

det skall bli rätt från början, vilket är viktigt. 

5.1.6 SKV:s kontrollmöjligheter 

SKV kommer enligt förslaget att få två nya möjligheter för att motverka att skattefelet ökar. 

Den ena vilken benämns allmän bokföringskontroll innebär i princip att SKV bara gör en 

kontroll av att bokföring finns och att grundläggande bestämmelser följs, gällande 

redovisning. Förslaget innebär dock att den allmänna bokföringskontrollen skulle omfatta alla 

bokföringsskyldiga, dvs. även företag vilka inte omfattas av revisionsplikten idag.
 

Bokföringskontrollen skulle även kompletteras med sanktioner då bolag inte lämnar 

uppgifterna i tid.
 148

 Utredaren ser dock att det föreligger många oklarheter hur denna kontroll 

kommer att påverka bolag att våga slopa revisionen, då meningen är att slopandet av den 

lagstadgade revisionsplikten skall innebära kostnadsbesparingar för bolagen. Samtidigt finns 

oklarheter om hur informationen som SKV erhåller vid en bokföringskontroll skall användas 

av SKV samt hur det påverkar framtida utredningar. Bo Svensson föreslår därför att den 

allmänna bokföringskontrollen skall utredas vidare. Respondenten anser att en allmän 

                                                 

147
 SKV:s yttrande 

148
 SOU 2008:32, s. 230 



40 

 

bokföringskontroll måste införas för att motverka ökade skattefel.
 149

 Frågan är dock om det är 

SKV som skall utföra kontrollerna eller en annan myndighet. Respondenten ser här olika 

möjligheter t.ex. att bolagsverket skulle utföra kontrollerna. En annan fråga är om det bara är 

de bolag som nu får möjlighet att slopa revisionen eller om kontrollerna även skall omfatta 

alla bolag vilka idag inte omfattas av revisionsplikten. Det förslag som är lagt innebär att de 

allmänna bokföringskontrollerna skulle genomföras med oanmälda besök, vilket enligt SKV 

skulle innebära att de skulle ha stor preventiv effekt på företagens redovisning, jämfört med 

om de skulle vara anmälda
150

. Den andra åtgärden vilken i förslaget benämns utvidgad 

uppgiftsskyldighet, skulle innebära att SKV under löpande räkenskapsår kan besöka bolag 

eller be att företag kommer till SKV:s kontor för uppvisande av grund - och huvudbokföring, 

verifikationer under en viss period eller liknande. Kontrollerna är tänkta att kombineras med 

vite.
151

 SKV anser att den utvidgade uppgiftsskyligheten kan utgöra ett viktigt komplement 

för att delvis ersätta den preventiva effekt som den lagstadgade revisionsplikten haft, men för 

att det skall uppnås krävs det att de sker i ett relativt stort antal. Samtidigt bör inte antalet 

taxeringsrevisioner minska från dagens nivå, vilket innebär att det krävs ytterligare resurser 

till SKV:s verksamhet. Den utvidgade uppgiftsskyldigheten ser SKV som en möjlighet att i ett 

tidigt skede upptäcka brister i bolags redovisning.
152

  

5.1.7 Övriga kommentarer 

 Hon ser vidare att myndigheter då revisionsplikten slopats i större utsträckning måste 

samarbeta för att informera och ge råd och stöd till nystartade bolag då revisionsplikten slopas 

och att det är de nystartade bolagen är i störst behov av en revisor, för att redovisning och 

därmed deklarationerna blir rätt från början.  

5.2 Ernst & Young 

E & Y är den andra största revisionsbyrån i Sverige då man tar hänsyn till antalet anställda 

och omsättning
153

. Deras verksamhet omfattar revision (59%
154

), företagstjänster (redovisning 

och rådgivning), skatt, Transaction advisory service (värderingstjänster, M & A) och risk and 
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business advisory service (intern kontroll, riskhantering).
155

 Respondenten, Fredrik Borg, 

arbetar som auktoriserad revisor på E & Y:s kontor i Malmö sedan tio år. Han arbetar inom 

affärsområde ”Revision”. Han håller även i internutbildningar för E & Y:s personal bl.a. 

gällande metodik. Kontakt skapades mellan Fredrik och mig då han höll ett föredrag gällande 

förslaget om revisionspliktens slopande på Ekonomihögskolan i Lund. 

5.2.1 Revisionens betydelse för årsredovisningens kvalité  

Respondenten förklarade att han ser väsentliga skillnader mellan de små och lite större 

bolagen. I de riktigt små saknas ofta kompetensen om gällande regler i redovisningen. Detta 

kan gälla t ex valutakurser, varulagervärdering och avskrivningar. Han ser därför ett stort 

behov från de minsta bolagen av revision och rådgivning för att årsredovisningarna skall bli 

rätt. I de lite större bolagen finns kunnandet och bolagen har någon som bara sysslar med 

själva redovisningen och ekonomin. Samtidigt ser han risker då de större bolagen inom 

gränsvärdena slopar revisionen. Risken är att bolagen gör som man alltid har gjort, 

slentrianmässigt. Konsekvenserna visar sig då först efter ett antal år då det ständigt sker 

förändringar gällande årsredovisningars utformning och informationskrav. Förändringarna 

kan gälla rekommendationer men även lagar. Konsekvenserna är beroende av ändringarnas 

natur och visar sig inte förrän på längre sikt, för de bolag som nu slopar revisionen. 

5.2.2 Bolag vilka kommer att slopa revisionen 

I förslaget förs ett resonemang om att ju större bolaget är desto större incitament finns det för 

att bolag frivilligt väljer revision
156

. På frågan vilka bolag som han tror kommer slopa 

revisionen framhåller respondenten att även här föreligger skillnader mellan de minsta och de 

lite större bolagen. De större bolagen karaktäriseras ofta av att de har fler ägare och är i högre 

grad i behov av krediter. Styrelsen kommer troligen att ställa krav på revision för att våga 

skriva under årsredovisningen och kreditgivare för att ge krediter. Han ser därför att de större 

bolagen inom de i förslaget angivna gränsvärdena i större utsträckning kommer att efterfråga 

revision. Många av de minsta bolagen tror han kommer slopa revisionen. Bolag med en ägare 

där ägaren även är enda anställd och bolag vilka inte är i behov av krediter kommer troligtvis 

slopa revisionen tror han. 
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5.2.3 Fördelar med revisionspliktens slopande  

I förslaget framhävs att revisionsbyråer är rädda för att bli av med sin monopolställning då 

revisionsplikten slopas
157

. Att revisionsplikten för bolagen slopas ser respondenten trots detta 

som positivt. Slopandet innebär att revisionen blir efterfrågestyrd vilket gör att det är ägarna 

som efterfrågar revision av bolaget. Därmed ger bolagen mer input till revisionen vilket gör 

att revisorn kan göra en bättre revision, ge fler och mer korrekta råd till bolagen, än om 

information undanhålls pga. rädsla för att oegentligheter skall upptäckas. De bolag som inte 

ser nyttan med revisionen borde kanske inte ha revision, anser respondenten. Andra fördelar 

är att E & Y kommer att kunna erbjuda bolag vilka E & Y inte reviderar tjänster inom skatt 

och rådgivning vilket inte varit möjligt tidigare då det skulle betraktats som självgranskning. 

Revisionen i bolag vilka överskrider EU:s gränsvärden måste enligt respondenten vara 

reglerad, då dessa har många fler intressenter.  

5.2.4 Konsekvenser för revisionsbyrån  

E & Y:s revisionskunder består främst av bolag vilka fortfarande kommer att omfattas av 

revisionsplikt, varför E & Y i mindre utsträckning kommer att påverkas av slopandet än 

många av de mindre revisionsbyråerna. Han framhåller dock att revisionsverksamheten 

troligtvis kommer att påverkas negativt medan företagstjänster och skatter kommer att få mer 

att göra. Lönsamhetsmässigt drar han paralleller till Danmark och England, där lönsamheten 

snarare ökat, för revisionsbyråerna.  

5.2.5 Övriga kommentarer 

Respondenten tror att bolag som slopar revisionen kommer att upptäcka att de erhållit väldigt 

mycket mer än bara revision tidigare då det ofta förekommer en hel del rådgivning i samband 

med revisionen. Dessa tjänster har de tidigare inte kunnat debitera kunden. Det kan leda till att 

bolag vilka slopar revisionen, senare väljer frivillig revision igen. 

5.3 Grant Thornton 

Grant Thornton är ett revisions- och konsultföretag som fokuserar på ägarledda företag. De är 

en av Sveriges ledande revisionsbyråer och ingår i Grant Thornton International - en 

internationell paraplyorganisation för revisionsbyråer. Man erbjuder sina kunder tjänster inom 

revision, rådgivning, redovisning, skatterådgivning, Corporate Finance och Business 

Consulting. Respondenten Christofer Hultén arbetar som auktoriserad revisor och har 
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uppdragsansvar. Han är även delvis marknadsansvarig för Grant Thorntons kontor i Malmö. 

Han har följt debatten och är insatt i förslaget angåendet slopandet av revisionsplikten.  

5.3.1 Revisionens betydelse för årsredovisningens kvalité  

Respondenten framhåller att revisionen innebär en kontroll av att årsredovisningen håller viss 

kvalité. De situationer, då det finns risk att kvalitén på årsredovisningar sjunker då ett bolag 

slopat revisionen, är när det börjar gå dåligt för bolaget. En ägare ser då gärna mer positivt på 

bolagets tillgångar än vad de egentligen är, vilket innebär att redovisningsprinciperna inte 

följs. Respondenten uppger att generellt visar ett företag med ett bra resultat ett sämre resultat 

än vad det i verkligheten är och ett företag med ett dåligt resultat är i verkligheten sämre än 

det visar. Orsaken är att företag oftast inte vill visa för intressenterna hur dåligt det är i 

verkligheten när det går dåligt, och när det går bra är resultatet lägre än det i verkligheten är 

för att då slippa betala mycket skatt.  

5.3.2 Alternativ till lagstadgad revision 

Respondenten tror att det kommer att råda stor osäkerhet vid tidpunkten för slopandet av 

plikten. Bolagens intressenter har dock fortfarande ett behov av att få veta att 

årsredovisningarna är korrekta. Han tror därför att bolagen kommer att fundera över vilket 

behov de har av revision och andra tjänster, t.ex. rådgivning. Han tror även att revisionsbyråer 

kommer att utveckla alternativ till revisionen vilka är anpassade mer till kundernas behov. 

Arbetet med att ta fram alternativa kontroller till revisionen pågår inom branschen och på 

revisionsbyråerna. Ett alternativ är bokslutsberättelsen som nu håller på att utredas. Han tror 

att fler kommer att efterfråga auktoriserade redovisningskonsulter vilket han själv troligen 

kommer att utbilda sig till för att kunna utfärda bokslutsberättelser.  

5.3.3 Bolag vilka kommer slopa revisionen 

Förslaget tar upp vilka bolag som troligen kommer att slopa revisionen, samt orsaken till att 

just dessa bolag kommer att slopa revisionen. Det är därför intressant att höra respondentens 

åsikt om vilka bolag som kommer slopa revisionen för att se på skillnaden mot vad 

respondenten från E & Y svarade. Respondenten tror att företagen i ett inledningsskede 

kommer behålla revisionen pga. osäkerheten om gällande regler för slopandet samt för att 

avvakta bolagens intressenters reaktioner. Respondenten upplever att revisionen uppfattas 

som dyr av de små bolagen varför bl.a. bolag utan krediter troligen kommer att slopa 

revisionen i ett inledningsskede. Framförallt ser respondenten att kreditgivare kommer att 

ställa krav på revision för att ge krediter, därför kommer bolag med hög skuldsättningsgrad att 
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fortsätta efterfråga revision trots att de inte omfattas av revisionsplikt. Orsaken är att 

kreditgivare vill veta att allt står rätt till i bolaget och att informationen som ges genom 

årsredovisningen är korrekt. Samtidigt kommer externa styrelseledamöter som inte är 

verksamma i den dagliga driften att ställa krav på revision för att våga skriva under 

årsredovisningen, då de ansvarar för informationen som offentliggörs via årsredovisningen. 

Bolag som växer kommer troligen att välja frivillig revision, då de blir större, eftersom den 

interna kontrollen då ökar vilket skapar ett behov av revision. Trots att många av de mindre 

bolagen inte kommer omfattas av revisionsplikt ser han att det alltid kommer att finnas ett 

behov av revision, pga. krav från bolagens intressenter på att bolagens årsredovisningar är 

korrekta. Bolag utan krediter, där ägarna själv driver hela verksamheten, vilka har ordning i 

bokföringen ”för dem är revisionen endast en bekräftelse på att allt står rätt till”. I dessa bolag 

ser respondenten ett större behov av konsultation än av revision då de ofta saknar 

kompetensen för att upprätta en årsredovisning.  

5.3.4 Fördelar med revisionspliktens slopande 

Det framförs ofta negativa konsekvenser för revisionsbyråer pga. revisionspliktens slopande. 

Det är därför intressant att höra hur respondenten ser på om det finns positiva effekter som 

slopandet av revisionsplikten medför. Respondenten framhåller att då ett bolag som tidigare 

blivit reviderat slopar revisionen innebär det större möjligheter till konsultation vilket 

revisionen tidigare i stor utsträckning begränsat. För ett bolag vilket inte revideras 

uppkommer inte frågor gällande revisors oberoende eller risken för självgranskning. Ökad 

konsultation ger möjlighet till större intäkter då priserna för konsultationen är högre än 

revisionspriserna. Utmaningen som respondenten betonar blir dock att behålla kunden trots att 

bolaget slopar revisionen, då revisionen idag är den naturliga kontakten vilket sedan kan leda 

till att ytterligare tjänster som konsultation kan säljas. Samtidigt framhåller respondenten att 

det finns möjlighet att priserna på revisionen kommer att öka då den efterfrågas istället för 

som idag påtvingas bolagen. Han ser dessutom att sämre redovisare kan få svårt att överleva i 

en mer konkurrensutsatt marknad. När fler redovisare blir auktoriserade 

redovisningskonsulter, innebär det att redovisare kvalitetssäkras vilket inte tidigare skett. 

Redovisare som inte auktoriserar sig kommer att få svårt att konkurrera vilket han ser som 

positivt. Att slopandet skulle leda till lägre kostnader och mindre administration för bolagen 

är han dock skeptisk till, då bolagen fortfarande har ett behov av assistans vid upprättandet av 

årsredovisning och deklarationer. Vilket tidigare nämnts föreslås anmälningsplikten vid 
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brottsmisstankar försvinna vilket han upplever som positivt då denna plikt innebär att revisorn 

skall kunna mycket om brott vilket inte borde ligga på revisorn. 

5.3.5 Konsekvenser för revisionsbyrån  

Då Grant Thornton är fokuserade på ägarledda företag vore det intressant att veta hur 

respondenten tror att slopandet av revisionsplikten kommer att påverka byråns verksamhet för 

att sedan kunna göra en jämförelse med intervjun med E & Y. Respondenten anser att byråns 

förutsättningar förändras i och med slopandet av revisionsplikten. Orsaken är att byrån 

tidigare haft en naturlig kontakt med kunderna genom att bolagen alltid efterfrågat revision. 

Efter slopandet kommer troligtvis fler kunder att efterfråga redovisningstjänster istället för 

revision. Redovisningstjänsterna blir då den tjänst som utgör första kontakt med kunderna för 

att byrån sedan skall kunna sälja in andra tjänster likt revision. Målsättningen för Grant 

Thorntons är att dess lönsamhet inte skall påverkas negativt av slopandet. Men troligen 

kommer det ske förändringar gällande från vilka tjänster intäkterna kommer ifrån. Han ser att 

det troligen kommer att ske en förskjutning mot att byrån kommer att syssla mer med 

redovisning men att det viktiga är att byrån anpassar sig till de nya förutsättningarna. Viktigt 

är att ta vara på det försprång byrån har gentemot konkurrerande redovisningsbyråer i och 

med att byrån i dagsläget i många fall har största kontakten med kunderna. Viktigt är också att 

behålla en bra relation till kunden. Fördelar som byrån har mot andra redovisningsbyråer är 

också att Grant Thornton har kompetensen att erbjuda alla tjänster gällande redovisning, skatt 

och revision inom byrån vilket redovisningsbyråer vanligen inte har. Konsekvensen av detta 

är dock att revisionsbyråer ofta är lite dyrare än redovisningsbyråerna. Respondenten tror att 

slopandet av revisionsplikten kommer att påverka individer inom organisationen olika, de 

som haft många uppdrag där kunden anlitat en extern redovisningsbyrå riskerar att få mindre 

att göra då bolagen slopar revisionen. Risken att förlora kunden ökar framförallt om 

redovisningsbyrån blir en auktoriserad redovisningskonsult och då det är redovisningsbyrån 

som haft den största kundkontakten.  

5.4 SEB 

SEB är en av Nordeuropas ledande banker och kreditgivare. Man är en stor aktör på 

kreditmarknaden i Sverige med en andel av ca 15 % av krediter som ges till företag
158

. 
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Respondenten Anders Rahm arbetar på Skandinaviska Enskilda Bankens kontor i Lund. Han 

är kreditchef med distriktsansvar och har arbetat på SEB under lång tid.  

5.4.1 Revisionens betydelse för kreditprövningen 

Kreditbedömning görs med grund i ett flertal olika komponenter. Bland dessa finns bolagens 

årsredovisning, att denna är reviderad har stor betydelse vid kreditprövningen uppger 

respondenten. Årsredovisningen har stor betydelse vid kreditprövningen men denna skall inte 

överdrivas, många andra faktorer har också stor betydelse, som t.ex. relationen till kunden. 

”Revisionen innebär ju inte att allt är rätt till 100 % ”, säger respondenten. Exempel på 

områden där det finns osäkerhet gällande en årsredovisning är t.ex. lagervärderingen. Att 

revisorn haft synpunkter på ett bolags årsredovisning ses som allvarligt från bankens sida, vid 

en kreditbedömning.  

5.4.2 Villkor för bolag vilka slopar revisionen 

Bolag vilka kommer kunna slopa revisionen kommer fortfarande vara i behov av krediter. 

Detta föranleder frågor angående hur bolagens villkor för att erhålla krediter kommer att 

förändras då de slopar revisionen. Respondenten menar att allt hänger ihop och att banken tar 

hänsyn till många faktorer vid kreditbedömningen, som t.ex. kreditstruktur och de säkerheter 

som bolaget har. Viktigt att tillägga är att det inte är säkerheterna som har störst betydelse vid 

kreditgivning. Respondenten uppger att man troligen kommer att kräva revision av bolag som 

vill erhålla krediter. Framförallt då det gäller verksamheter som går dåligt eller då bolag vill 

låna mer. Hur man kommer att göra framöver gällande befintliga kunder då de beslutar sig för 

att slopa revisionen har man på SEB inte tagit ställning till ännu, för dessa kunder tror 

respondenten att banken kommer att fatta ett generellt beslut. Helt säkert vilka möjligheter 

som finns är inte klarlagt i dagsläget utan detta undersöks av bolagets jurister. Uppsägning av 

krediten för bolag som slopar revisionen skulle dock endast ske om banken inte kan komma 

överens med kunden, vilket är ovanligt. Att bolagens ägare i större utsträckning skall gå i 

personlig borgen är en möjlig lösning om ägaren är förmögen, Viktigt för banken är även 

förtroendet till kunden och den relation som byggts upp. Den största risken ser banken i 

företag som börjar gå dåligt, att de då börjar visa fel siffror och att detta upptäcks för sent, han 

är dock tveksam till om banken kommer att ta mer betalt genom t.ex. högre räntor av kunder 

vilka slopar revisionen. 
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5.4.3 Kontroller av bolag vilka slopar revisionen 

SEB har inga planer på att förändra kontrollerna vare sig av befintliga eller av nystartade 

bolag. När det gäller befintliga kunder tittar banken vanligen på hur de sköter sina affärer, 

samtidigt gör man en kontroll via Upplysningscentralen, för att se om de sköter sina 

betalningar. När det gäller nystartade företag tror respondenten att banken med säkerhet 

kommer att kräva att bolag som vill erhålla krediter kan visa upp en revisionsberättelse. Har 

ett bolag innan de söker kredit inte blivit reviderade tidigare kommer troligtvis banken att 

kräva att de blir det för att erhålla kredit, och då ser respondenten ingen anledning till att ett 

nystartat bolag inte skulle ha revision från start. De möjligheter banken har att kontrollera ett 

bolag är genom kontroller via UC, genom bolagens årsredovisningar samt relationen till 

banken i övrigt vilket gör att revisionen har stor betydelse. Att banken skulle gå igenom 

företagets redovisning ser Anders som orimligt: ”Alternativet skulle vara att vi åkte ut till 

kunden och gick igenom böckerna, det är ju helt orimligt och vi är ju inte specialister på det 

heller”  

Respondenten uppger att vad som kommer att ske beror på vad som blir normen i branschen, 

krav på revision kan komma att bli ett konkurrensmedel mellan kreditgivare, men revisionen 

är en kostnad vilken banken inte kan stå för, med dagens marginaler. 

5.4.4 Alternativ till revision 

 Bokslutsberättelsen har framförts som ett alternativ till revisionen. Respondenten anser att det 

är ett alternativ i mindre bolag, han tror dock att revisionsbyråerna kommer att utveckla 

standardiserade produkter anpassade till bolagens behov. Frågan respondenten ställer sig är 

vad bokslutsberättelsen kommer att innebära för risk för revisorn, detta kommer även att 

påverka de kontroller den auktoriserade redovisningskonsulten kommer att göra. 

5.4.5 Gränsvärdenas betydelse 

När det gäller de föreslagna gränsvärdena anser han att det vore bättre om slopandet av 

revisionsplikten infördes i etapper, men att det är viktigt att anpassa svenska regler gällande 

revisionsplikten till de som gäller i övriga EU. Han tror dock att många bolag kommer att 

välja att behålla revisionen trots att lagkravet försvinner, då många bolag behöver den 

kunskap som revisorn har, för att driva sin verksamhet. 
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5.5 Danska SKAT 

SKAT:s uppgift är att se till att bolag och privatpersoner betalar rätt skatt i rätt tid
159

. 

Organisatoriskt befinner sig SKAT under skatteministern och departementschefen och ingår i 

Skatteministeriet
160

. SKAT:s organisation består av ett huvudkontor, 30 skattecenter, vilka 

knyts samman av 5 skattesamarbeten. Skattecentrens kontor är uppdelade på områdena: 

Center för stora företag, betalningscenter, kundcenter, indrivningscenter och IT drift - och 

förvaltningscenter
161

. I de 30 skattecentra bedrivs mycket av de operativa uppgifterna likt 

företagstaxering, löntagartaxering, information och vägledning, kontroll av moms och 

arbetsgivaravgifter och arbetsgivarkontroller
162

, uppgifter vilka benämns ”basuppgifter”, finns 

på alla de 30 kontoren. På vissa av de 30 skattecentran bedrivs även en del specialuppgifter 

likt hantering av dödsbo, konkurser mm. Eva Jochimsen är chefskonsulent vid SKAT där hon 

arbetat under 25 år. Hon arbetar numera på avdelningen för tullfrågor. Hon arbetar på SKAT:s 

huvudkontor och sitter med i gruppen som utreder konsekvenserna av den slopade 

revisionsplikten för de mindre B – företagen.  

5.5.1 Hur bolag lämnar in årsrapporter och när och hur de kontrolleras av 

SKAT 

Årsredovisningarna för 2006 skulle lämnas till Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senast 1 maj 

2007, därmed blir årsredovisningarna offentliga. Deklarationerna skall sedan lämnas till 

SKAT:s skattecenter senast 1 juli 2007. SKAT har sedan till 3 juni 2008 på sig att granska 

deklarationerna. Tidsförskjutningen gör att resultaten gällande hur många bolag vilka slopat 

revisionen för 2007 inte erhålls förrän i slutet av 2009. Efter den tvååriga prövotiden skall 

resultatet av slopandet i dess nuvarande utformning utvärderas . Att det blev två år var därför 

att det ansågs för kort tid med ett år. Man uppskattar att ca 10 % av bolagen kommer att slopa 

revisionen under 2007, vilket dock återstår att se, när resultaten erhålls.  

5.5.2 Bolag vilka slopat revisionen 

Respondenten uppger att eftersom de inte ännu erhållit resultaten från vilka bolag som 

slopade revisionen under 2006, vilket var första året möjligheten fanns kan hon inte svara på 

frågan om vilka skillnader det fanns mellan bolag vilka slopade revisionen och vilka som 
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behöll revisionen. Utvärderingen kommer att erhållas efter sommarn (ny kontakt med Eva 

Jochimsen)Det var dock bara ca 5 % av de mindre B - företagen vilka slopade revisionen 

under 2006. Orsaken till att få bolag slopade revisionen under 2006 kan ha orsakats av att 

många bolag inte hade möjlighet då lagen infördes först april 2006.  

5.5.3 Urvalet av deklarationer vilka granskas 

Urvalet av de bolagsdeklarationer som kontrolleras av SKAT görs utifrån riskanalyser. 

Övergripande utgår SKAT ifrån en strategisk analys vilken omfattar SKAT:s alla områden: 

tull, moms, skatt, uppgifter, mm. Sedan görs ett val av vilka ämnen vi skall fokusera på.
 163

 

Utifrån urvalet granskas de deklarationer där SKAT finner risken störst. Sedan kan det finnas 

krav från EU på vilka bolag som skall granskas vilket vi också måste ta hänsyn till. Till detta 

kommer att vi har en riskanalys som har utgångspunkt i alla olika bolagsformer inklusive de 

som inte har revisionsplikt, t.ex. egenföretagare. I den senare riskanalysen ingår revisionen 

som en av 60 parametrar. Beroende av vad de har angett för uppgifter i deklarationen graderas 

risken för att fel skall ha uppstått i deklarationen. Här har alla de valmöjligheter vilka kan 

kryssas i på deklarationsblanketten olika risknivå. Men här tas även hänsyn till historiska data 

som samlats in tidigare år, t.ex. kan det handla om att de reviderats tidigare och vad som 

framkom under denna revision. Respondenten uppger att revisionen är viktig men är bara en 

del i den riskanalys som görs. 

5.5.4 Arbetet med information och rådgivning 

Respondenten uppger att informationsgivning är en viktig del i SKAT:s uppgifter. SKAT i 

Danmark ingår precis som Skatteverket i Sverige i ett internationellt samarbete gällande Tax 

Compliance där respondenten representerat SKAT i Danmark. Detta är ett viktigt arbete då 

det är bättre att bolagen gör rätt från början istället för att göra rättelser i efterhand. Vilket 

även är angeläget för SKAT. Respondenten uppger att det är bättre om vi kan hjälpa de som 

vill göra rätt för sig och istället lägga resurserna på bolag vilka inte vill betala rätt skatt, då vi 

har begränsade resurser. Om man specifikt tittar på revisionen så är det Ehrvervs og - 

Selskabsstyrelsen som kontrollerar att årsredovisningarna är rätt och att de är reviderade. 

SKAT:s uppgift berör endast skatterna. Vi kan dock konstatera att många av de bolag vilka 

inte har revision anlitar revisorer till rådgivning eller till att upprätta deklarationen. 

 

                                                 

163
 Rapport om revisionspligten for B- virksomheder (Små Selskaber), s. 52 



50 

 

Respondenten uppger att de inte märkt av någon ökad mängd frågor från bolag vilka slopat 

revisionen, vilket kan bero på att väldigt få bolag slopat revisionen. SKAT har inte heller 

upprättat speciell information för bolag vilka slopat revisionen då de inte upplever att det 

finns ett behov av specifik information till bolag vilka väljer att slopa revisionen. I 

analysarbetet då resultatet av 2007 års utvärdering kommer SKAT att se över vilka fel som 

görs av bolag vilka slopat revisionen och om särskild information skulle kunna förebygga 

dessa fel. Respondenten påpekar ju att slopandet av revisionsplikten är att bolagen skall få en 

mindre administration. Men att uppnå en mindre administration för bolagen är svårt då de 

minsta bolagen saknar kunskapen om att upprätta en årsredovisning. 

5.5.5 Deklarationsblanketten 

I samband med att revisionsplikten slopades i Danmark förändrades deklarationsblanketten 

för företag. De skulle nu ange om de haft bistånd med sin redovisning eller upprättandet av 

ÅR, deklarationen eller om de haft en vald revisor som genomfört revision av bolaget. Då det 

måste vara en fördel att ange att bolaget blivit reviderat, än om bolaget inte haft något bistånd 

alls, det finns då risk för att bolag skulle ange att de hade revisor eller annat bistånd trots att 

de saknade det. Respondenten uppger dock att kontrollerna av deklarationsblanketterna görs i 

samma utsträckning som enligt den generella riskanalysen och de stickprov som genomförs 

då. SKAT kommer efter tvåårsperioden att utvärdera deklarationsblanketten och företa de 

ändringar som de finner lämpliga då med tanke på resultatet av analysen. Något som SKAT 

märkt att är att bolag har svårt att veta om biståndet av revisor gäller upprättandet av ÅR eller 

revision av ÅR. Men SKAT avvaktar utvärderingsperioden innan de företar några ändringar 

av deklarationsblanketten, då det annars kan uppstå förvirring. 

5.5.6 Övriga erfarenheter av revisionspliktens slopande 

Hon uppger att hon ser en stor risk i att de minsta bolagen slopar revisionen och då framförallt 

de nystartade, SKAT har insett denna risk och har därför speciell information och vägledning 

till nystartade bolag inte bara de vilka nu inte har revisionsplikt. Respondenten framhåller 

även att det viktiga inte är att bolag har revision utan att de använder sig av revisorns 

kunskaper genom rådgivning. Det kan också vara svårt att revidera ett litet bolag vilket saknar 

interna kontroller och arbetsdelning. När det gäller skatteregler så pågår det ett arbete med att 

generellt förenkla skattereglerna, men arbetet riktar sig inte specifikt mot bolag vilka kan 

slopa revisionen. 
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5.6 Dansk revisionsbyrå – INFO: REVISION 

INFO: REVISION är en revisionsbyrå med ca 100 anställda och har sitt kontor i Søborg, 

Köpenhamn i Danmark. De erbjuder sina kunder tjänster inom revision, redovisning, skatt och 

rådgivning.
164

 Flemming Andreasen arbetar som auktoriserad revisor, vilket han arbetat som 

sedan 12 år tillbaka.  

5.6.1 Argument för och emot revisionen?  

Jag ville med dessa frågor ta reda på vilka argument som finns för och emot att bolag 

fortsätter efterfråga den lagstadgade revisionen. Det framförs argument både för och emot 

revisionen och varför bolag skall köpa revisionstjänsten, det är därför intressant att veta 

respondentens argument för och emot att bolag skall välja frivillig revision. Respondenten 

framhåller att revision innebär att en tredje man utanför bolaget kontrollerar att 

årsredovisningen är korrekt. Revisionen innebär en kvalitetsstämpel, att årsredovisningen 

håller viss kvalité. Detta är av intresse för ett bolags alla intressenter t.ex. kreditgivare, 

arbetstagarrepresentanter och den danska staten. Revisionen innebär därmed att staten, 

kreditgivare och andra intressenter i högre grad kan förlita sig på den information som ges av 

årsredovisningen. 

5.6.2 Orsaken till att bolag behåller revisionen  

Man kan läsa i Erhvervsbladet den 1 april 2008 att få bolag har slopat revisionen
165

, det jag 

ville veta var respondentens åsikt om varför bolag inte slopar revisionen nu när plikten 

slopats. Respondenten framhåller att orsakerna till att bolag väljer frivillig revision är att bl.a. 

kreditgivare kräver att bolagen skall ha revision. Bolag ser även revisionen som en 

konkurrensfaktor där bolag som inte är reviderade ger en negativ signal till kunder och 

leverantörer om bolagets verksamhet – att bolaget inte gör rätt för sig eller att man inte följer 

gällande redovisningsregler. Att bolag skall uppge om de haft revisionsassistans vid 

upprättandet av deklarationen är också en bidragande orsak till att bolag väljer revision. 

Risken för att bolag vilka inte haft revisionsassistans blir kontrollerade i högre utsträckning av 

staten utgör ett starkt argument för att behålla revisionen. Många av de små bolagen har inte 

heller kompetensen att upprätta en årsredovisning vilket gör att de ofta anlitar revisionsbyråer 

för upprättandet av årsredovisningen, då utgör revisionen en mindre kostnad, samtidigt som 

revisionen ger en större trygghet för bolagen. Negativt med revisionen är att den utgör en 
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betydande kostnad för de minsta bolagen. Utöver detta argument framkom inga negativa 

åsikter gällande revisionen under intervjun. 

5.6.3 Bolag som slopat revisionen 

Då det trots allt är en del bolag vilka slopat revisionen, gör det intressant att ta reda på vad 

som karaktäriserar dessa bolag. Respondenten uppger dock att de inte upplevt att några bolag 

slopat revisionen, INFO: REVISION upplever snarare att de fått mer att göra. Slopandet av 

revisionsplikten för de mindre bolagen har alltså inte påverkat revisionsverksamheten negativt 

och inte heller påverkat byråns olika affärsområden.  

5.6.4 Kreditgivarens reaktioner  

Risken för att vilseledande information lämnas från bolag bör variera mellan olika bolag 

beroende på bransch eller andra faktorer vilket borde påverka kreditgivarnas krav på revision 

eller annat bistånd i bolag vilka efterfrågar krediter. Respondenten framför att de risker som 

framförs är av mer generellt slag. Risken är hög framförallt i nystartade bolag vilka är i behov 

av krediter. Han framhåller även att många kreditgivare kräver att bolagens årsredovisning 

skall vara reviderad för att erhålla kredit oavsett om de är nystartade eller etablerade. När det 

gäller kreditgivningen har andra faktorer stor betydelse, t.ex. relationen till kreditgivaren. En 

lång och god relation till kreditgivaren gör att revisionens betydelse minskar. Någon skillnad 

för bolag inom olika branscher ser han inte. Respondenten har inte märkt att kreditgivare 

kommer till dem för att be dem revidera ett bolags årsredovisning. Kreditgivarna kräver 

istället av bolagen att de skall kunna visa upp en reviderad årsredovisning för att ge kredit. 

För dem är det viktigt att det finns en revisionsberättelse i bolagets årsredovisning.  

5.6.5 Konsekvenser för revisionsbyrån 

Att bolag nu har möjlighet att slopa revisionen borde ge nya förutsättningar för byråns 

verksamhet gällande tjänsternas betydelse för byråns lönsamhet och revisionsbyråns möjlighet 

att erbjuda bolagen olika tjänster gällande revision, rådgivning och konsultation. 

Respondenten framhåller att de inte märkt av att bolag slopat revisionen, varför deras 

verksamhet inte påverkats i någon större utsträckning. Respondenten förklarar att precis som i 

Sverige måste byrån sätta upp regler inom byrån för att det inte skall uppstå vad som kallas 

för självrevision. Byrån måste även i efterhand kunna redogöra för hur de säkerställt att det 

inte förekommit självrevision. Bolag vilka slopar revisionen innebär att byrån kan erbjuda 

andra tjänster utan att det uppstår risk för självrevision. De har kunnat erbjuda samma tjänster 

tidigare med men för bolag utan revision innebär förenklingar för byrån. Respondenten 
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upplever snarare att de bolagen som slopar revisionen blir färre. Respondenten uppger att 

INFO: REVISION inte har förlorat några revisionskunder sedan slopandet. På lång sikt kan 

detta dock förändras, ”det blir kanske accepterat att inte ha revision men som det ser ut nu är 

det inte accepterat”. Han uppger att i England har det accepterats att bolag slopar revisionen. 

Det är inte heller en stor besparing för de mindre bolagen om de redan har hjälp med 

upprättandet av årsredovisningen eller annan rådgivning att slopa revisionen. 

5.6.6 Konkurrenssituationen 

Slopandet av revisionsplikten är en stor förändring för revisionsbranschen. Ambitionen med 

slopandet av revisionsplikten är att slopandet skall leda till förenklingar och 

kostnadsbesparingar för bolagen. Om bolagen får denna besparing är det min åsikt att detta 

borde påverka revisionsbyråers situation genom prispress och ökad konkurrens på marknaden. 

Respondenten upplever dock inte att bolag slopat revisionen, därmed har inte heller 

konkurrensen mellan revisionsbyrån och andra revisionsbyråer ökat. Gällande 

konkurrenssituationen till redovisningsbyråer så upplever han ingen förändring mot före 

slopandet av revisionsplikten.  

5.6.7 Utökade kontroller av deklarationer 

Utgångspunkten för deklarationen är i Danmark resultaträkningen i årsredovisningen, vilken 

blir offentlig när den skickas till Erhvervs- och Selskabsstyrelsen. Årsredovisningen skall 

upprättas enligt årsräkenskapslagen (ÅRL i Sverige). Justeringar av resultatet i 

årsredovisningen måste sedan göras då skattemässiga regler gällande t.ex. avskrivningar 

skiljer sig mot reglerna för årsredovisningen. Då grunden för resultatet som skall uppges i 

deklarationen är resultatet i årsredovisningen är det av stor vikt att det är korrekt, för SKV i 

Danmark. För att motverka en kvalitetsförsämring har SKV i Danmark vidtagit ett antal 

åtgärder för att motverka kvalitetsförsämringar av deklarationerna. Bl.a. skall bolagen uppge 

om bolaget har revision eller annat bistånd vid upprättandet av årsredovisning eller 

deklaration på deklarationsblanketten. SKV erhöll även anslag till att utföra fler 

taxeringsrevisioner. Respondenten uppger att de inte upplevt att fler revisioner företagits av 

kommunernas taxering i Danmark eller att de förändrats i övrigt.  

5.6.8 Övriga kommentarer 

Respondenten tror att den korta tid som gått efter slopandet spelar roll för att få bolag slopat 

revisionen, samtidigt som bolagen upplever revisionen som bra. En viktig faktor som 
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respondenten tror spelar roll är att det inte är accepterat av marknaden att bolag slopar 

revisionen.  

5.7 Den svenska debatten 

Debatten gällande revisionsplikten har varit omfattande och många intressenter har haft 

synpunkter på förslag om slopandet av revisionsplikten. Jag kommer i denna del att redogöra 

för huvudargumenten som framkommit i facktidningar och i dagspress, då främst Dagens 

industri. 

5.7.1 SKV 

I debatten gällande hur SKV kan komma att påverkas är kommentarerna ganska negativa. 

Representanter från SKV framhåller de negativa aspekterna av ett slopande av 

revisionsplikten. De anser att de kommer att påverkas negativt av ett slopande av 

revisionsplikten. 
166

 Argumenten som framförs från SKV är farhågorna om försämrad kvalité 

på bolags ÅR vilket de får medhåll om av representanter från revisionsbranschen vilka inte 

anser att revisionsplikten bör slopas då risken för försämrad kvalité på ÅR är stor då 

revisionen innebär en högre grad av kontroll än alternativen. SKV anser dock att det kommer 

att leda till ett försämrat skatteunderlag.
167

 Frågan är om det stämmer då personer som vill 

undkomma revisionen kan göra det genom att bedriva verksamheten i en bolagsform utan 

revisionsplikt
168

. Många är kritiska till förslagen som utredningen lägger fram gällande SKV:s 

nya kontrollmöjligheter och därmed risken att SKV kommer att göra gryningsräder och 

skatterazzior mot bolag som slopat revisionen
169

. Andra farhågor som framkommer är risken 

att samhället kommer att få ”stå för notan”, genom att bolag undkommer skatt och att SKV 

tvingas till ökade kontroller vilket medför ökade kostnader för staten
170

. SKV:s argument för 

att nyetablerade bolag borde ha revisor och inte undantas revisionsplikt får också stöd i 

debatten, då de anses sakna goda kunskaper i redovisning
171

. Utredningens slutsats gällande 

hur ett slopande kommer att påverka SKV överensstämmer inte med SKV:s representant i 
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utredningen Urban Bjergert, som anser att det är i bolagen som revisionen är som viktigast, då 

bolagen kan komma att spara in på ekonomisk rådgivning då revisionen inte längre är ett 

lagkrav. Han framhåller även att efterkontroller är sämre än att företag gör rätt från början. 

Samtidigt har revisorerna en preventiv effekt, då de upptäcker fel vilka rättas utan att det 

resulterar i en anmärkning i revisionsberättelsen. Andra intressenter som Åklagarmyndigheten 

är överens med SKV om att risken för skattefel kommer att öka.
172

 

5.7.2 Revisionsbyråerna 

Revisionsbyråerna kommer att få en annorlunda marknadssituation, då plikten försvinner. Det 

innebär att revisionsbyråer måste marknadsföra sig annorlunda och visa värdet av revisionen 

eller att inrikta sig på annan verksamhet som t ex rådgivning, redovisningstjänster mm.
173

 

Slopad revisionsplikt innebär även möjligheter ett bolag som slopar revisionen, finns stora 

möjligheter för revisorer att arbeta som rådgivare åt bolagen
174

. Den nya marknadssituationen 

kan leda till ökad flexibilitet, där revisorerna ges möjlighet att vara antingen revisor eller 

redovisningskonsult till företagen
175

. Samtidigt finns risk att konkurrensen mellan byråerna 

minskar på vissa orter, om revisionsbyråer stänger kontor på orter där efterfrågan på revision 

minskar vilket kan leda till lägre kvalité på revisionerna
176

. Samtidigt framstår det som att en 

övervägande del av företagen kommer att behålla revisionen trots att plikten avskaffas
177

. 

Vissa revisorer ser en möjlighet i att bolagen slopar revisionen men att bolagen även i 

framtiden kommer att behöva revisorer för rådgivning eller redovisning
178179

. Många bolag 

kommer slopa revisionen antar vissa, men inte att revisorer skulle bli sysslolösa. Revisorers 

kompetens måste bara anpassas till de mindre bolagens behov, där revisionsplikten idag kan 

ses som ett hinder
180

. Men det självklara revisionsuppdraget som inledande kontakt för 

möjliggörande av tilläggsuppdrag kommer att försvinna
181

.ur ett konkurrans perspektiv 
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välkomnas den ökade konkurrensen och att revisionskostnaderna för företagen kan komma att 

minska, genom att en mer flexibel prissättning växer fram.
 182

Revisorers betydelse är störst då 

ett land befinner sig i lågkonjunktur vilket gör att effekterna av det lagda förslaget främst 

kommer att märkas i en sådan situation. Att bolagen skulle nekas krediter eller att de skulle 

drabbas av sämre villkor för sina krediter tror inte alla heller.
183

 

 

Samtidig framkommer det i debatten att många av bolagens övriga intressenter kommer att 

rekommendera bolagen att frivilligt välja revision
184

 eller kommer att kräva revision. 

Skillnaden blir att revisionen blir frivillig för bolagen men underförstått är ett krav från 

bolagens intressenter, då marknaden kräver ekonomisk information av hög kvalité.
185

 

5.7.3 Kreditgivare 

Kreditgivarnas syn på revisionspliktens slopande är av stort intresse då de ställs inför nya 

förutsättningar vid bedömning av bolagen vid kreditansökningar. Bankföreningens 

representant i utredningen anser att ett slopande av revisionsplikten är ett måste då övriga 

stater i Europa redan slopat plikten och finner inga argument till att kräva revision av 

mikroföretag eller vilande bolag. Att kreditgivare skulle kräva revision av bolag som ansöker 

om krediter ser han dock som en möjlighet. Kravet på revision för att erhålla krediter kommer 

nog att vara högre då ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur. Han framhåller även att 

kreditgivare idag måste bedöma företags kreditvärdighet utan tillgång till reviderade 

årsredovisningar om den ansökande är en enskild näringsidkare. En faktor som kan komma att 

påverka kreditgivarnas krav på revision är hur mycket krediter ett bolag har sedan tidigare. Av 

samma åsikt är kreditgivare vilka argumenterar med åtgärder som att inte ge krediter till bolag 

utan reviderade räkenskaper. De positiva rösterna hörs dock från vissa inom samma 

intressentgrupper med åsikter som att förslaget är väl avvägt och att de svenska revisorerna 

kan komma att framstå som ”kundfrånvända” 
186

. 
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6 Analys 

*************************************************************************** 

Analysen kommer att ha utgångspunkt i uppsatsens syfte samt problemformulering. Med hjälp 

av principal- agent teorin, intressentteorin och insamlad empiri kommer jag att föra en 

diskussion vilken leder fram till uppsatsens slutsats vilken besvarar uppsatsens 

forskningsfrågor. 

 *************************************************************************** 

6.1 Inledning  

Vilka konsekvenserna kommer att bli för valda intressenter är starkt beroende av hur många 

bolag som slopar revisionen, vilket påverkas bl.a. av reglerna vid ett slopande . I England har 

det tagit många år innan bolagen slopat revisionen och därmed reellt sparat pengar på att 

revisionsplikten slopats. Min uppfattning är därför att det kommer att ta några år innan 

bolagen kommer att slopa revisionen. Jag kan även genom den undersökning som redogjorts 

för gällande slopandet av revisionsplikten i Danmark konstatera att få bolag slopat revisionen 

men att andelen bolag som slopar revisionen förväntas att öka i framtiden. Med denna 

utgångspunkt kommer nu konsekvenserna för SKV, kreditgivare och revisionsbyråer att 

analyseras. 

6.2 SKV 

Med Principal – agent teorin analyseras informationsasymmetrin mellan bolagets ledning och 

dess intressenter. Vid ett slopande av revisionsplikten enligt förslaget kommer 

informationsasymmetrin mellan SKV och bolagen att öka, då SKV inte längre kan förutsätta 

att bolagens årsredovisningar är reviderade. De förslag som utredaren Bo Svensson ger för att 

motverka den ökade informationsasymmetrin är att bolagen måste ange om de har biträtts av 

revisor eller annan sakkunnig vid upprättande av årsbokslut eller deklaration. Kravet gäller 

inte endast de bolag som föreslås undantas revisionsplikt, vilket resulterar i att SKV kommer 

att kunna rikta sina insatser mot de företag där riskerna för fel är som störst, mer precist. Då 

informationen kan antas komma att hanteras datamässigt innebär det ett mindre arbete för 

SKV för användandet av informationen. De föreslagna nya kontrollmöjligheter som SKV 

föreslås få, med det som kallas ”gryningsräder” i debatten, kan få en avskräckande effekt mot 

att bolag slopar revisionen. Men då krävs det mer resurser till SKV för kontroller då urvalet 

av deklarationer troligen kommer att påverkas av en slopad revisionsplikt. Med ytterligare en 
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”egenskap” att ta hänsyn till så kommer kontrollerna av företag som granskas idag att minska, 

om resurserna till SKV inte ökas. Viktigt är ju och att bolagen märker av att SKV gör 

kontroller, för att motverka ökade skattefel. Förslaget att ta bort kravet på att revisor vilken 

skrivit en oren revisionsberättelse skall meddela SKV, får omedelbara konsekvenser för SKV 

oavsett om bolagen slopar revisionen eller inte. Därför anser jag att det vore att ta ut effekter 

av lagda förslag innan man ser resultatet av det, vilket respondenten från SKV påpekar. På det 

sättet skulle även SKV inte drabbas av den informationsförlust som förslaget innebär och 

därmed drabbas SKV i mindre grad och inte alls om inte bolagen väljer att inte slopa 

revisionen. Enligt agentteorin är kontroller ett av de medel principalerna har för att motverka 

den informationsasymmetri som gäller mellan agenter och principaler. Med mindre kontroll 

via revisorer och samma antal kontroller från SKV:s sida kommer incitamenten hos bolagen 

att vara små att anlita kvalificerad hjälp framför allt hos oseriösa bolag. Vad som kommer att 

påverka är även om bolagets resultat är tillfredsställande för ägaren/ägarna eller inte. Tidigare 

har redogjorts för att bolagen saknar den kunskap som krävs för att redovisa rätt vilket skapar 

följdeffekter för deklarationerna om bolagen inte anlitar redovisningskunniga konsulter och 

eller rådfrågar revisorer vid upprättandet av ÅR. Speciellt gäller det nystartade bolag, där 

behovet är störst enl. respondenten, vilket jag är överens om då många som startar företag har 

dåliga kunskaper i redovisning. Av stor vikt för SKV är om bolagen som slopar revisionen 

köper andra tjänster likt redovisning eller en mindre kontroll, jämfört med revision så kommer 

SKV att gynnas oavsett vilken typ av tjänst som köps av bolagen.   

 

Om bolagen inte slopar revisionen vilket är fallet i Danmark leder det lagda förslaget till att 

SKV får mer information om bolagen än de haft tidigare vilket kan leda till effektivare 

skattekontroller. Det kommer att förbättra SKV:s möjligheter att rikta sina insatser mot att 

revidera bolag där riskerna är som störst. Detta kan leda till effektivitetsvinster för SKV och 

därmed besparingar. Utvecklingen i England tyder på att fler bolag slopar revisionen efter ett 

antal år då bolagen och dess intressenter anpassat sig till de nya villkoren. Blir utvecklingen 

densamma i Sverige ges SKV tid till analys och anpassning till att bolag slopar revisionen. 

Det finns dock kulturella skillnader och andra parametrar likt konjunktursvängningar vilket 

gör att utvecklingen i Danmark, Sverige och England kan avvika.  

 

Som intressent har SKV till uppdrag av staten att se till att bolagen betalar den skatt de är 

skyldiga enligt lag. Samtidigt är det staten som stiftar lagarna. Beroendeförhållandet mellan 
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bolagen och SKV är speciellt då bolagen inte är direkt beroende av SKV, vilket de är av 

kreditgivare och revisionsbyråer. Många bolag behöver krediter för att kunna starta och driva 

sin verksamhet och samtidigt ofta i behov av revisionstjänster. Det är istället bolagen som är 

skyldiga att lämna in deklarationer vilka är upprättade i enlighet med redovisnings- och 

skatteregler. Många av bolagens ledare vill därför göra rätt för sig. Om revisionsplikten slopas 

ökar risken för att bolagen ser möjligheter att omfördela sina begränsade resurser till andra 

intressenter, speciellt i situationer då de har svårt att tillmötesgå andra intressenters krav. 

Konkurrensen mellan bolagens olika intressenter kan därför komma att drabba SKV genom 

att skattefelen ökar om bolag slopar revisionen. En sådan utveckling har dock inte kunnat 

konstateras ur den undersökning som företagits.  

6.2 Kreditgivare 

Enligt intressentmodellen kommer kreditgivarna att kräva revision av bolagen. Det är bolagen 

som har all information, och revisionen är en kontroll av att ÅR visar en rättvisande bild av 

bolagets resultat och ställning. Utan revisionen kommer kreditgivarnas kontroll över bolagen 

att minska. Jag ser då precis som agentteorin förutspår att bolagen kommer att försöka att 

erhålla krediter med förskönade ÅR. Risken för det kommer att göra att kreditgivare kommer 

kräva revision av bolag som söker kredit. Respondenten uppger också att det är deras 

uppfattning vilket är fallet även i Danmark. Kraven på revision är en av anledningarna till att 

bolagen fortfarande har revision i Danmark enligt genomförda studie. Resultatet för 

kreditgivarna blir att kreditgivarna inledningsvis inte kommer att påverkas i någon större 

utsträckning, vilket är fallet i Danmark. Kreditgivarna måste dock ta i beaktande att 

revisionsplikten kommer att slopas för bolagen i sina kreditvillkor både för nuvarande och 

framtida kredittagare. Klart är att slopandet av revisionsplikten innebär merarbete för 

kreditgivare då de inte längre kan anta att bolagens ÅR är reviderad då bolagen söker kredit. 

Alternativ till revisionen kommer troligen att arbetas fram och bokslutsberättelsen är ett av de 

alternativen. Kreditgivare kommer då tvingas till att acceptera de alternativ som växer fram 

vilket sätter dem i en sits där de måste ha goda kunskaper i vad det innebär för kvalitén på 

ÅR.   

6.3 Revisionsbyråer 

Revisionsbyråerna i Sverige har delvis redan anpassat sig till att revisionsplikten kan komma 

att slopas. De har startat upp redovisningsavdelningar vilka skall kunna ta hand om bolag 

vilka slopar revisionen men som behöver hjälp med sin redovisning. Detta arbete har de stora 



60 

 

revisionsbyråerna startat för ett antal år sedan då de förväntade sig att revisionsplikten skulle 

komma att slopas även i Sverige. Revisionsbyråernas dilemma är att de inte vet hur många 

bolag som kommer att slopa revisionen. I Danmark har inte bolagen slopat revisionen i någon 

större utsträckning än, vilket även visar sig i att revisionsbyrån från Danmark som deltog i 

undersökningen inte har noterat någon förändring. Förväntningarna hos många är att antalet 

bolag som slopar revisionen i Danmark kommer att öka de kommande åren. Idag märker 

revisionsbyråerna snarare en ökning av efterfrågan av deras tjänster efter att revisionsplikten 

slopades. Viktigt för revisionsbyråerna är att de visar för bolagen att de är en viktig intressent 

till bolagen, att revisionen innebär ordning och reda vilket är lönsamt inte bara i 

konkurrenshänseende utan att värdet av revisionen är större än kostnaden.  

 

Revisionsbyråernas speciella situation när det gäller informationsasymmetrin är att se till att 

bolag vilka är underställda lagstadgad revision lämnar en rättvisande bild av företagets 

resultat och ställning. Bara för att bolagen slopar revisionen försvinner inte kraven från vare 

sig kreditgivare, SKV eller andra intressenter. Då ägarna ofta är de enda personerna som är 

verksamma i bolagen så kommer inte kraven på information från ägarna då de vanligen har all 

information. Samtidigt saknar verksamma personer i bolagen ofta kunskaper om redovisning, 

kunskaper vilka även snabbt blir inaktuella då redovisningsregler ständigt förändras. Då 

kraven fortfarande kvarstår från övriga intressenter på informationen och dess utformning 

leder det till att ett fortsatt stort behov av redovisningstjänster och revision kommer att finnas, 

vilket gör att jag tror att revisionsbyråerna även i framtiden kommer att ha mycket att göra 

men att deras verksamhet i större utsträckning kommer att bestå av rådgivning och 

redovisningsarbeten drabbas .  

Jag kan se att där förekommer en del skillnader i svaren erhållna från respondenterna från E & 

Y samt Grant Thornton. Från Grant Thornton erhölls mycket mer detaljerade svar gällande 

bolagen varför man märker att de har inriktningen mot bolagen som föreslås kunna slopa 

revisionen. Jag ser därför att de i större utsträckning kommer att påverkas av slopandet av 

revisionsplikten än vad E & Y kommer att göra, då Grant Thornton är inriktade mot bolagen. 

Samtidigt så kommer de att få konkurrens av de övriga stora revisionsbyråerna gällande 

redovisningstjänsterna.    
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7 Avslutning 

*************************************************************************** 

I kapitlet kommer jag att skriva de slutsatser vilka kan dras utifrån genomförd undersökning, 

vilket följs av förslag på framtida forskning.  

*************************************************************************** 

7.1 Slutsats 

Hur de tre intressenterna SKV, kreditgivare och revisionsbyråer kommer att påverkas av 

slopandet av revisionsplikten är starkt beroende av hur många bolag som slopar revisionen. 

Erfarenheterna från både Danmark och England visar att det tar tid innan bolagen anpassar sig 

till de nya villkor som gäller. Att det skulle bli så i Sverige med är troligt då Sverige och 

Danmark har mycket gemensamt regelmässigt för revisionsplikten då båda staterna är med i 

EU. Undersökningar på båda sidor sundet visar att bolagens kreditgivare ställer krav på 

revision. Samtidigt verkar kunskapen hos bolagen i Danmark om vilka bolag som har rätt att 

slopa revisionen och reglerna vid ett slopande vara dålig hos bolagens ledare. Troligen 

kommer det i Sverige att bli ungefär som i Danmark. Ett mindre antal bolag kommer att slopa 

revisionen och därmed kommer andra bolag att se hur SKV eller kreditgivare kommer att 

reagera. Även kunskapen om hur ett slopande går till och om de kan slopa revisionen kommer 

efter hand att sprida sig. Om bolag som slopar revisionen inte drabbas av högre kostnader för 

krediter eller blir utsatta för skatterevisioner i större utsträckning leder det till att fler kommer 

att följa efter. Revisionsbyråerna kommer troligen att drabbas genom att de måste ändra sin 

verksamhet mot att inrikta sig mer mot redovisning och rådgivning, vilket de stora 

revisionsbyråerna redan gjort. Det är dock så att den största arbetsbördan för revisorer på 

revisionsbyråer ligger i revision av AB vilka inte kommer kunna slopa revisionen. SKV 

kommer inte att drabbas i ett inledningsskede mer än att de får in mer information från företag 

likt enskilda näringsidkare vilka aldrig omfattats av revisionsplikt. Orsaken är att utredaren 

föreslår att alla bolag enligt förslaget måste lämna uppgifter om externt bistånd för 

redovisning och deklaration eller revision. På längre sikt kommer fler bolag troligtvis att slopa 

revisionen och då måste SKV:s insatser riktas mot de bolag vilka slopat revisionen. 

Kreditgivarna kommer inte att drabbas mer än att de måste anpassa sina villkor för krediter så 

att krav på revision finns med. Samtidigt måste anställda veta vad som gäller för att de ska 

kunna besvara frågor och att ge krediter till bolag utan en reviderad årsredovisning, om de 

tillåter det. 
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7.2 Framtida forskning 

Slopandet av revisionsplikten för bolag är nytt för många stater i Norden. Vi har dock stater i 

övriga Europa likt England som börjat undanta mindre AB från revisionsplikt i etapper under 

en femtonårsperiod. Då Danmark slopade revisionsplikten för mindre B-företag i april 2006 

var ekonomin i en uppåtgående konjunktur, och få bolag har slopat revisionen där. En studie i 

hur konjunkturen i ett land påverkar bolagen att slopa revisionen eller om de som slopat den 

återgår till revision i den rådande finanskrisen, då bolagens intressenter ofta blir mer kritiska i 

lågkonjunkturer. Kommer finanskrisen att leda till att kreditgivare och stater ändrar kraven på 

revision, för att de upptäcker att det skulle motverka konkurser eller uppsägningar. Vi kan 

redan se reaktioner i Danmark där det kommit råd för vilka områden revisorer bör revidera 

extra noggrant och där det framförallt kan uppstå fel i ÅR
187

. En annan intressant 

frågeställning är hur det är om några år. D.v.s. vad blev utfallet om det slutligen blir lag 

gällande slopandet av revisionsplikten för mindre AB i Sverige. 

                                                 

187
 Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de 

ændrede markedsforhold, s. 1-6 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor, SKAT, Danmark 

I Sverige presenterades alldeles i början av april ett förslag (SOU 2008:32) om slopandet av 

revisionsplikten för de allra flesta AB. Enligt förslaget är det 97 % av alla AB som kommer 

ha möjligheten att slopa revisionen fr.o.m. 2011. Min uppsats behandlar de eventuella 

konsekvenser slopandet av revisionsplikten kommer få i Sverige. De intressenter i Danmark 

som ingår i min undersökning är revisionsbyråer, kreditgivare och SKAT. 

Danmark slopade revisionsplikten för B-företag (nedan: företag) 2006. Vi kan konstatera att 

endast 5 % av de företag som hade möjlighet att slopa revisionen i Danmark 2006 gjorde det. 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen uppskattar dock att det för 2007 blir betydligt fler företag som 

slopat revisionen i Danmark.
188

  

Revisionen handlar om kvalitetskontroll av årsredovisning och den löpande bokföringen, 

vilket har stor betydelse för SKAT:s verksamhet
189

. Det är därför av stort intresse för mig att 

ta del av just era erfarenheter av att revisionsplikten slopades i Danmark och hur ni har 

påverkats av förändringen. 

Personligt  

1. Vilken befattning har ni på SKAT? 

Vilka företag slopade revisionen 2006 

2. Har SKAT i Danmark undersökt vilka företag som valde bort revisionen 2006? 

Om ja: 

a) Har det betydelse om företagen är nystartade eller redan etablerade för om företag 

slopar revisionen? 

b) Har branschen betydelse för om företag slopar revisionen? 

c) Har antalet anställda i företaget betydelse för om företag slopar revisionen? 

d) Har företagets ekonomiska ställning (soliditet) betydelse för om företaget slopar 

revisionen? 

e) Har företagens Skuldsättningsgrad betydelse för om företag slopar revisionen? 

 

 

                                                 

188
Brøndum, Rikke, 15.000 virksomheder har fyret revisoren  

189
 Erhvervs- og selskabsstyrelsen, Rapport om revisionspligten for B- Virksomheder (Små Selskaber), s. 52  
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Urvalet av företag som revideras av SKAT 

SKAT reviderar företags deklarationer samt företagens redovisning för att säkerställa att rätt 

skatt betalas. Från 2006 så har mindre B- företag möjlighet att slopa revisionen, vilket skall 

uppges på deklarationsblanketten
190

  

3. Har ni förändrat urvalet av företag som ni väljer att revidera pga. att revisionsplikten 

för B- företag slopats? 

4. Tar ni hänsyn i urvalet till om företag som slopat revisionen använder sig av en 

redovisningsbyrå för upprättandet av årsredovisningen?  

5. Tar ni hänsyn i urvalet till om företag har slopat revisionen och inte heller anlitar 

någon hjälp med upprättandet av årsredovisningen? 

6. Kontrollerar SKAT att de uppgifter som företag uppger på deklarationsblanketten 

gällande om de behållit revisionen eller anlitat annan hjälp för upprättandet av 

årsredovisningen, Hur?  

7. Företag skall enligt den danska deklarationsblanketten för B- företag ange om deras 

företag har revision eller anlitat någon för att upprätta årsredovisningen mm
191

. Hur 

använder ni denna information?  

Information/ rådgivning/vägledning 

På er hemsida kan man läsa att en av SKAT:s visioner är att arbeta för att rätt skatt skall 

betalas av företag; detta vill ni uppnå genom vägledning och information.
192

 

8. Har SKAT arbetat aktivare med information och rådgivning riktad mot företag som 

slopat revisionen, på vilket sätt har ni gjort detta?  

9. Planerar SKAT att förändra den vägledning och information som ni ger till företag 

som slopar revisionen, pga. de erfarenheter ni fått sedan slopandet av revisionsplikten? 

10. Inom vilka områden ser SKAT det största behovet av bättre information till företag 

som slopar revisionen? 

11. Bolag som har möjlighet att slopa revisionen kan vara från olika branscher, Ger ni 

olika information beroende på vilken bransch de är verksamma? vilka skillnader finns, 

vad beror det på?  

12. Får SKAT fler frågor angående skatter från de företag som väljer att slopa revisionen? 

Risk och åtgärder för att säkerställa att rätt skatt betalas 

                                                 

190
 SKAT:s hemsida 

191
 Selvangivelse for aktieselskaber m.fl., s. 2 

192
 SKAT:s Hemsida 
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Ett av SKAT:s uppdrag är att säkerställa att så många som möjligt betalar rätt skatt. Då ni inte 

kan kontrollera alla så grundar SKAT sina kontroller på riskbedömning.
193

  

13. Har er riskbedömning förändrats pga. att vissa företag slopat revisionen?  

14. Om ja, Hur har denna bedömning förändrats? 

Regler och lagar gällande skatter  

SKAT arbetar med att förenkla de skatteregler som gäller i Danmark för företag.
194

 

15. Arbetar SKAT med att förenkla skattereglerna mer för företag som kan slopa 

revisionen?  

16. Om ja, vilka skatteregler ser SKAT störst behov av att förenkla?  

17. Ser SKAT ett större behov av att förenkla skattereglerna efter att revisionsplikten 

slopades 2006? 

Deklarationsblanketterna  

18. Företag skall på deklarationsblanketten i Danmark ange om deras företag har revision 

eller anlitat någon för att upprätta årsredovisningen
195

. Hur använder SKAT denna 

information?  

19. Företag skall vidare på deklarationsblanketten ange om företagets årsredovisning 

reviderats eller upprättats av redovisningsbyrå eller inte
196

. Kontrollerar SKAT att 

dessa uppgifter stämmer? Hur? 

20. Överväger SKAT att förändra deklarationsblanketten nu när ni sett resultatet hur 

förändringarna av blanketten fungerat efter slopandet av revisionsplikten, hur? 

Övrigt 

21. Vilka andra erfarenheter har ni dragit av att vissa företag slopat revisionen? 

22. Har ni något ni vill tillägga angående hur SKAT har påverkats av då vissa företag nu 

inte längre har revision? 

Ber om att få återkomma vid ett senare tillfälle om vi upptäcker att där finns oklarheter eller 

om vi upptäcker ett behov av att ställa fler frågor. 

Tackar för intervjun 

Med vänliga hälsningar  

Jan Ivarsson 

                                                 

193
 SKAT:s hemsida 

194
 Ibid. 

195
 Selvangivelse for aktieselskaber m.fl., s. 2 

196
 SKAT:s hemsida  



72 

 

 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor, Skatteverket, Sverige 

 Presentation 

I Sverige presenterades alldeles i början av april ett förslag om slopandet av revisionsplikten 

för de allra flesta aktiebolag. Vår uppsats kommer att behandla de eventuella konsekvenser 

slopandet av revisionsplikten kommer få i Sverige. Enligt förslaget är det 97 % av alla 

aktiebolag som kommer ha möjligheten att avskaffa revisionen fr.o.m. 2011. Då revisionen 

handlar om kvalitetskontroll av årsredovisning och den löpande bokföringen, vilket har stor 

betydelse för Skatteverket, är det intressant att ta del av just era synpunkter. De svenska 

intressenter som ingår i vår undersökning är revisionsbyråer, Skatteverket och kreditgivare.  

 

Det är intressant för vår del att intervjua eftersom ni i hög grad kommer påverkas av slopandet 

av revisionsplikten. Vi vill genom en intervju med er få en inblick i vilka förändringar som 

Skatteverket (SKV) står inför och hur ni tänker hantera dessa med utgångspunkt i det lagda 

förslaget. Det finns redan olika önskemål från Skatteverket vilka nämns i förslaget som 

presenterades av Bo Svensson, men är dessa tillräckliga?  

 

Personligt 

1. Vilken befattning har ni på skatteverket? Inom vilka områden arbetar ni? 

2. Vilka befattningar har ni haft tidigare på skatteverket? 

3. Har ni varit med i arbetet av den utredning som ligger till grund för förslaget (SOU 

2008:32), och vilka konsekvenserna kan bli för skatteverket?  

Urvalet av företagen som skall revideras av Skatteverket  

4. Planerar ni att ändra sättet att välja ut företagen som skall granskas då lagkravet på 

revision för nästan alla (97 %) försvinner? 

5. Kan ni komma att skilja på företag som inte har revision men som anlitar en 

redovisningsbyrå för upprättandet av årsredovisningen i urvalet annorlunda än de som 

upprättar den och deklarationen på egen hand?  

6. Kan ni komma att behandlade företag som har anlitat en auktoriserad 

redovisningskonsult vilken skrivit en bokslutsberättelse annorlunda i urvalet av företag 

som skall revideras jämfört med de som varken har det eller revision? 
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7. Det är lagkrav idag att revisorer skall skicka de orena revisionsberättelserna som de 

skriver till skatteverket. Om vissa företag slopar revisionen så får ni inte in dem från 

de företagen, vilket påverkar era kontrollmöjligheter. Hur funderar ni på att hantera 

detta i urvalsprocessen?  

Deklarationsblanketten, inrapportering av uppgifter 

8. Enligt förslaget vill skatteverket ha upplysning om årsredovisningen är reviderad eller 

inte genom att detta skall uppges på deklarationsblanketten. Vad tycker ni om detta? 

9. Enligt en artikel i Dagens industri så kommer företagen att skrämmas till revision, då 

Skatteverket ges möjlighet till oanmälda skatterazzior, är inte det meningen
197

?  

10. Kommer ni att förändra de uppgifter som företag lämnar genom det standardiserade 

räkenskapsutdraget (SRU) då företag får möjlighet att slopa revisionen?  

Skatterevisioner samt skattefelen  

Innan lagkravet på revision infördes så utförde Skatteverket betydligt fler skatterevisioner än i 

dagsläget
198

.  

11. Planerar ni utöka antalet revisionerna för de företag som väljer bort revisionen?  

12. Kommer ni att revidera företagens deklarationer olika beroende på om företagens 

årsredovisningar reviderats eller ej? Med hänsyn till noggrannhet och djup  

Enligt förslaget så hittas de flesta skattefel i de företag som kommer att kunna slopa 

revisionen
199

.  

13. Hur planerar ni att motverka att felen blir ännu större då revisionsplikten slopas? 

(Förutom de föreslag som finns i förslaget uppgift om revision på 

deklarationsblanketten, oanmälda besök hos företagen). 

14. Det är bl.a. revisorerna som anmäler de flesta av de mindre komplicerade 

skattebrotten
200

. Hur kan ni fånga upp de fel som nu inte kommer att upptäckas pga. 

att företag ges möjlighet att slopa revisionen?  

15. Vad anser ni om att den allmänna bokföringskontroll vilken i förslaget föreslås 

införas?  

16. Enligt förslaget så kommer skattefelen att öka pga. att revisionsplikten avskaffas. 

Anser ni att de ökade kontrollmöjligheter som är föreslagna kan förhindra detta? 

                                                 

197
 Lans, Karl, Företagen ”Vi är nöjda” 

198
 Precht, E., Vi värdesätter revisionen 

199
 SOU 2008:32 s. 142 

200
 SOU 2008:32 s. 149 
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I förslaget står det att de största skattefelen står att finna i skatteslagen, moms sociala avgifter 

och inkomstskatt på näringsverksamhet, var är risken störst enligt er att felen kommer att öka 

för de företag som väljer bort revisionen
201

? 

17. Är revisionerna utförda av revisorer till stor hjälp för att rätt skatt betalas av de 

berörda företagen? 

Allmän åsikt  

18. Var ser ni de största bristerna i det förslag som är lagt nu gällande skatteverkets 

verksamhet? 

19. Vad är er allmänna åsikt om förslaget om slopandet av revisionsplikten, vilket berör 

Skatteverket som Bo Svensson lagt fram? 

20. Har ni något ni vill tillägga?  

 

Tack för visat intresse för vårt uppsatsarbete att ni tog er tid för vår intervju.. 

Med Vänliga Hälsningar 

Josefin Sandgren och Jan Ivarsson 

                                                 

201
 SOU 2008:32 s. 142 
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Bilaga 3: Intervjufrågor, INFO: REVISION, Danmark  

Presentation 

Vid kontakt med dig den 23/4 avtalade vi en tid för intervju den 13 maj kl. 13.00, på ditt 

kontor i Köpenhamn. Vidare skickade vi ett presentationsbrev med syftet med uppsatsen samt 

varför vi vill intervjua dig. Det sammanfattar vi nedan: 

I Sverige presenterades helt nyligen ett förslag om ”slopandet av revisionsplikten för mindre 

aktiebolag”, och vår uppsats kommer att behandla konsekvenser som slopandet kommer att få 

i Sverige. Det är cirka 97 % av aktiebolag som berörs enligt det förslag som presenterades och 

som kommer ha möjlighet att slopa revisionen är 2011. Eftersom revisionsplikten avskaffades 

i Danmark år 2006 är det intressant för vår del att genomföra en undersökning om 

utvecklingen i Danmark.  

De svenska intressenter som vi ska undersöka är revisionsbyråer, skatteverket och 

kreditgivare. Vi kommer också att jämföra de danska lagarna eller reglerna gällande 

revisionsplikten med de föreslagna svenska lagreglerna.  

Personligt 

1. Hur har er karriär på revisionsbyrån sett ut?  

 Argument för/emot revision efter lagändringen  

2. Vilka argument har revisionsbyråerna för att företag ska behålla revisionen? 

3. Enligt Erhvervsbladet har ni fått större insyn i företagens sparande och finansiering, 

håller ni med om det, hur kommer det sig?  

4. De främsta fördelarna med att behålla revisionen är att företagens kunder förlitar sig 

på att de uppgifter som lämnas i årsredovisningen är korrekta, företagens interna 

kontroll blir säkrare, finns det fler argument?  

5. Finns det olika argument beroende på företags storlek, Nystartade/etablerade, 

branscher? 

Vilka bolag slopar revisionen? 
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6. Enligt en artikel i Erhvervsbladet (1/4-08) så har endast 5 % av bolagen slopat 

revisionen i Danmark, vad kan det bero på
202

? Mandattiden, räknar ni med att fler 

bolag kommer slopa revisionen i framtiden? 

7. Har ni någon uppfattning om vilka typer av företag som trots allt valt bort revisionen 

(storlek, nystartade/etablerade, i vissa branscher, utan betydande upplåning)? 

Byråns arbetsområden 

8. Har de olika affärsområdenas (revision, rådgivning, skatt, m.fl.) betydelse för er 

revisionsbyrås lönsamhet ändrats sedan 2006, pga. Att revisionsplikten enligt lag togs 

bort? 

9. Har lagändringen gett er möjligheter att erbjuda fler eller ytterligare tjänster t.ex. 

företagsvärderingar till de företag som valt bort revisionen? 

10. Anlitar många bolag er för upprättandet av årsredovisningen? 

 Konkurrens mellan revisionsbyråer 

11. Har ni märkt av en ökad/minskad lönsamhet för er revisionsverksamhet efter slopande 

av revisionsplikten? 

12. Nu när revisionen är efterfrågestyrd har konkurrensen mellan revisionsbolagen 

gällande revisionstjänster ökat? 

13. Har ni märkt av en förändring i konkurrensen mellanrevisionsbyråer och 

redovisningsbolag gällande redovisningstjänster? 

Skattesystemet 

14. Hur fungerar kopplingen mellan redovisning och beskattning? 

15. Hur har skatterevisionen förändrats efter slopandet av revisionsplikten?  

Kreditgivare 

16. Hur ser kreditgivarna på revisionen nu när revisionsplikten är slopad, har de börjat 

anlita er för att göra kreditbedömningar nu?  

 

 

                                                 

202
 Brøndum, Rikke, 15.000 virksomheder har fyret revisoren 
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Allmän åsikt 

17. Har ni någon ni vill tillägga angående konsekvenserna av slopandet av 

revisionsplikten efter lagändringen eller till den debatt som förs angående 

revisionsplikten i Danmark?  

Ber om att få återkomma vid ett senare tillfälle om vi upptäcker att där finns oklarheter eller 

om vi upptäcker ett behov av att ställa fler frågor.  

 

Tackar för intervjun 

Jan Ivarsson & Josefin Sandgren 



78 

 

Bilaga 4: Intervjufrågor, Revisionsbyråer, Sverige 

Presentation 

Vi har valt att titta på det lagförslag som presenterades i början av april gällande slopandet av 

revisionsplikten för mindre aktiebolag och de konsekvenser förslaget kommer att få i Sverige. 

Danmark avskaffade revisionsplikten för mindre B-företag
203

 år 2006
204

. Vi vill därför 

jämföra de förväntade konsekvenserna av det svenska förslaget med vad som skett i Danmark 

efter deras lagändring. Intressenterna vi kommer att behandla i vår uppsats är 

Revisionsbyråer, kreditgivare samt skatteverket.  

Intervjuer genomför vi både i Danmark och Sverige för att erhålla primärdata från 

intressenterna.  

Vi intervjuar dig eftersom du är insatt i lagförslaget samt arbetar på en av de största 

revisionsbyråerna i Sverige som auktoriserad revisor.  

Personligt 

1. Vilken befattning har ni på revisionsbolaget? Inom vilka områden arbetar ni? 

2. Hur länge har ni arbetat på revisionsbolaget? 

Lagförslagets konsekvenser  

3. Finns det några speciella situationer, t ex. lagervärdering, då det finns en risk att fler 

fel uppstår om företag inte längre låter revidera sina räkenskaper? Om ja, vilka 

”situationer”? 

4. Tror ni att berörda företag kommer behålla revisionen trots att lagkravet försvinner 

(fr.o.m. för 2011)? 

5. Vilka argument finns för och emot att behålla revisionen? 

6. Vilken typ av berörda företag tror ni kommer behålla revisionen? Storlek, 

Nystartade/etablerade, Företag med betydande skuldsättning, eller med spridd 

ägarkrets? Andra typer?  

Verksamhetsförändring 

7. Har ert revisionsbolag börjat förbereda sig inför det eventuella slopandet av 

revisionsplikten? Hur?  

                                                 

203
 B- företag med en balansomslutning på 1,5 MDKR(miljoner danska kronor), nettoomsättning på 3 MDKR 

och 12 st. anställda 

204
 Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hemsida – Fravalg af revision(http://www.eogs.dk/sw38811.asp) 
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8. Anser ni att lagförslaget gällande slopandet av revisionsplikten kommer leda till 

ökad/minskad lönsamhet för er revisionsverksamhet? 

9. Tror ni affärsområdenas (revision, rådgivning osv.) betydelse för er revisionsbyrå att 

förändras pga. lagförslaget, gällande lönsamhet, omsättning och antal anställda etc.? 

10. Ger lagförslaget er möjligheter att erbjuda andra tjänster i framtiden för de som väljer 

bort revisionen, förutom redovisningstjänster?  

11. Tror ni att revisorn kommer att få nya arbetsuppgifter eller göra mer eller mindre av 

olika arbetsuppgifter pga. lagförslaget?  

12. Idag hindras ni av jävsreglerna, t.ex. då ni inte får revidera årsredovisningar som 

upprättas av er. Kommer ni att kunna erbjuda fler tjänster till företag som väljer bort 

revisionen men vill ha annan hjälp av er? 

Konkurrenssituation  

13. Räknar ni med ökad/minskad konkurrens mellan revisionsbolagen gällande revision? 

Prisförändringar?  

14. Räknar ni med ökad/minskad konkurrens mellan revisionsbolagen gällande 

redovisningstjänster? 

15. Räknar ni med ökad/minskad konkurrens mellan er och redovisningsbolag gällande 

redovisningstjänster? 

Allmän åsikt 

16. Har ni något ni vill tillägga?  

 

Ber om att få återkomma vid ett senare tillfälle om vi upptäcker att där finns oklarheter eller 

om vi upptäcker ett behov av att ställa fler frågor.  

 

Tackar för intervjun 

Jan Ivarsson & Josefin Sandgren 
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Bilaga 5: Intervjufrågor, SEB, Sverige  

Presentation  

I Sverige presenterades alldeles i början av april ett förslag om slopandet av revisionsplikten 

vilket berör nästan alla aktiebolag. Det är cirka 97 % av alla aktiebolag som kommer ha 

möjligheten att avskaffa revision år 2011
205

. Vår uppsats kommer att behandla de eventuella 

konsekvenser slopandet av revisionsplikten kommer få i Sverige. De svenska intressenter vi 

ska undersöka i uppsatsen är revisionsbyråer, skatteverket och kreditgivare. 

 

Det är intressant för vår del att intervjua er kreditgivare för att undersöka hur slopandet av 

revisionsplikten kommer påverka er kreditprövning av företag som kommer att slopa bort 

revisionen. Då det nya förslaget kommer att beröra er verksamhet i stor omfattning är det 

intressant för oss att höra era tankegångar angående hur ni kan tänkas hantera de nya 

förutsättningarna som kan komma att gälla om förslaget blir verklighet. 

 

Personligt 

1. Vilken befattning har ni på banken? Vad är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur har er karriär på SEB sett ut?  

Årsredovisningens och revisionens betydelse för kreditprövning idag 

3. Lägger ni stor vikt idag vid årsredovisningen vid kreditprövningen idag? 

4. Vilken betydelse har revisionen av årsredovisningen för kreditprövningen idag? 

Förändring av kreditprövning  

5. Kommer ni att kräva att företag som skall erhålla kredit av er har revisor och blir 

reviderade?  

6. Har ni börjat fundera över att förändra er kontroll av företagens kreditvärdighet pga. 

förslaget? 

7. Hur kommer förutsättning för nystartade företag som väljer bort revisionen att bli för 

att få krediter? 

8. Tänker ni förändra er kreditprövningsprocess? 

9. För närvarande utarbetar FARSRS normgivning för auktoriserade 

redovisningskonsulter (Reko)vilka skall lämna en s.k. bokslutsberättelse då standard 

                                                 

205
 SOU 2008:32, Gränsvärden för slopandet av revisionsplikten: Balansomslutning 41,5Mkr, nettoomsättning 83 

Mkr och antal anställda 50 st. 
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för redovisningskonsulter(Reko) kunnat beaktas i sin helhet. Kan bokslutsberättelserna 

komma att vara ett alternativ till dagens revisionsberättelser? 

10. Kommer ni att kräva större säkerhet för de företag som väljer bort revisionen, t.ex. att 

de i större utsträckning går i personlig borgen? 

11. Kommer ni att göra skillnad för de företag som blir beviljad kredit beroende på vem 

personen bakom företaget är om de väljer bort revisionen? T.ex. lång (god)relation 

med kunden, stora reala tillgångar? 

12. Finns det andra aspekter som kan motivera ett lägre krav på de som väljer bort 

revisionen förutom de som nämnts i föregående fråga?  

13. Kommer risken för er som kreditgivare att öka pga. att företag väljer bort revisionen? 

Vilka möjligheter till att kompensera för den ökade risken har ni, högre ränta mm?  

14. De som redan har beviljats lån hos er som nu väljer att inte ha kvar revisionen, hur 

kommer ni att hantera deras nya förutsättningar, ändra villkoren för befintliga krediter, 

kan ni, hur? laglig rättighet? villkor för givna krediter? 

15. Enligt förslaget så kommer 97 % av alla företag att undantas från lagkravet på 

revisionsplikt, hade det varit bättre för er kreditgivare att börja med ett mindre antal, 

dvs. sätta lägre gränsvärden till att börja med?  

Samarbete 

16. Finns det funderingar på att använda sig av revisionsbyråer vid kreditprövning efter 

avskaffandet av revisionsplikten? 

 

Allmän åsikt 

17. Vilka synpunkter har ni på lagförslaget? 

18. Har ni någon ni vill tillägga, eller någon aspekt som ni anser att vi missat?  

 

Ber om att få återkomma vid ett senare tillfälle om vi upptäcker att där finns oklarheter eller 

om vi upptäcker ett behov av att ställa fler frågor.  

Tackar för intervjun 

Jan Ivarsson & Josefin Sandgren 

 

 

 

 


