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Sammanfattning  

Examensarbetets titel: Samhällets efterfrågan av revision 

Seminariedatum: 31 maj 2012 

Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng. 

Författare: Linnea Ahlquist, Marcus Hagström och Emelie Persson 

Handledare: Kristina Artsberg 

Fem nyckelord: Revisionsefterfrågan, Revisionsplikt, Aktiebolag, Revisorsprofession, 
Förväntningsgap. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för och analysera revisionsefterfrågan i 
samhället. Även revisorsprofessionens framtid samt dess påverkan och koppling till 
efterfrågan kommer att analyseras. 

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod använts och med hjälp av förarbeten kring 
lagändringar har det analyserats information kring olika intressenters 
revisionsefterfrågan.  

Teoretiska perspektiv: I teorin presenteras teorier och modeller kring samhällets 
efterfrågan av revision. Principal-agentteorin och intressentmodellen ger en förklaring till 
varför intressenter efterfrågar revision. Teorier kring revisorsprofession och 
förväntningsgap presenteras också i teorikapitlet. Motivet till teorier kring professionen 
syftar till hypotesen att det kan ha en viss påverkan på samhällets efterfråga på revision.  

Empiri: Empirin består av förarbetena till reglerna kring avskaffandet av revisionsplikten. 
Studien har baserats på SOU:n, remissvaren från olika aktörer samt propositionen till de 
lagar som infördes den 1 november 2010.  

Resultat: De slutsatser som dragits är att trots att bolagen inte efterfrågar revision i så stor 
utsträckning är revisionsefterfrågan hög på grund av samhällets krav. Dock torde 
samhällets efterfrågan på revision att minska i framtiden på grund av en högre konkurrens 
på marknaden men detta kommer troligen att ta lång tid då revisorsprofessionen är 
väletablerad och svårrubbad. 

 





  

Summary 

Title: Society's demand for auditing 

Seminar date: May 31 2012 

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 
Undergraduate level, 15 University Credits Points (UCP) or ECTS-cr)  

Authors: Linnea Ahlquist, Marcus Hagström and Emelie Persson 

Advisor/s: Kristina Artsberg 

Key words: Demand for auditing, Obligation of audit, Limited companies, Accounting 
Profession, Expectation gap. 

Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze the demand for auditing in 
the society. The Accounting Profession's future and its influence and connection to the 
demand will also be analysed. 

Methodology: In this paper a qualitative method has been used and with the help of the 
preliminary work on legal changes we tried to find information on stakeholders demand 
for auditing.  

Theoretical perspectives: The theory chapter presents theories and models of society's 
demand for auditing. Principal-agent theory and the stakeholder model provide an 
explanation why a stakeholder demands auditing. Theories as Accounting Profession and 
expectation gap are also presented in the theory chapter. The reason for the theories 
concerning the profession aims to the hypothesis that it may have some impact on the 
society's demand for auditing. 

Empirical foundation: The empirical material consists of reasons for the rules about the 
removal of the obligation of audit. The study was based on SOU, the responses from 
various stakeholders and the proposition to the laws that were introduced in 2010. 

Conclusions: The conclusion is that although the companies do not demand audit that 
much the society's requirement result in a high demand for audit. Society's demand for 
audit will probably reduce in the future due to the higher competition. Likely that will 
take a long time due the Accountant Profession is very well established and difficult to 
dislodge. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Att vara revisor innebär att kontrollera att räkenskaperna och förvaltningen i bolag har 
skötts på ett korrekt sätt. Revisorns roll är att kvalitetssäkra den ekonomiska 
informationen som styrelsen och VD:n lämnat rörande den ekonomiska situationen och 
förvaltningen i bolaget.1 Då det är viktigt för många intressenter att ha tilltro till den 
ekonomiska informationen som fås ifrån bolag, spelar revisorns kvalitetssäkring en stor 
roll. Speciellt viktigt är detta i större bolag, där ägarens ansvar är begränsat och det finns 
anledning att granska informationen som bolaget lämnar.2  

Revision som fenomen har funnits länge i Sverige. Lagstiftningen kring vilka aktiebolag 
som tvingas till revision har sett olika ut. Under en tid skulle aktiebolaget endast ha en 
revisor vilken inte behövde vara varesig godkänd eller auktoriserad. Vid en annan 
tidsperiod blev det tvingande för noterade aktiebolag att ha godkända eller auktoriserade 
revisorer. Vid en tidpunkt var det också tvingande för samtliga aktiebolag att ha 
godkända eller auktoriserade revisorer.3 Slutligen den 1 november 2010 avskaffades 
revisionsplikten för merparten av aktiebolag i Sverige. Därmed blev Sverige det näst sista 
landet i EU att slopa revisionsplikten.  

Vägen till ett avskaffande har dock varit väldigt lång. Redan år 1944 infördes den första 
svenska lagstiftningen som föreskrev revisionsplikt hos aktiebolag. Denna plikt skulle 
endast gälla större bolag och infördes i 1944 års ABL. Kriterierna för att tvingas ha en 
auktoriserad revisor var att aktiekapitalet i bolaget skulle överstiga 2 miljoner kronor och 
att bolaget skulle vara börsnoterat.4 

Under 1970-talet lade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fram en promemoria om den 
ökade ekonomiska brottsligheten bland mindre bolag med ett litet aktiekapital. Ett av 
förslagen BRÅ gav var införandet av en allmän revisionsplikt för samtliga aktiebolag. 
Detta avslogs dock år 1975 med motiveringen att kostnaderna skulle bli för stora för de 
                                                

1 FAR SRS Revision, 2006, s 19. 
2 Thorell & Norberg, 2005. 
3 Wallerstedt, 2005. 
4 Thorell & Norberg, 2005. 
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mindre bolagen. Det var inte förrän den 1 januari 1983 som revisionsplikten infördes för 
samtliga aktiebolag i Sverige. Alla aktiebolag var därmed skyldiga att ha minst en revisor 
oavsett storlek. Motiven bakom införandet var dels att revisorn var av stor betydelse i 
förebyggandet av ekonomisk brottslighet, dels att revisorn kunde uppmärksamma smärre 
ekonomiska problem till ägarna.5 

Massvis av diskussioner samt ett flertal rapporter på 2000-talet debatterade huruvida 
revisionsplikten i små och medelstora bolag skulle avskaffas eller inte. Argument som 
förekom var bland annat att små bolag med få ägare har få skäl till att behålla 
revisionsplikten då de ofta själv ingår i ledningen och på så vis har full överblick över 
verksamheten. Merparten av länder i EU har sedan länge avskaffat revisionsplikten. Detta 
har bidragit till att Sveriges konkurrensmöjligheter i EU har försvårats. Ytterligare en 
nackdel med revisionsplikten är att nyttan med revision är väldigt svår att bevisa.6 
Samtliga av dessa argument tillsammans med andra synpunkter i samhället ledde fram till 
att regeringen år 2006 beslutade att utreda huruvida ett avskaffande av revisionsplikten 
för mindre aktiebolag skulle genomföras. Fördelarna regeringen såg med att införa 
undantagsregler för mindre bolag på redovisningsområdet var att harmonisera svenska 
bolags konkurrenskraft i EU samt reducera de mindre bolagens administrativa kostnader.7  

Efter nästan 30 år med revisionsplikt i Sverige blev den frivillig för mindre bolag från 
och med den 1 november 2010. Detta innebär att 72 % av alla aktiebolag i Sverige nu har 
möjlighet att välja bort revision.  

1.2 Problemdiskussion och frågeställning 
Det finns en del forskning om hur mycket revisionsplikten för små aktiebolag kostar, om 
hur andra länder i EU har slopat plikten och konsekvenserna av ett avskaffande. Däremot 
finns det väldigt få rapporter om bolagens och dess intressenters efterfrågan av revision i 
samhället. Hur kommer efterfrågan på revision att se ut efter ett slopande av 
revisionsplikten? Kommer det att efterfrågas nya alternativa tjänster? Vem ska erbjuda 
dessa tjänster, revisorer eller redovisningskonsulter? Det finns många intressanta frågor 
på området vilket ökat vår nyfikenhet.  

Behovet av revision har påtalats i olika rapporter, som har visat att merparten av de bolag 
som undantas från revisionsplikten i Sverige ändå kommer att efterfråga revision.  
I Tobias Svanströms doktorsavhandling år 2008 omtalades att 2/3 av undersökningens 
respondenter skulle fortsätta med revision utan lagkrav. Endast 1/5 av bolagen meddelade 
att de helt skulle avstå från revision och en lika stor andel visste inte om de skulle göra 
det ena eller det andra.8 Följaktligen torde det fortfarande finnas ett visst värde i att ha en 
revisor i de mindre svenska aktiebolagen.  

                                                
5 Thorell & Norberg, 2005. 
6 Thorell & Norberg, 2005. 
7 SOU 2008:32. 
8 Svanström & Sundgren, 2010. 
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Efterfrågan av revisionstjänster kommer främst från en tredje part i form av banker, 
investerare och leverantörer. Detta beror på att den tredje parten behöver bevis om 
tillförlitligheten i bolagets finansiella rapporter. Den tredje parten kan dock aldrig 
observera kvalitén i revisionsprocessen då revisionsberättelsen i sig berättar väldigt lite 
om samspelet mellan bolaget och revisorn under revisionen. Detta leder till att banker, 
investerare etc. måste förlita sig på revisionsyrkets rykte för att utvärdera kvalitén på 
revisionen.9 Denna monopolställning som revisorn sägas inneha, bidrar enligt Power till 
professionen revisorerna har i samhället. Revisorsprofessionen leder sedan till att 
allmänhetens förväntningar på revision inte står i proportion till de uppgifter revisorerna 
faktiskt har att utföra.10 Samtidigt som allmänheten har en föreställning om att revisorn 
skall bidra till att en mer korrekt bild av bolags finansiella information framförs, är de 
inte fullt insatta i revisorns uppgifter. Därigenom torde revisorns funktioner övervärderas 
och efterfrågan på revision kanske är större än vad det egentligen finns behov för.   

En vanlig förekommande synpunkt är att revisionstjänsten kommer att utvecklas och bli 
bättre samtidigt som redovisningskonsulterna kommer att växa fram på marknaden och få 
ökat ansvar. Tidigare när revisionsplikten var lagstadgad hade bolagen aldrig möjlighet 
att välja bland tjänster och fundera kring sin efterfrågan på revision. Ett avskaffande av 
revisionstjänsten gör det således tänkbart för bolagen och dess intressenter att diskutera 
deras behov av revision.  

Med hjälp av denna problemdiskussion har olika frågeställningar uppstått. Det är dessa 
som kommer att bygga uppsatsen och som kommer att ligga till grund för analysen. 
Huvudfrågeställningen är:  

• Hur ser bolagens och dess intressenters efterfrågan på revision ut i samhället?  

För att kunna svara på denna fråga, valdes tre underfrågeställningar: 

-Vilka argument finns för och emot revisionsplikten hos bolagen och dess intressenter? 

-Vilka argument finns för och emot revisionsplikten hos revisions- och 
redovisningsbranschen? 

-Hur påverkar revisorsprofession bolagens och dess intressenters efterfrågan på revision?  

1.3 Syfte  
Uppsatsens huvudsakliga syfte är att besvara den huvudfrågeställning som gjorts det vill 
säga hur bolagens och dess intressenters efterfrågan ser ut på revision i samhället. Syftet 
med denna uppsats är att redogöra för revisionens värde ur ett intressentperspektiv. Även 
revisorsprofessionens framtid samt dess påverkan och koppling till efterfrågan kommer 
att analyseras.  

                                                
9 Simunic, 1984. 
10 Power, 1999. 
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1.4 Avgränsning 
Flera avgränsningar har varit nödvändiga på grund av att ämnet är brett. Uppsatsen 
behandlar därmed främst räkenskapsrevision medan förvaltningsrevision har lagts mindre 
fokus på. Den huvudsakliga avgränsning som gjorts är att uppsatsen endast berör mindre 
aktiebolag på den svenska marknaden eftersom avskaffandet av revisionsplikten var 
riktad mot dem. Det har även valts att studera revisionsplikten utifrån ett näringslivs- och 
intressentperspektiv, där avgränsning till bolagen, aktieägare, kreditgivare och 
leverantörer samt stat gjorts. Avgränsningen är motiverad då uppsatsens syfte är att 
redogöra för samhällets efterfrågan på revision och har därför avgränsats till de aktörer 
som är i störst behov av revision. Genom att studera olika aktörers remissvar till 
utredningen kring avskaffandet av revisionsplikten har ett försök att tolka och analysera 
samhällets efterfrågan av revision gjorts.  

I empirin har även andra avgränsningar gjorts. Områden som utelämnats är bland annat 
tidpunkten för ikraftträdandet av avskaffningen av revisionsplikten, förvaltningsrevision 
samt mandattiden för revisorerna. Dessa delar ansågs av författarna inte ha med 
samhällets efterfrågan att göra och de kommer därmed inte att behandlas i uppsatsen. 
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Metod 

Gällande 
rätt 

Empiri 

Slutsats 

I detta kapitel beskrivs vilka forskningsmetoder som används 
i uppsatsen samt tillvägagångssättet vid insamlandet av data. 
Avslutningsvis görs en reflektion kring materialet som har 
samlats in. 

I detta kapitel behandlas uppsatsens institutionalia. Den 
består av svensk lagstiftning och annan reglering kring 
området revision.   

 

 

I detta kapitel görs en genomgång av de teorier som anses 
relevanta för uppsatsen. För det första är det en genomgång 
av två teorier som är av stor vikt för uppsatsen, nämligen 
principal- agentteorin och intressentmodellen. Därefter följer 
en del teori kring revisorsprofessionen.  

I detta kapitel introduceras det empiriska materialet. Detta 
material består av SOU:n, remissvaren samt propositionen 
angående reglerna och tillvägagångssättet vid avskaffandet av 
revisionsplikten. 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin med hjälp av 
teorin. 

I detta kapitel besvaras den huvudfrågeställning som 
uppsatsen bygger på utifrån den analys som genomförts. 

Teori 

 

1.5 Disposition 
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2. Metod 

2.1 Uppsatsens forskningsmetoder 

2.1.1 Deduktivt tillvägagångssätt 

I uppsatsen används ett deduktivt tillvägagångssätt. Utgångspunkten i det deduktiva 
tillvägagångssättet är den befintliga teorin och därefter är syftet att pröva den i olika 
sammanhang. Motsatsen till ett deduktivt tillvägagångssätt är ett induktivt. Det induktiva 
tillvägagångssättet har sin utgångspunkt i empirin vilket det sedermera byggs en teori 
kring.11  

Följande illustrerar det deduktiva och det induktiva tillvägagångssättet:12 

Deduktivt: Teori           Observationer          Resultat  

Induktivt: Observationer          Resultat         Teori 

Det har valts ett deduktivt tillvägagångssätt i denna uppsats för att utgångspunkten är 
befintlig teori på revisionsämnet, vilket därefter kommer att förklara de observationer 
som gjorts i det empiriska materialet. Utifrån det empiriska materialet, som består av 
utredningen kring revisionspliktens avskaffande, analyseras vilken revisionsefterfrågan 
som intressenterna har.  

2.1.2 Deskriptivt syfte 

Generellt sett finns det två syften som en undersökning kan ha, det normativa och det 
deskriptiva. Det normativa syftet anger hur något bör vara medan det deskriptiva syftet 
anger hur något är.13 I uppsatsen används ett deskriptivt syfte då empirin analyseras med 
hjälp av teorin för att belysa hur efterfrågan på revision ser ut i samhället. Detta görs 
genom att granska argument för och emot revisionspliktens avskaffande.   

                                                
11 Artsberg, 2003, s 31. 
12 Bryman & Bell, 2005, s 25. 
13 Artsberg, 2003, s 31-33.  



 Samhällets efterfrågan av revision 8 

2.1.3 Kvalitativ undersökningsmetod 

Den undersökningsmetod som används i uppsatsen är den kvalitativa metoden. En annan 
undersökningsmetod som också används i den företagsekonomiska forskningen är den 
kvantitativa metoden. De båda undersökningsmetoderna går att skilja åt på en rad 
punkter. Den kvalitativa metoden utgår ifrån att analysera samhället med ord, medan den 
kvantitativa metoden är mer inriktad på en siffermässigt mätbar metod av hur samhället 
ser ut. Vid den kvalitativa metoden ligger utgångspunkten för undersökningen i vad 
deltagare uppfattar som viktigt och intressant, till skillnad från den kvantitativa metoden 
som tar utgångspunkt i vad forskaren tycker.14  

Då syftet är att få fram intressenternas revisionsefterfrågan genom att tolka olika aktörers 
åsikter, vilka i sin form är omätbara, föll det sig naturligt att välja den kvalitativa 
metoden. Hela det empiriska materialet i uppsatsen bygger på hur olika remissinstanser, 
vilka kan sägas vara uppsatsens deltagare, argumenterar för och emot revisionens värde i 
samhället. Även detta medförde att den kvalitativa metoden passar uppsatsen bättre än 
den kvantitativa. 

2.2 Insamlande av data och teori 

2.2.1 Primärdata och sekundärdata 

Olika data finns att tillgå för att bygga en uppsats. I denna uppsats används både 
primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som är insamlad av utredaren i 
syfte att användas i studien och är obearbetad information för analys- och 
forskningsändamål. Sekundärdata är däremot information om ämnet som redan före 
studien finns dokumenterat, sammanställt och bearbetat av en annan än ursprungskällan.15  

Primärdata i denna uppsats är den information som samlats in i form av remissvar och 
SOU. Anledningen till att detta anses vara primärdata är att det är obehandlad data. SOU 
är ett icke behandlat förslag på lagändring som gjorts direkt på uppdrag av regeringen och 
remissvaren är lämnade åsikter på SOU:n från olika remissinstanser såsom Bolagsverket 
och Skatteverket. Propositionen innehåller tolkningar och sammanställningar av dessa, 
gjord av någon annan än ursprungsförfattarna. Propositionen räknas därför som 
sekundärdata och används främst i uppsatsen för att belysa utfallet av utredningen samt 
remissvaren. En rad statistik som inte gick att finna i utredningen eller remissvaren har 
även hämtats därifrån. I empirikapitlet ligger utgångspunkten i att använda primärdata då 
sekundärdata i detta fall skulle kunna medföra att viktiga detaljer går om intet då man kan 
ha andra tolkningar och syften än vad denna uppsats har. 

2.2.2 Empirisk sökning 

Det empiriska materialet är hämtat från statliga myndigheters hemsidor i form av 
skatteverket.se, regeringen.se etc. Det material som hämtats på dessa hemsidor är SOU, 

                                                
14 Bryman & Bell, 2005, s 322. 
15 Artsberg, 2003, s 45. 
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remissvar och propositioner. Remissvaren har hämtats på myndigheternas och de privata 
aktörernas hemsidor. En del remissvar fanns inte tillgängliga på hemsidorna utan dem har 
erhållits efter mejlförfrågan.  

2.2.3 Litteratursökning                         

Till en början gjordes en litteraturstudie. Studien gjordes med hjälp av 
Ekonomihögskolans Libguide och olika databaser som fanns att tillgå via Libguide.  
De vetenskapliga tidskrifter som använts är bland annat Abacus, Critical perspectives on 
Accounting och Accounting, Organizations and Society. Lunds universitets 
bibliotekskatalog har även utnyttjats. Genom att använda av dessa källor har det hämtats 
relevant litteratur och vetenskapliga artiklar som byggt en del av den teoretiska 
referensramen.  

I sökandet efter litteratur har sökord använts. Framförallt har engelska sökord använts då 
det gett många bra engelska vetenskapliga artiklar om ämnet. Vid sökandet har det sökts 
på enbart på ett ord eller kombinerat med varandra. Nedan följer ett urval av de sökord 
som använts: 

Engelska sökord:   Svenska sökord:    

- Audit obligation  - Revisor 

- Accounting Profession  - Efterfrågan av revision 

- Public interest    - Revisionspliktens avskaffande 

- Mandatory Auditing 

2.3 Tillvägagångssätt 
För att få en första inspiration kring ämnet påbörjades en sökning på tidigare skrivna 
uppsatser via Google. Ett urval av uppsatser skrivna av andra studenter från olika svenska 
universitet som gav en inblick i ämnet hittades. Utöver detta togs det del av en rapport 
skriven på uppdrag av Svenskt Näringsliv vilken gav en ytterligare insyn i ämnet.  

När ämnets inriktning var bestämt påbörjades ett sökande av tillämpbara teorier skrivna i 
vetenskapliga skrifter. Till att börja med söktes engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. 
Teorier som framförallt hämtats från dessa engelska artiklar är kring 
revisorsprofessionen. Förutom dessa engelska artiklar har den teoretiska referensramen 
kompletterats med välkända teorier i form av principal- agentteorin och 
intressentmodellen. Dessa teorier är framförallt hämtade från svensk litteratur skrivna av 
forskare vid olika svenska universitet men även från välkända engelskspråkiga forskare 
såsom R E. Freeman. 

Vidare påbörjades en empirisk studie av utredningen kring revisionspliktens avskaffande. 
Det var också vid denna tidpunkt som de problem som var intressanta växte fram. Olika 
organisationer och myndigheter bidrar med åsikter om utredningen kring 
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revisionspliktens avskaffande genom sina remissvar till regeringen. Det är dessa som 
skall granskas och analyseras utifrån frågeställningarna. 

2.4 Reflektion över uppsatsens material 
Teorierna till uppsatsen har hämtats från vetenskapliga artiklar och ekonomisk och 
juridisk litteratur. Det empiriska materialet är hämtat från utredningar och remissvar från 
myndigheter och privata aktörer. Det empiriska materialet som ingår i denna uppsats 
består av både primär- och sekundärdata som kan vara partiska, medvetet vinklade med 
mera och därför krävs ett källkritiskt förhållningssätt.16  

Det är viktigt att ha ett opartiskt synsätt för att få en hög kvalité på uppsatsen. 
Partsavsikterna föreligger tydligt då de olika remissvaren och utredningarna bygger på 
olika myndigheters och organisationers åsikter.  Dessa olika åsikter är ett måste för att 
uppsatsen på ett observant sätt skall kunna få in den verkliga efterfrågan av revision i 
samhället. Därför är det ytterst viktigt att det föreligger en opartiskhet i uppsatsen vid 
analysen och slutsatsen av det empiriska materialet.  

Uppsatsen har koncentrerats på de aktörer och de frågeställningar som torde ha störst 
relevans med hänsyn till vilka av intressenterna till revision som i praktiken har störst 
användning av revisionen. Näringslivet representeras av Svenskt Näringsliv och 
Företagarna. Intressenter som aktieägare representeras av Aktiespararna. Intressenter som 
kreditgivare representeras av Svenska Bankföreningen. Slutligen representeras 
intressenter som stat av Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten 
samt Bolagsverket. I empirin och analysen har även revisions- och 
redovisningsbranschernas ställningstagande beaktats, vilka representeras av FAR och 
Svenska Redovisningskonsulters Förbund. Motivet till att välja just dessa remissinstanser 
att representera de olika aktörerna är att dessa aktörer vid utredningen av gällande rätt 
torde främst ha beaktats. Dessa aktörer torde ha haft mest inflytande vid ikraftträdandet 
av de nya reglerna kring revisionsplikten.  

Val av empiriskt material i form av remissvar, SOU och propositioner motiveras med att 
genom en analys av denna information kunna få en bred bild av hur efterfrågan ser ut i 
samhället. Som ett exempel representerar Svenskt Näringsliv större delen av de svenska 
aktiebolagens åsikt i denna fråga. För att få en heltäckande bild utan remissvarens hjälp 
hade det behövts göras otaliga intervjuer vilket hade varit ett omfattande arbete som inte 
skulle varit möjligt i detta fall. Dessutom har remissvaren en fördel gentemot intervjuer 
då intervjuer riskeras ställas med ledande frågor vilket kan ge snedvridna åsikter och 
resultat.     

Källorna till den teori som insamlats kan sägas ha ett högt källvärde på grund av att de är 
hämtade från ansedda tidskrifter såsom Critical perspectives on Accounting, Accounting, 
Organizations and Society samt ekonomisk och juridisk litteratur skriven av framförallt 

                                                
16 Lundahl & Skärvad, 1999, s 134. 
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svenska forskare vid de svenska universiteten. Något som dock kan diskuteras är 
teoriernas förklaringsvärde eller relevans för denna uppsats. Teorierna som används i 
denna uppsats är principal-agentteorin, intressentmodellen, revisorsprofessionen och 
förväntningsgapet. 

Principal-agentteorin och intressentmodellen är två välkända teorier som båda har sina 
perspektiv på intressenterna till bolaget. Dock skiljer sig deras perspektiv.  
Principal- agentteorin ger en tydlig förklaring till varför ägaren är i behov av en revisor. 
Teorin är också inriktad på att bolaget skall tillgodose aktieägarnas behov. För att få in 
samhällets efterfrågan, behövdes en teori som tog med resterande intressenters behov av 
revision, även kallad intressentmodellen. Ytterligare en anledning till att  
principal- agentteorin inte används ensam är för att den är mest tillämpbar på större 
bolag, där aktieägare är separerade från ledningen. 

Motivet till teorier kring revisorsprofessionen syftar till hypotesen att detta kan ha en viss 
påverkan på bolagens och dess intressenters efterfrågan av revision. Den yrkesstatus och 
profession som revisorerna har i samhället torde kunna påverka intressenternas syn på 
revisorns roll i samhället, vilket kan bidra till att de efterfrågar revision i större 
utsträckning än vad de behöver. Att intressenterna inte är helt insatta revisoryrket leder 
till att ett förväntningsgap, mellan intressenternas förväntningar på revisorn och vad 
revisorn egentligen uträttar, uppstår.  

 





 

3. Gällande rätt 

3.1 Inledning 
Regler kring revisorns uppgift i aktiebolag och revisionens krav finns att hämta i flera 
olika lagar och normer i Sverige. Exempel på dessa lagar är aktiebolagslagen, 
revisionslagen och revisorslagen. Revisorer har även flera normer som måste följas, 
såsom god revisorssed och revisionssed. Detta kapitel kommer att behandla uppsatsens 
institutionalia, vilken består av svensk lagstiftning och annan reglering kring vissa 
områden av revision och revisorns uppdrag. Kapitlet kommer även att redogöra för 
reglerna kring revisionsplikten samt revisorns roll.  

3.2 Revisionsplikten 
I EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv 78/660/EG artikel 51 stadgas obligatorisk revision 
av bolags årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. De företagsformer 
direktivet är tillämpligt på är de med begränsat delägaransvar, vilket bland annat omfattar 
aktiebolag. Medlemsstaterna har rätten i sin nationella lagstiftning att undanta denna 
revisionsplikt för bolag som klassas som ”små”. Definitionen på små bolag, som 
omnämns i samma direktiv artikel 11, är de som understiger två av de tre gränsvärdena. 
Gränsvärdena som EU stadgar är följande:  

1) färre än 50 anställda,  
2) en nettoomsättning på lägre än 8,8 miljoner euro, eller 
3) har en balansomslutning mindre än 4,4 miljoner euro.  

I svensk lagstiftning fastställs revisionsplikten i ABL och RNL. Enligt ABL 9:1 och  
RNL 2 § är huvudregeln för aktiebolag att bolagen skall ha en revisor. Dock får privata 
aktiebolag i sin bolagsordning stadga att revisor inte anlitats. Undantagsregeln gäller 
endast om aktiebolaget understiger två av följande tre villkor: 

1) medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till högst 3, 

2) bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till högst 1,5 miljoner kronor, 

3) bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till högst 3 miljoner kronor. 
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Anledningarna till avskaffandet av revisionsplikten för mindre aktiebolag är många.  
En av de viktigaste utgångspunkterna för den svenska regeringens politik var att stärka de 
svenska bolagens konkurrenskraft, skapa bättre förutsättningar för tillväxt i ekonomin och 
ökad sysselsättning. Regeringen hade också som utgångspunkt att bolag inte skulle 
påföras mer skyldigheter än vad som nödvändigtvis behövs. Avskaffandet av 
revisionsplikten skulle enligt regeringen ge aktiebolag en större möjlighet att välja vilka 
tjänster som de skall köpa in.17  

Såsom tidigare beskrivits ovan har EU-direktivet länge undantagit små bolag från 
revisionsplikten i större uträckning än vad Sverige gör idag. Det Europeiska rådet 
betonade vid införandet av avskaffandet i Sverige att det var nödvändigt att minska de 
administrativa kostnaderna för bolagen för att göra dem mer konkurrenskraftiga och 
stimulera Europas ekonomi.18 Sverige var i stort sett det enda land inom EU som hade 
revisionsplikt för små bolag innan avskaffandet trädde i kraft.19 Den internationella 
utvecklingen har gått mot att minska omfattningen på revisionsplikten vilket enligt 
regeringen talade för att även Sverige skulle minska omfattningen. 

3.3 Revisorernas roll  

3.3.1 Syftet med revision 

Definitionen av revisionens syfte ur FAR:s synvinkel lyder på följande vis: 

”På en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma och uttala sig 
om årsredovisning, bokföring och förvaltning”.20 

Aktieägarna i ett aktiebolag är inte personligt ansvariga för skulder som uppkommer i 
aktiebolaget. Detta medför att det är viktigt att redovisningen av bolagets ställning och 
dess resultat görs på ett korrekt sätt för att omvärlden skall kunna känna förtroende för 
bolaget.21 Lämnandet av korrekt ekonomisk information i aktiebolaget åligger styrelsen 
och VD:n. Revisorns roll är att kvalitetssäkra denna ekonomiska information.22 
Revisionens konkreta mål är att lämna en revisionsberättelse. Det är denna som ger den 
ekonomiska informationen trovärdighet gentemot sina intressenter.23     

Bolaget har en stor grupp intressenter såsom aktieägare, leverantörer och kreditgivare 
samt stat och kommun. Till exempel vill aktieägarna se att deras kapital förvaltas på ett 
bra sätt, kreditgivare vill kunna få en uppfattning om lån kan beviljas och sedermera 

                                                
17 Prop. 2009/10:204, s 56. 
18 Prop. 2009/10:204, s 57. 
19 Prop. 2009/10:204, s 67. 
20 FAR SRS Revision, 2006, s 19. 
21 Moberg, 2006, s 34. 
22 FAR SRS Revision, 2006, s 19. 
23 FAR SRS Revision, 2006, s 26. 
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betalas tillbaka samt stat och kommun vill ha en kännedom om huruvida redovisningen 
som ligger till grund för skatter och avgifter är korrekt.24   

Tillsammans med bolagsstämman, styrelsen och VD:n utgör revisorn ett bolagsorgan i 
aktiebolaget. Detta medför att bolagets samtliga intressenter ställer höga krav på revisorns 
arbete i bolaget.25                 

3.3.2 Revisorns uppgifter 

3.3.2.1 Kontrollerande funktion 

Enligt ABL 9:3 är revisorns främsta uppgifter att dels kontrollera bolagets årsredovisning 
och löpande bokföring (räkenskapsrevision), dels den verkställande direktörens och 
styrelsens förvaltning (förvaltningsrevision). I räkenskapsrevisionen ska revisorn se till 
att årsredovisningen innehåller rätt uppgifter samt att den informationen som lämnas är 
rättvisande.26 Granskningen skall med andra ord gå i linje med god revisors- och 
revisionssed. Vad begreppen revisors- och revisionssed innebär, utvecklas ständigt och 
kan variera beroende på olika intressenters förväntningar eller revisorns kompetens.27 
Förvaltningsrevision innebär att revisorn skall granska om styrelsen och VD:n skött sina 
uppgifter. Målet här är att upptäcka felaktigheter vid användandet av bolagets resurser 
som kan leda till att de blir skadeståndsskyldiga.28 Till exempel skall revisorn kontrollera 
om ledningen har vidtagit handlingar som strider mot ABL, ÅRL eller bolagsordningen i 
enlighet med ABL 9:33.  

3.3.2.2 Rapporterande funktion 

Resultatet av revisorns granskning rapporteras i en årlig revisionsberättelse på 
bolagsstämman i enlighet med ABL 9:5. Revisionsberättelsen fokuserar på tre 
huvudområden; bolagets redovisning, bolagets förvaltning av bolagets resurser samt 
bolagets skatteuppbörd. Det centrala rörande bolagets redovisning är att revisorn berättar 
om årsredovisningen enligt ABL 9:31 avspeglar en rättvisande bild av bolagets resultat 
och ställning samt om förvaltningsberättelsen överensstämmer med redovisningen. I de 
fall där skadehändelser ägt rum eller avvikelser från ABL, ÅRL eller bolagsordning 
gjorts, skall anmärkningarna rapporteras. Detta innebär att revisorsberättelsen är 
betydelsefull i frågan om VD och styrelseledamöterna får ansvarsfrihet. Det är svårt för 
en revisor att bedöma om en felaktighet är tillräckligt betydelsefull för att rapporteras. 
Det kan också tillägas att ett obefogat yttrande från revisorn kan få negativa konsekvenser 
för bolaget.29  

                                                
24 FAR SRS Revision, 2006, s 20-21. 
25 Bergström & Samuelsson, 2001, s 127-129. 
26 Sandström, 2010, s 279. 
27 Prop. 2000/01:146, s 87. 
28 Sandström, 2010, s 279. 
29 Sandström, 2010, s 282-283. 



 Samhällets efterfrågan av revision 16 

En annan del av revisionsberättelsen innehåller uttalanden om bolagets hanterande av 
skattefrågor. Det stadgas i ABL 9:34 att revisorn skall ge upplysningar när bolaget har 
misslyckats med att fullgöra krav som skatteavdrag, anmäla sig för registrering och lämna 
skattedeklaration. Vidare står det i ABL 9:37 att revisorn måste sända en kopia vid en 
oren revisionsberättelse till Skatteverket.  

Under den löpande granskningen kan revisorn upptäcka allt från enkla bokföringsfel, 
ABL 9:6, till misstankar om brott, ABL 9:42-44. Vid mer lindriga problem framför 
revisorn sina anmärkningar i ett informellt, muntligt eller skriftligt, påpekande till VD 
eller styrelse. Om det är tal om mer allvarliga fel, som inte åtgärdats, skall en skriftlig 
erinran framföras till VD eller styrelse i enlighet med ABL 9:39. Vid eventuella 
misstankar om brottslig verksamhet, som hotar bolagets viktiga intressenter exempelvis 
bolagets aktieägare och borgenärer skall revisorn i första hand meddela styrelsen som i 
sin tur anmäler händelsen till Polisen. Är styrelsen passiv och inte avhjälpt felet måste 
revisorn rapportera misstankarna skriftligen till en åklagare i enlighet med ABL 9:44. Om 
en revisor gör en anmälan om misstanke om brott till styrelsen eller till en åklagare måste 
denne som huvudregel pröva om han eller hon måste avgå från sitt revisionsuppdrag 
enligt ABL 9:43-44 så länge inte brottsmisstanken avhjälpts inom fyra veckor eller är 
obetydligt. 

3.3.3 Oberoende ställning 

Revisorns oberoende ställning är ett väl diskuterat område. Det ökade behovet hos 
bolagens intressenter av tillförlitlig finansiell rapportering har ställt krav på revisorns roll 
som ett oberoende organ.30 För att en seriös granskning av bolagets finansiella rapporter 
skall kunna genomföras på ett pålitligt sätt krävs det att revisorerna arbetar oberoende av 
bolaget. I enlighet med RL 20 § skall en revisor med opartiskhet och självständighet 
utföra sina uppdrag samt vara objektiv i sina ställningstaganden. Revisorn måste även 
inför varje uppdrag pröva om det finns omständigheter som kan ändra förtroendet för 
hans eller hennes opartiskhet eller självständighet enligt RL 21 §. Revisorn skall avvisa 
ett uppdrag om revisorn själv eller någon i dess nätverk har ett ekonomiskt intresse i 
uppdragsgivarens bolag, har gett rådgivning i frågor som innefattar 
granskningsuppdraget, uppträtt som stöd i någon rättslig eller ekonomisk angelägenhet i 
bolaget, utsatts för hot eller påtryckning, har nära personliga relationer till 
uppdragsgivaren eller någon i ledningen samt om det föreligger något annat förhållande 
som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Om det har 
vidtagits åtgärder som medfört att det inte går att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller 
självständighet behöver revisorn dock inte avvisa uppdraget i enlighet med  
RL 21 § 2-3 st.  

Det finns även kriterier som måste uppfyllas för att uppfylla kravet på behörig revisor. 
Orsaken är att övriga intressenter skall kunna förlita sig på revisionsberättelsen och vara 

                                                
30 FAR SRS Revision, 2006, s 112. 
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säkra på att revisorn inte påverkats av bolaget.31 Den som inte uppfyller behörigheten att 
vara revisor i moderbolaget får inte heller vara revisor i bolagets dotterbolag. 
Jävsreglerna i ABL 9:17 klargör vem som inte får vara revisor i ett bolag, det vill säga 
situationer där revisorns integritet hotas.  

Det gäller den som:  

1. äger aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern, 
2. är ledamot av styrelsen eller verkställande direktör i bolaget eller dess 

dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller 
bolagets kontroll däröver, 

3. är anställd hos eller på annat sätt har en underordnad eller beroende ställning till 
bolaget eller någon som avses i 2, 

4. är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid 
grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver, 

5. är gift eller sambo med eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande 
led till en person som avses i 2, 

6. är besvågrad med en person som avses i 2 i rätt upp- eller nedstigande led eller så 
att den ene är gift med den andres syskon, eller 

7. står i låneskuld till bolaget eller ett annat bolag i samma koncern eller har en 
förpliktelse som ett sådant bolag har ställt säkerhet för. 

Syftet med ABL 9:17 är egentligen inte frågan om revisorn är oberoende eller inte utan 
snarare att förhindra revisorn att befinna sig i situationer där självständigheten äventyras 
vilket i sin tur ökar risken för beroende ställning.32 

3.3.4 Revisorns kompetenskrav 

Revisor är inte en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig revisor. Dock är det inte 
tillåtet att kalla sig godkänd eller auktoriserad revisor utan att faktiskt vara det.33  
För att få kalla sig godkänd revisor krävs först och främst en universitets- eller 
högskoleutbildning om 180 högskolepoäng med visa obligatoriska ämnen och minst tre 
års praktisk utbildning på en revisionsbyrå. Dessutom krävs att revisorsexamen skall ha 
avlagts hos Revisorsnämnden. För att kalla sig auktoriserad revisor ställs något högre 
krav. En universitets- eller högskoleutbildning om 240 högskolepoäng med vissa 
obligatoriska ämnen, fem års praktisk utbildning på revisionsbyrå, en avlagt 
revisorsexamen och till sist en avlagd examen för högre revisorsexamen.34        

Enligt ABL 9:11 skall revisorn ha den kompetens som gör att han eller hon har insikt i 
och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten 
och omfattningen av bolagets verksamhet fordras för att fullgöra uppdraget. 
                                                

31 FAR SRS Revision, 2006, s 113. 
32 Sandström, 2010, s 276. 
33 FAR SRS Revision, 2006, s 12-13. 
34 Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1). 
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Kompetenskravet för revisorn i bolaget stadgas vidare i ABL 9:13. Där står skrivet att 
minst en av bolagsstämman utsedd revisor måste ha avlagt revisorsexamen för 
auktoriserad eller godkänd revisor. Detta gäller dock endast ifall något av nedan 
gränsvärden är uppfyllda.  

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor. 



 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Inledning 
Uppsatsens syfte är att analysera efterfrågan på revision men för att göra detta går det inte 
att undkomma utbudssidan. Därför görs först en genomgång av den traditionella  
utbuds- och efterfrågekurvan. Varför bolaget samt dess intressenter är i behov av revision 
beskrivs i Principal- agentteorin och intressentmodellen. Revisorns monopolställning på 
marknaden samt det förväntningsgap som finns mellan allmänhetens förväntningar på 
revisorn och vad revisorn egentligen gör bidrar till den profession revisorn har i 
samhället. Revisorsprofessionen och statusen den har i samhället torde vara en faktor som 
påverkar revisionsefterfrågan.  

4.2 Utbud och efterfrågan 
Marknadsmodellen nedan illustrerar sambandet mellan utbud och efterfrågan på en 
enskild marknad. Modellen kräver några förenklade antaganden för att kunna beskriva de 
viktigaste mekanismerna i en viss fråga. Att beskriva en fullständig verklighet är omöjligt 
men en förenklad syn är däremot hanterbart. Marknadsmodellen redogör för hur 
jämviktspris och jämviktskvantitet bestäms utifrån marknadens utbud och efterfråga.35 
Marknadsmodellen utgår ifrån två funktioner: 

Efterfråga: pris = f(kvantitet, pris på andra varor, inkomst, smak) 

Utbud: pris = f(kvantitet, pris på insatsvaror, pris på produktionsfaktorer, teknologi) 

Jämvikt: efterfråga = utbud 

 

 

 

 

 

 
                                                

35 Fregert & Jonung, 2005, s 36. 
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Den negativt lutande efterfrågekurvan beskriver konsumenternas betalningsvilja där ett 
lägre pris ger en större efterfråga. Utbudskurvan som istället har en positiv lutning, visar 
producenternas begärda pris i förhållande till kvantiteten. Kurvans lutning är positiv då 
producenterna kräver ett högre pris för att producera mer. Däremot kan kurvornas 
lutningar komma att ändras om pris eller kvantitet, så kallade endogena variabler, på 
tjänsten förändras. Kurvorna kan också skifta genom exogena variabler, vilka innebär 
variabler som finns utanför modellen. Exempel på detta kan vara att efter avskaffandet av 
revisionsplikten inkommer möjligheten att köpa andra redovisningstjänster. Följden av 
detta blir således att utbudet ökar och utbudskurvan skiftar nedåt.36      

4.3 Principal- agentteorin 

4.3.1 Allmänt om Principal-agentteorin 

Principal- agentteorin ger en tydlig förklaring till ägarnas motiv att ha en extern revisor. 
En central förutsättning i principal-agentteorin är separationen av ägande och kontroll av 
bolaget. Detta innebär att ägaren (principalen) har lämnat över ansvaret för att utföra 
arbetsuppgifter och delegerat beslutsfattande i bolaget till företagsledningen (agenten). 
Inom ramarna för principal- agentteorin förekommer två specifika problem; 
informationsproblemet och agentproblemet. Revisorns roll i aktiebolaget bygger till viss 
del på att överbrygga dessa problem genom att tillhandahålla ägaren med information för 
att minska osäkerheten.37 

Detta skall tilläggas att principal-agentteorin tillämpas bäst på större bolag där 
företagsledning helt är skild från ägarna. Dock enligt Power, kan informationssymmetri 
även finnas i mindre bolag om ägarna, det vill säga principalen, saknar den kompetens 
som krävs för att tolka finansiell information.38 

                                                
36 Fregert &Jonung, 2005, s 37. 
37 Bergström & Samuelsson, 2001, s 22. 
38 Power, 1999. 
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Ett annat synsätt på revisorns roll i bolaget är den så kallade Policeman Theory vilken 
innebär att revisorn har rollen av en kontrollfunktion av den ekonomiska informationen i 
årsredovisningen samt skall motverka sådant bedrägeri som förekommer i vissa bolag.39  

4.3.2 Informationsproblemet 

Ett typiskt problem som ligger till grund för principal- agentteorin är då intressenterna har 
olika mängd information om verksamheten och där det oftast är en av parterna som har 
övertaget. Det är som regel alltid agenten som har detta informationsövertag, vilket kan 
leda till att agenten fattar beslut som inte är det bästa ur principalens synvinkel.40  

En företagsekonomisk term gällande informationsproblemet är uttrycket adverse 
selection. Med adverse selection åsyftas informationsproblem som uppkommer redan 
innan ett kontrakt mellan intressenter har ingåtts. Uttrycket härrör från idén om 
försäkringar vilket även kan appliceras på bolag och dess intressenter. Den som tecknar 
försäkringen har oftast unik information hur dennes ställning är. Är det stor sannolikhet 
att en skada uppkommer kommer försäkringar också tecknas i större utsträckning hos 
dem än de som känner till att risken är mindre. Detta medför att den genomsnittliga 
försäkringspremien höjs vilket i realiteten blir ett högt pris för den med låg risk och ett 
lågt pris för den med hög risk. Vid appliceringen av adverse selection på aktiebolag kan 
investerare tas som exempel i form av nya aktieägare eller kreditgivare som vill bidra 
med nytt kapital till bolaget. De nya aktieägarna och kreditgivarna har för det mesta 
mindre information om verksamheten och dess framtid än vad styrelsen och VD:n har.41        

I en artikel skriven av Healy och Paleu exemplifieras informationsproblemet med 
förhållandet entreprenör och investerare. Hälften av affärsidéerna ansågs vara bra medan 
andra hälften ansågs vara dåliga. Entreprenörerna med de sämre affärsidéerna 
propagerade för att deras idéer var minst lika bra som de andra. Till följd av detta blev det 
svårt för investerarna att värdera affärsidéerna vilket bidrog till att samtliga affärsidéer 
värderades till en genomsnittlig nivå.42 Med en liknelse med ovan nämnda om adverse 
selection kommer affärsidéer som är bra i realiteten att undervärderas och affärsidéer som 
är dåliga kommer att övervärderas om inte informationsproblemet kan lösas. Healy och 
Paleu nämner ett antal lösningar för att komma till rätta med informationsproblemet. Den 
ena lösningen är att bolaget och dess intressenter skriver uttömmande kontrakt där 
fullständig ekonomisk information lämnas. Exempel är ägardirektiv från aktieägare till 
VD och styrelse, tillåtelse av kreditgivare att närvara på bolagsstämma etc. Ett annat 
alternativ som omnämns för att lösa informationsproblemet är lagstiftning.43 I svensk 
lagstiftning är det framförallt ABL, BFL och ÅRL som reglerar detta. 

                                                
39 Nilsson, 2010, s 108. 
40 Bergström & Samuelsson, 2001, s 22. 
41 Bergström & Samuelsson, 2001, s 23-24. 
42 Healy & Paleu, 2001. 
43 Healy & Paleu, 2001. 
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4.3.3 Agentproblemet 

Agentproblemet uppstår i ett bolag till följd av att ägaren (principalen) överför en stor del 
av bolagets beslutsfattande till företagsledningen (agenten). Konflikten som detta medför 
är huruvida agenten agerar för principalens bästa. Om båda parterna vill nyttomaximera 
kanske inte alltid agentens intresse är detsamma som principalens.44 Då kan 
motstridigheter uppstå vilket kan vara till nackdel för en av parterna. Vanligast är att se 
agentteorin ur ett shareholder-perspektiv, där aktieägarna är den viktigaste intressenten 
för företagsledningen. Enligt shareholder-perspektivet vill aktieägarna ha maximal 
avkastning på sitt investerade kapital. För företagsledningen handlar det därför om att 
skapa värde för att tillfredsställa aktieägarnas avkastningskrav och säkra framtida 
investeringar. 

En företagsekonomisk term gällande agentproblemet är uttrycket moral hazard. Detta 
syftar på att det finns brister när det gäller möjligheterna att övervaka de beslut 
uppdragstagaren fattar för att se om besluten är till nytta för uppdragsgivaren. Ett 
exempel på detta övervakningsproblem är då aktieägarna utser styrelsen vilken i sin tur 
utser VD:n. I större bolag där aktieägarna inte är involverade i den dagliga verksamheten 
kan detta medföra att aktieägarna inte i detalj har koll på om styrelsen och VD:n sköter 
bolaget efter deras önskemål.45 

En möjlighet för att begränsa agentproblemet är övervakning i form av granskning med 
hjälp av en oberoende revisor. Ju större bolaget är desto viktigare blir också denna 
granskning då fler intressenter är inblandade i bolagets verksamhet.46 Revisionens 
övervakningsfunktion bygger på att säkerställa att agenten sköter sina åtagande gentemot 
principalen. Revisionen ger även principalen möjlighet att bedöma huruvida agenten 
förvaltar bolaget för principalens bästa. Den information som fås genom revisionen ger 
principalen ett effektivt styrmedel då upptäckten av misskötsel kan medföra sanktioner 
för agenten.47 Som nämnts i 3.1 föreligger enligt lag revisionsplikt för vissa bolag.  
Det legala kravet på revision i aktiebolag har även anknytning till allmänhetens intresse  
(se ovan 4.2). Revisionen skall ge tilltro hos allmänheten och värdepappersmarknaden 
beträffande bolagets verksamhet. Regler om lagstadgad revision kan ses som en garanti 
för kvalitén i bolagets verksamhet.48                         

                                                
44 Bergström & Samuelsson, 2001, s 25-28. 
45 Bergström & Samuelsson, 2001, s 25. 
46 Thorell & Norberg, 2005. 
47 Diamant, 2004, s 79-80. 
48 Diamant, 2004, s 81-82. 



 23 

Bolaget	  

Aktieäg
are	  

Kreditgi
vare	  

Leveran
törer	  

Stat	  och	  
kommu

n	  

4.4 Intressentmodellen 

4.4.1 Allmänt om intressentmodellen 

Som kritik mot fokuseringen på enbart aktieägarnas behov växte intressentmodellen, även 
kallad Stakeholder-teorin, fram.49 Fokus i intressentmodellen ligger på att tillgodose 
andra intressenters förväntningar på bolaget. Att vara intressent till ett bolag innebär 
antingen att ha någon form av inflytande över bolagets handlingar eller påverkas av dem. 
Exempel på intressenter kan vara leverantörer, aktieägare, kunder, anställda och staten.  
Motiv bakom modellen är att bolaget bör beaktning att maximering av avkastningen till 
ägarna inte är det enda målet. Intressenter kan nämligen efterfråga andra saker än rent 
finansiella såsom produktansvar och samhälleligt ansvar i övrigt.50 

Intressenterna är betydelsefulla för bolag och det finns således mellan bolaget och dess 
intressenter ett ömsesidigt beroende. Ett bolag bör definiera sina intressenter tydligt för 
att kunna integrera med dem på bästa förmånliga sätt. Bolagen måste också ha vetskap 
om hur intressenterna förhåller sig till varandra eftersom de kan ha relationer sinsemellan. 
Att tillfredsställa olika intressenters krav är många gånger bolagets mål, varför det ibland 
krävs kompromisser som gör att intressenter till exempel tillfälligt får stå tillbaka för 
varandra. Bolagens vetskap om detta gör det enklare att rangordna och prioritera 
intressenter. En öppen och god kommunikation som kan förklara prioriteringar bör därför 
anses vara nödvändig gentemot intressenterna. Bygga upp ett förtroende gentemot 
intressenterna kan till exempel göras genom en aktiv dialog vilket gör det enklare för 
båda parterna att samarbeta och komma överens.51  

För att tillämpa intressentmodellen på revision går det att se på hur revisionen påverkar 
bolaget och dess olika intressenter. Bolagets intressenter som kan tänkas efterfråga 
revision är bland annat aktieägare, kreditgivare, leverantörer samt stat och kommun.  
De har alla skilda informationsbehov och nytta av revision. Därför ges det nedan en kort 
genomgång av varje intressents efterfråga av revision. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
49 Freeman, 2010, s 195. 
50 Freeman, 2010, s 24-25. 
51 Freeman, 2010, s 52-80. 
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4.4.2 Aktieägare 

I större bolag, där ägarna ofta är separerade ifrån företagsledningen, behövs revision för 
att kunna bedöma företagsledningens skötsel av bolagets resurser samt för att fatta rätt 
beslut. I mindre bolag har ägarna oftast större insyn och överblick över bolaget och 
revisionen har här ett annat syfte. Revisionen är då av samma intresse för både ägarna och 
företagsledningen.52 Då företagsledningen i mindre bolag normalt sätt inte har kunskap i 
företagsekonomiska och juridiska områden, vilket behövs för att kunna leda bolaget på ett 
effektivt sätt, kan det vara fördelaktigt att ha en revisor som innehar denna kompetens 
och som på så sätt kan ge kvalificerade råd och synpunkter.53  

4.4.3 Kreditgivare  

Kreditgivarna tillsammans med ägarna anses som revisionens främsta intressenter. 
Anledningen till detta är att kreditgivaren skall kunna bevilja kredit utan att ha någon mer 
säkerhet än bolagets tillgångar. För att kreditgivaren skall låna ut till bolaget behöver de 
kunna bedöma bolagets möjligheter till återbetalning av sina lån. Bedömningen om 
bolaget kommer att kunna betala tillbaka sina lån beror på något som kallas kreditrisk, det 
vill säga risken att bolagets kreditvärdighet ändras. För att bedöma denna risk på kort sikt 
tittar kreditgivarna ofta på bolagets rådande soliditet och likviditet, vilken information 
hämtas från balansräkningen. Långivarna jämför också bolagets historiska 
årsredovisningar för att kunna värdera bolagets lönsamhetsutveckling på lång sikt. Det är 
därför av stor vikt för exempelvis banker att bolagets finansiella rapporter är tillförlitliga. 
Upplysningarnas tillförlitlighet ökar om bolagets finansiella information har granskats av 
en oberoende part, i form av en revisor.54  

4.4.4 Leverantörer 

En annan väsentligt intressentgrupp är leverantörer som, liksom långivarna, har ett 
intresse av att bedöma bolagets återbetalningsförmåga om de skall våga ge krediter. Även 
här är det viktigt att den finansiella informationen i bolaget är trovärdig. Idag har 
information från kreditupplysningsbolag en stor inverkan på näringslivet. Vad som kan 
finnas i informationen är bland annat vilka som har varit revisorer i bolaget samt om det  
i revisionsberättelsen under de senaste åren har förekommit några upplysningar eller 
anmärkningar på bolaget.55  

4.4.5 Stat och kommun 

I Sverige är beskattning och redovisning starkt ihopkopplat på så sätt att redovisningen 
ligger till grund för skatter och avgifter. För att kunna bedöma om det skattepliktiga 
resultatet har beräknats i enlighet med ”god redovisningssed” är det viktigt att stat och 
kommun kan lita på det som bolagen redovisar.56 Då redovisningen granskats av en 
                                                

52 Smith, 2006, s 18. 
53 Diamant, 2004, s 117. 
54 Smith, 2006, s 20. 
55 FAR SRS Revision, 2006, s 20. 
56 Smith, 2006, s 22.  
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kvalificerad revisor fungerar revisionen som en garanti för Skatteverket eftersom att 
årsredovisningen är ett viktigt underlag för bolagets deklaration. Eventuella brister i 
bolagets finansiella rapport måste revisorn rapportera i sin revisionsberättelse och en oren 
revisionsberättelse måste skickas direkt till Skatteverket enligt ABL 9:37. Revisorns 
granskande och kvalitetssäkrande funktion innebär oftast att Skatteverket kan minska sin 
skattekontroll.57 

4.5 Profession och dess påverkan på efterfrågan av revision 
i samhället 

4.5.1 Allmänhetens intresse av revision 

Dellaportas och Davenport har gjort en kritisk analys av allmänhetens intresse av revision 
för samhället.58 Professionsyrken har sin utgångspunkt i att utföra tjänster som är för 
allmänhetens bästa och inte för sitt eget intresse. Professioner skapas följaktligen enligt 
detta på grund av allmänhetens behov och deras skyldighet att gynna allmänhetens nytta 
ger dem i gengäld en högre grad av yrkesstatus om de vid uppdraget har allmänhetens 
intresse i åtanke. Utgångspunkten att tillgodose allmänhetens behov är en kritisk faktor 
som sociologer använder för att skilja professioner från andra yrken enligt  
Freidson (1993).59 

Dellaportas och Davenports analys beskriver synen på profession utifrån några olika 
synsätt där den funktionalistiska synen på profession förutsätter att det finns en naturlig 
harmoni mellan det egna intresset och samhällets intresse. Dock har den funktionalistiska 
synen ifrågasatts.60 Den interaktionistiska synen, även kallad konfliktmodell, ser däremot 
profession som ett yrkesmässigt monopol som syftar till att främja det egna intresset.61 
Detta synsätt menar att den yrkesstatus som professioner har är på grund av den 
monopolställning de får genom att kontrollera utbildningskraven för professionen.62 
Frankel menar att medlemmarna av en profession utnyttjar sin expertis och auktoritet för 
att främja sina egna intressen. Därför upprätthålls allmänhetens intresse endast om den 
gynnar professionens eget intresse enligt det interaktionistiska synsättet.63  

Politiker och ledare inom näringslivet anses ha mer kunskap och har därför som ansvar att 
definiera vad allmänhetens intresse är och skall sedan informera eller snarare utbilda 
allmänheten om dess definition. Professionella revisorer blir på likartat sätt på grund av 
sina kunskaper anförtrodda ett stort ansvar att definiera och agera utifrån samhällets bästa 
och göra vad som är nödvändigt för att skydda allmänhetens intresse. Uppfattningen om 
att samhället är beroende av professionella revisorer för att definiera allmänhetens 

                                                
57 FAR SRS Revision 2006, s 21. 
58 Dellaportas & Davenport, 2008. 
59 Dellaportas & Davenport, 2008. 
60 Dellaportas & Davenport, 2008. 
61 Bédard, 2001. 
62 Lindblom & Ruland, 1997. 
63 Frankel, 1989. 
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intresse leder till professionens höga yrkesstatus i samhället.64  

Allmänhetens intresse definieras vid revision som det kollektiva välbefinnandet hos 
människor och institutioner som professionen och det ekonomiska intresset för tredje part 
bidrar med. Detta välbefinnande fås genom att tillhandahålla relevanta och tillförlitliga 
ekonomiska upplysningar. Det som ligger till grund för revisorernas skyldighet att skydda 
allmänhetens intresse är baserat på att upprätthålla professionens grundläggande principer 
såsom expertis, kunskap, kompetens och integritet. Upprätthållandet av dessa principer 
säkerställer att revisorerna utgår från samhällets nytta och på så sätt skyddar samhällets 
ekonomiska välstånd.65  

Revisorer som går emot allmänhetens intresse kan få förödande effekter. Ett exempel på 
detta är revisionsbolaget Arthur Andersen som tvingades gå i konkurs på grund av 
skandaler där det bedömdes inte ha skyddat allmänhetens intresse. Detta visar på hur 
mycket professionen bygger på tillit och hur revisionsbyråer kan genom att inte arbeta 
utifrån allmänhetens intresse och samhällets nytta förlora sitt förtroende. 

West klargör att det viktigaste beviset för och konsekvensen av en profession är att 
professionens utövare har ensam behörighet att utföra vissa tjänster och själv kan 
definiera hur dessa tjänster skall utföras. Vidare omnämns en rad professioner såsom 
läkare och arkitekter vilka vet hur de skall utöva sin yrkesroll och har ensamrätt att utöva 
den. West menar också att professionen innefattar en kunskapsbas som är normalt sett 
stadgad i lag. Därmed för att knyta an till avsnitt 3.2.4, får endast godkända eller 
auktoriserade revisorer granska bolag som faller inom gränsvärdena. West anger att 
motivet till professionsstatusen beror på social status och deras inkomster men detta 
avfärdas med att statusen hos professionen bygger på kunskapsbasen och professionens 
effektivitet i att betjäna de som anlitar professionens tjänster.66  

4.5.2 Monopolställningen 

Wallace (1980) menar att revisionen som ett självreglerat yrke, det vill säga att ingen 
kontrollerar revisorernas granskning, har blivit alltmer ifrågasatt. Ökningen av tvister och 
annan extern kritik ger en rad signaler på missnöjet rörande kvalitén i revisionstjänsterna. 
Denna kritik är en indikation på revisorernas monopolställning, där säljare och köpare är 
separerade, vilket är dysfunktionell i jämförelse med en traditionell utbuds- och 
efterfrågemarknad.67  

Shaked och Sutton klargör att på en traditionell marknad kan individer själv ta beslut om 
de vill köpa en tjänst eller inte. Beslutet påverkas av köparens uppfattning av tjänstens 
nytta och hur priset sätts i förhållande till nyttan. På en marknad som styrs av monopol 
kan säljare både reglera kvalitén på tjänsten och marknadspriset. En självreglering av en 

                                                
64 Dellaportas & Davenport, 2008. 
65 Dellaportas & Davenport, 2008. 
66 Staubus, 2004. 
67 Byington & Sutton, 1991. 
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tjänst som innehar en monopolställning kan minska köparens möjligheter att bedöma 
kvalitén i revisionen samt skilja den mot en annan. Vidare fastslår författarna att det enda 
mått på revisionens kvalitet som går att se är det i efterhand som visar att en granskning 
inte utfördes på en acceptabel nivå.68  

Revisorn antas ha incitament till att vara pålitlig, vilket bygger på att revisionsfirmorna 
vill ha ett rykte om sig som förtroendespelare. Luhmann (1979) menar att förtroende 
börjar där kunskapen slutar, det vill säga att förtroende är en grund för att hantera osäkra 
och komplexa bilder av framtiden. Bristen på samverkan mellan intressenter som inte är 
insatta i revisionsyrket och revisorer gör att ett stort behov av förtroende existerar.  
Det enda de mindre insatta intressenterna har att utgå ifrån är sociala förväntningar om 
vad revisorn gör och en opersonlig revisionsberättelse. Det är således viktigt för revisorn 
att övertyga de oerfarna intressenterna att revisorerna går att lita på genom att exempelvis 
skapa ett starkt varumärke.69 

4.5.3 Förväntningsgapet 

4.5.3.1 Förväntningsgapets definition 

Förväntningsgapet uppstår då olika intressenters förväntningar på revisorn inte stämmer 
överens med vad revisorn skall uträtta.70 Det kan definieras som skillnaden mellan vad 
allmänheten förväntar sig av revisorsprofessionen angående revisorns roll och ansvar och 
vad allmänhetens värde av revision faktiskt är. Förväntningsgapet vid revision kan också 
ses som skillnaden mellan samhällets förväntningar och hur revisionen sen uppfattas av 
samhället.71  

Förväntningsgapet kan delas in i två delar; utförandegapet och orimlighetsgapet. 
Utförandegapet innebär differensen mellan vad intressenterna uppfattar att 
revisionsuppdraget resulterar i och vad de kan förvänta sig med hänsyn taget till lagar, 
regler och rekommendationer. Orimlighetsgapet handlar istället om intressenternas 
orimliga förväntningar vilka inte stämmer överens med gällande regelverk. 
Förväntningsgapet kan således även definieras som uppfattningen om att revisorernas 
arbetsgång inte överensstämmer med intressenternas uppfattning och önskningar.72  

Ett exempel på olika förväntningsgap kan vara till exempel skiljaktigheterna i åsikter som 
i vilken grad revisorerna skall försöka upptäcka förbiseenden och oegentligheter i 
redovisningen. Förväntningarna från intressenterna, som menar att revisorer skall utföra 
denna uppgift, stämmer inte överens med revisorernas synsätt om att revisionsuppdragets 
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70 FAR SRS Revision, 2006, s 131. 
71 Öhman, 2006, s 130. 
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huvudsakliga uppgift istället är att ge en åsikt om redovisningen ger en rättvisande bild av 
bolaget.73  

4.5.3.2 Utgångspunkter för att minska förväntningsgapet 

För att minska förväntningsgapet kan det angripas från två håll. Antingen från 
utgångspunkten att anpassa revisionen genom att utgå från intressenternas behov eller 
från utgångspunkten att påverka intressenterna och därmed utgå från revisorernas synsätt. 
Revisorsprofessionen i Sverige har valt att se problemet som ett kommunikationsproblem 
där lösningen är att utbilda allmänheten om vad revision handlar om. Sättet att minska 
förväntningsgapet har ansetts vara att informera intressenterna om vad revisorernas 
uppgift och revisionens inriktning är för att på så sätt ändra allmänhetens förväntningar. 
Denna syn på att lösa problemet finns även i flertalet andra länder, exempelvis USA.74  

För att minska förväntningsgapet har Sverige valt att med hjälp av mer information i till 
exempel revisionsberättelserna informera intressenterna om revisorernas ansvar. Att på 
detta sätt utbilda intressenterna om vad de kan ha för förväntningar kan klargöra vissa 
missuppfattningar, men steget till att intressenterna genomgripande skulle ändra 
uppfattning om revisionsuppdraget anser vissa är långt.75 Ytterligare och utförligare 
information i revisionsberättelserna skulle dock kunna innebära för revisorerna att de 
skulle få mer att stå till svars för.76  

Det stadgas i svensk rätt att målet med revisionen är att revisorn skall lämna en 
revisionsberättelse. Men från andras utgångspunkter är förväntningarna antagligen att 
revisionen skall på ett tillförlitligt sätt kvalitetssäkra relevant redovisningsinformation.77  

4.5.3.3 Revisorsprofessionen och förväntningsgapet 

Revisorer förväntas vara neutrala men istället beskylls revisorsprofessionen för att enbart 
tänka på sina egna intressen.78 Fogarty menar att revisorsprofessionen strävar efter att 
göra så små förändringar av sitt eget arbete som möjligt så länge det är ekonomiskt 
gynnsamt. Vad som är bäst ur samhällets och intressenters utgångspunkt kommer därmed 
i andra hand. Förklaringen om utvecklingen av förväntningsgapet är enligt Fogarty 
allmänhetens brist på att förstå karaktären och begränsningarna i revisionen.79 Power 
menar dock att en förutsättning för revisorsprofessionens framgång är förväntningsgapet 
och om professionen inte förblir abstrakt hotas dess monopolliknande ställning.80  

Revisorsprofessionen kan sägas vara mycket inflytelserik eftersom samtidigt som 
revisorsprofessionen måste rätta sig efter gällande regelverk medges de arbeta 
                                                

73 Öhman, Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s 65. 
74 Öhman, 2006, s 222.  
75 Öhman, 2006, s 223. 
76 Öhman, Johansson, Häckner & Wallerstedt, 2005, s 65.  
77 Öhman, 2006, s 226. 
78 Öhman, 2006, s 225.  
79 Fogarty, Heian & Knutson, 1991. 
80 Power, 1999. 
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tillsammans med sakkunniga inom området och själva tolka regelverken och skapa egna 
rekommendationer vilka sedan ligger till grund för gällande praxis.81 Power menar att 
konsekvensen av denna självreglering, som kännetecknar revisorsprofessionen, delvis 
bidrar till ökningen av förväntningsgapet.82 Strävan för revisorsprofession att göra så små 
förändringar som möjligt kan dock inte tänkas ge någon anledning för revisionsbranschen 
att minska på förväntningsgapet då detta gynnar dem.83 
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5.  Empiri 

5.1 Inledning 
Aktiebolag utgör den största och viktigaste bolagsformen i svenskt näringsliv.  
Av samtliga aktiebolag är den största delen mindre bolag och en relativ liten del riktigt 
stora bolag. Då det svenska näringslivet starkt influeras av internationella normer och 
regler, vilka har fokus på stora bolag, ökar gapet mellan de mindre bolagens verklighet 
och det regelverk de måste tillämpa. Detta gör att de mindre bolagen får bära höga 
administrativa kostnader, vilket gör deras konkurrenskraft mindre i Europa.  

För att minska de administrativa kostnaderna, ge europeiska bolag möjlighet att bli mer 
konkurrenskraftiga och stimulera Europas ekonomi, betonade Europeiska rådet att 
medlemsstaterna skulle göra kraftfulla gemensamma insatser. På grund av att kostnaderna 
för revision för små och medelstora bolag var stora skulle bland annat regler inom 
revisions- och redovisningsområdet förenklas. Regeringen föreslog därför avskaffandet 
av revisionsplikten som en kostnadsreducerande åtgärd.  

I utredningen, remissvaren och propositionen behandlades frågan om revisionsplikten 
skulle avskaffas eller inte. Dessutom behandlades underfrågor som gränsvärdet för 
revisionsplikt, övergångsregler, skatteeffekter samt förslag på åtgärder på grund av mer 
skattefel, revisionens betydelse för ekonomisk brottslighet och slutligen vilka 
konsekvenser ett avskaffande skulle få för intressenterna och samhället. Dessa områden 
gås igenom mer ingående nedan. 

5.2 Revisionsplikt 
De flesta remissinstanserna var eniga om att revisionsplikten borde avskaffas för små 
bolag. Dock var till exempel Kronofogdemyndigheten och Skatteverket emot detta 
förslag. Skatteverket ansåg i sitt remissvar, i enlighet med utredningen, att professionell 
medverkan har betydelse för kvalitetssäkringen av bolagets redovisning och deklaration. 
Som senare även beskrivs har det stort behov av att den informationen som lämnas håller 
hög kvalitet eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen. Ett avskaffande 
av revisionsplikten skulle enligt Skatteverket öka mängden skattefel i samhället och 
statens skatteintäkter skulle minska. Kronofogdemyndigheten som också var emot 
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förslaget ansåg i sitt remissvar att de bolag som enligt utredningen var aktuella för 
avskaffandet av revisionsplikten utgjorde en stor grupp av Kronofogdemyndighetens 
verksamhet. Det menade vidare i sitt remissvar att ett bolag med obetalda skulder 
kommer sannolikt inte lägga ner pengar på revisionstjänster. Att bolag kommer att sakna 
revisor kommer att påverka Kronofogdemyndighetens möjlighet att göra felfria 
tillgångsundersökningar då det blir svårare att klarlägga vilka tillgångar som ett bolag 
har.  

Bolagsverket tillstyrkte förslaget trots en tveksamhet och trodde att det skulle leda till en 
effektivare marknad. Det menade att kostnader för revision är små i förhållande till den 
komplexitet som finns i redovisnings- och skatteregler och att fördelarna med det 
nuvarande systemet underskattas. Revision gör att kvalitén i bolagens årsredovisningar 
höjs och tillgodoser därför en mängd intressenter med tillförlitlig information. 
Bolagsverket ansåg att om utredningens förslag genomförs kommer troligen kvalitén i 
årsboksluten att bli sämre. Bolagsverket hade också som uppfattning att revisorerna 
utöver granskning av ett bolags räkenskaper, skapar ordning och reda i innehållet av 
bolagens viktigaste dokument.  

Ekobrottsmyndigheten ansåg i sitt remissvar att förenklade regler för mindre bolag var en 
viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Dock ansåg det att revisorns kontroll var en 
förutsättning för en effektiv brottsbekämpning inom ekobrottsområdet och hade även 
betydelse för konkurrensen inom näringslivet. För att minska exempelvis bestickning och 
bedrägeri, som kan skada konkurrensen på lång sikt, menade Ekobrottsmyndigheten att 
det behövdes en extern part som granskar bolagen. Men det fanns dock enligt utredningen 
inte några skäl att anta att avskaffandet av revisionsplikten synbart skulle öka risken för 
ekonomisk brottslighet inom näringslivet.  

Svenskt Näringsliv var också en av de remissinstanser som var positiv till avskaffandet av 
revisionsplikten och menade att Sverige skall utnyttja de möjligheter till förenklingar för 
bolag som EU-direktivet stadgar. De tillstyrkte utredningens synpunkter om att 
lättnadsreglerna skulle underlätta och uppmuntra till frivillig revision samt att behålla 
revisionens omfattning vare sig den var frivillig eller lagstadgad. 

FAR var positiv till utredningens förändringsförslag i de delar som innebar ökad valfrihet 
för bolagen men ansåg att utredningen inte på ett övertygande sätt analyserat 
konsekvenserna av införandet för näringslivet och allmänheten. Dock ansåg det att den 
lagstadgade revisionen i samhället har bidragit till den höga kvaliteten av bolagens 
redovisningar vilket skapat förtroende för hela det svenska näringslivet. FAR ansåg att 
slopandet av revisionsplikten istället kunde leda till bekymmer och krångel som kunde 
drabba hela näringslivet i form av andra kontroller och krav för att kompensera för 
revisionen. Områden där dessa nya krav och kontroller kan dyka upp på är exempelvis 
inom skatteområdet. FAR och Företagarna förespråkade också ett successivt avskaffande 
av revisionen vilket skulle ge bolagen i revisions- och redovisningsbranschen chans att 
ställa om sin verksamhet och anpassa sitt tjänsteutbud.  
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Regeringen framförde i sin bedömning att det för företagsledningen och aktieägarna var 
viktigt att en sakkunnig, opartisk och självständig person granskade bolagets verksamhet 
och ställning. Även övriga intressenter såsom borgenärer, anställda och samhället i övrigt 
har nytta av en kontroll av bolagets förvaltning och att redovisningen ger en rättvisande 
bild av bolaget. Dock framförde det att det i små bolag ur aktieägarnas syn inte var lika 
viktigt med revision eftersom det i små bolag oftast är samma personer som är bolagets 
ägare och ledning. Att många små bolag normalt inte har några externa finansiärer eller 
långfristiga kreditgivare bidrar också till att revision inte är lika viktig för dessa.84  

Enligt utredningen kostar revisionsplikten 6 miljarder kronor för bolagen varje år.85  
Om revisionsplikten tas bort skulle Skatteverket enligt Skatteverkets remissvar ta över en 
del av kontrollen vilket skulle leda till mer resursbehov och högre kostnader för 
Skatteverket eftersom det har det största behovet att få rätt uppgifter. Bedömningen från 
utredningen var den att det var väldigt tveksamt om avskaffandet av revisionsplikten 
skulle ge några märkbara effekter på skatteintäkterna. Detta på grund av att det saknades 
en ordentlig utredning hur ett avskaffande skulle påverka skattefelets storlek och 
Skatteverkets arbete med att hämma skattefel. Någon utvärdering av jämförelsen med 
nyttan av reviderade bolag i Sverige jämfört med icke reviderade bolag hade inte heller 
gjorts.86  

5.3 Gränsvärdet 
I SOU 2008:32 utreddes också frågan om vilka gränsvärden som skulle finnas för 
revisionsplikten i den svenska lagstiftningen. Utredningen lyfte fram det faktum att om 
ett aktiebolag har ett fåtal ägare som driver verksamheten behövs ingen revisor för att ge 
ägarna insyn i bolaget. Om det dock finns ett flertal ägare i bolaget och några har ledande 
befattning i bolaget medan andra endast kan utöva inflytande på bolagets bolagsstämma 
kan det finnas anledning att ha en revisor som kan bevaka att alla ägare behandlas lika.87  

Utredningens syfte var att undanta de ”små” bolagen från revisionsplikten.  
Utredningen ansåg att EU-rätten skulle följas med hänsyn tagen till omständigheterna att 
arbeta utifrån gränsvärden av tre olika slag; balansomslutning, nettoomsättning och 
medelantalet anställda. Utredningen menade att kretsen av bolag som skulle undantas från 
revisionsplikten inte fick vara för snäv utan de absolut minsta värdena som kunde 
accepteras var en balansomslutning på 1,5 miljoner kronor, en nettoomsättning på  
3 miljoner kronor och minst 3 anställda. Utredningen menade dock att om gränsvärdet 
sätts så lågt kommer aktiebolag att avstå från att till exempel anställa en fjärde person 
eller öka omsättningen över 3 miljoner kronor bara för att slippa kostnaden för revision. 

Enligt utredningen befann sig svenska bolag redan i underläge konkurrensmässigt i 
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förhållande till exempelvis Storbritanniens, Tysklands, och Nederländernas bolag på 
grund av tvånget att ha kostsam revision. Utredningen menade att om Sverige valde att 
lägga gränsvärdet under EU:s ledande länders värden skulle detta underläge bli ännu 
större. Ett högre gränsvärde skulle istället leda till att färre bolag skulle ha 
gränsdragningsproblem eftersom de flesta då förväntas frivilligt välja att ha revision i 
större utsträckning. Utredningen föreslog därför att gränsdragningen för att undgå 
revisionsplikt skulle vara i enlighet med EU:s där definitionen på små bolag är om de 
ligger under mer än ett av kriterierna; en balansomslutning på 41,5 miljoner kronor de 
senaste två åren, en nettoomsättning på 83 miljoner kronor de senaste två åren eller om 
medelantalet anställda de två senaste åren är färre än 50 stycken. Om gränsvärdet skulle 
sättas på denna högre nivå skulle ca 96,5 % av de svenska bolagen undantas från 
revisionsplikten.88 

Det förekom olika uppfattningar om var gränsvärdet för avskaffandet av revisionsplikten 
skulle sättas. Skatteverket framförde i sitt remissvar att majoriteten av skattefel fanns i 
mikro- och småbolag. Eftersom alla dessa bolag skulle hamna under det högre 
gränsvärdet skulle skattefelen i stor utsträckning omfattas. Konsekvenser av detta 
medförde att Skatteverket i sitt remissvar efterfrågade ett ”avsevärt” lägre gränsvärde för 
revisionsplikten än det gränsvärdet utredningen föreslog. Skatteverket betonade 
revisionens förebyggande effekt att motarbeta skattefel i deklarationen. Både skattefel vid 
misstag och skattebedrägeri skulle öka avsevärt om gränserna sattes för högt och således 
öka Skatteverkets granskningsinsatser och resursbehov.  

FAR framlade i sitt remissvar att revision visat sig vara betydande och bidragit till att 
revisorerna över åren fått tillkommande uppgifter. Även reglerna kring revisorns 
oberoende och opartiskhet har skärpts. Revisionen som en tradition har även gjort att 
många bolag vants sig vid detta och en mer successiv förändring av revisionsplikten är 
därför att föredra enligt FAR. En successiv förändring bidrar till en lättare omställning för 
revisionens intressenter. Utbudet för revision behöver dessutom tid att utvecklas och 
anpassas efter denna typ av förändring. I exempelvis Storbritannien har det tagit drygt  
tio år för nya kvalitetssäkringstjänster att komma in på marknaden. Av dessa anledningar 
framförde FAR i sitt remissvar att gränsvärdena skulle sättas till det lägsta föreslagna. 
Både FAR och Ekobrottsmyndigheten menade att det är först efter att regeringen gjort en 
mer ingående utvärdering som gränsvärdena kan höjas något.  

Aktiespararna, en intresseorganisation för de som sparar i aktier, fonder med mera, 
avstyrkte i sitt remissvar utredningens förslag på gränsvärden. Det föreslog istället att 
revisionsplikten endast skulle omfatta publika bolag. Eftersom sådana bolag tillskillnad 
från privata får vända sig till allmänheten för att anskaffa riskkapital vilket gör att 
behovet av skydd och oberoende kontroll för bolagets aktieägare ansågs nödvändig. Dock 
menade Aktiespararna att revisionsplikten i privata bolag också kunde bli aktuell 
beroende på bolagens storlek.                      
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Svenska Bankföreningen tillsammans med Svenskt Näringsliv och Sveriges 
Redovisningskonsulters Förbund, SRF, delade inte Skatteverkets och FAR:s åsikt utan 
var istället eniga om de högre gränsvärdena som utredningen föreslog. En anledning till 
detta var enligt Svenska Bankföreningens remissvar att viktiga konkurrentländer hade 
EU:s gränsnivåer och det skulle genom detta skapas en harmonisering och 
konkurrensneutralitet i EU. Svenska Bankföreningen framförde också att Sverige borde 
utnyttja de undantagsmöjligheter som finns för små och medelstora bolag inom 
redovisning i syfte att minska onödiga kostnader och begränsningar för de bolagen.  
SRF nämnde vidare i sitt remissvar att det som avskaffas är den lagbundna plikten och 
genom att sätta det höga gränsvärdet som utredningen föreslog, skapas valfrihet för 
nästintill samtliga aktiebolag i Sverige. På det viset kunde och skulle de bolag som själv 
önskade revision eller som hade krav från sina intressenter och finansiärer välja att ha 
revision. Om gränsvärdet sätts för lågt riskerade bolag dessutom att skifta mellan 
revisionsplikt från år till år om, de till exempel låg på gränsen och vissa år underskred 
och andra år överskred gränsen på 3 miljoner kronor i omsättning.  

Bolagsverket kommenterade i sitt remissvar att gränsdragningen skulle konstrueras på ett 
betydligt lättare sett genom att till exempel dra gränsen mellan publika och privata 
aktiebolag. Nackdelen med det föreslagna gränsvärdet enligt Bolagsverket var 
svårigheten i att övervaka om det överskreds eller inte. Om utredningens förslag skulle 
antas rekommenderade det att bolagen i sina årsredovisningar skulle upplysa om huruvida 
de innefattades av krav på revisionsplikt eller inte.  

Den utgångspunkt regeringen hade vid gränsdragningen för revisionsplikten var att så 
många bolag som möjligt skulle ha möjligheten att välja om de ville ha en revisor eller 
inte. Regeringen valde dock, på grund av remissvaren, att sätta gränsvärdena lägre än vad 
som föreslagits. De valde det lägst accepterade värdena; en nettoomsättning på  
3 miljoner kronor, en balansomslutning på 1,5 miljoner kronor och ett medelantal 
anställda på 3 stycken. Detta gränsvärde stadgas numera i ABL 9:1. Det som regeringen 
baserade sitt förslag vid bestämmandet av gränsvärdena var att intressenterna för revision 
skulle ha lätt att ställa om till nya förändringar samt att nya tjänster som kan tänkas 
ersätta revisionen får tid att utvecklas och anpassa sig till efterfrågan.89    

5.4 Övergångsregler; Opt-in- eller Opt-out-lösning 
SOU 2008:32 föreslog som övergångsregel vid övergången från revisionsplikt till 
avskaffandet för små bolag en så kallad opt-in-lösning. Den opt-in-lösning som föreslogs 
innebar att om bolaget vid avskaffandet och efter eventuella avtalstiders slut fortfarande 
önskade revision var bolaget tvunget att på en bolagsstämma utse revisor eftersom 
revisionsplikten automatiskt hade försvunnit.90   
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En opt-out-lösning innebar istället att bolag som inte längre hade revisionsplikt på 
bolagsstämman var tvungna att göra ett aktivt val att ta bort sin revisor och ändra sin 
bolagsordning. Opt-out-lösningen ledde till att bolagen fick tänka efter innan de tog bort 
revisionen istället för vid en opt-in-lösning där revisorn i små bolag vid avskaffandet 
automatiskt försvann och istället tvingades väljas in.91 Opt-out-lösningen innebar alltså 
att bolag under gränsvärdena som inte var revisionspliktiga skulle vidta åtgärder vid 
ikraftträdandet för att inte längre vara föremål för revision. Till skillnad från detta innebar 
opt-in-lösningen att bolagen inte behövde utföra några åtgärder utan var efter 
ikraftträdandet inte längre föremål för revision. De behövde dock vid bolagsstämman 
rösta fram om de vill ta del av den frivilliga revisionen. 

Svenska Bankföreningen antydde i sitt remissvar att det fanns starka skäl för att bolagen 
genom ett aktivt beslut får välja att ta bort revisorn efter avskaffandet, den så kallade  
opt-out-lösningen. På detta sätt ges det tillfälle för bolaget att analysera revisionens  
för- och nackdelar tillsammans med bolagets intressenter. En stor nackdel enligt Svenska 
Bankföreningen med den andra lösningen, Opt-in, var att det fanns en stor risk att 
Bolagsverket skulle ha svårt att hålla reda på vilka bolag som hade revisorer och vilka 
som låg över gränsvärdena under övergångsperioden efter lagens ikraftträdande. 
Bolagsverket tillhandahåller information till bland annat banker och leverantörer där 
informationen till viss del ligger till grund för deras beslut. Detta skulle i så fall leda till 
att flera intressenters arbete blir drabbade av Opt-in-lösningen. Bolagsverket framförde 
också i sitt remissvar att det var emot förslaget om en opt-in-lösning och menade att 
bestämmelserna i bolagsordningen inte skulle ogiltigförklaras genom lag vid 
ikraftträdandet. 

Regeringen framförde att den naturliga utgångspunkten var att huvudregeln skulle vara 
att ha revision men att de små bolagen hade ett val att välja att ta bort revisionen. 
Regeringen höll även med Svenska Bankföreningen om att opt-out-lösningen minskar 
problemet med att hålla reda på vilka som har valt bort revision och inte.92 Regeringen 
ansåg således att opt-out-lösningen skulle införas. Bolagens ägare behöver nu ta ställning 
till om de skall ha kvar revisionen eller inte. 

5.5 Skatteeffekter 

5.5.1 Revisionens betydelse för skattekontrollen och skattefel 

Det rådde enligt utredningen aldrig någon tvekan om att bokföringen måste vara korrekt 
för att beskattningsunderlaget skall vara riktigt och det finns således fördelar för 
Skatteverket att få hjälp från ett oberoende organ. Utredningen framförde att oavsett på 
vilken nivå gränsvärdena sätts kommer de minsta bolagen, som enligt Skatteverket står 
för majoriteten av skattefel, att undkomma revisionsplikten.93 Därmed kommer 
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avskaffandet av revisionsplikten att påverka mängden skattefel i Sverige och ett större 
behov av skattekontroll kommer att finnas.  

Enligt prop. 2009/10:204 kan revision ha både direkt och indirekt betydelse för 
skattekontrollen. Direkt betydelse eftersom revisorerna har ett ansvar gentemot bolagen 
att undersöka om skyldigheten enligt skattebetalningslag (1997:483) uppfyllts, att 
anmälning för registrering eller lämna skattedeklaration gjorts samt, i enlighet med ABL 
9:34 och 37 § att anmärka i revisionsberättelsen vid avvikelser och i så fall meddela 
Skatteverket om dessa. En ren revisionsberättelse indikerar att beskattningsunderlaget 
håller en god kvalitet och det är därmed endast orena revisionsberättelser som påverkar 
skattekontrollen och som således måste skickas in till Skatteverket.94  

Den indirekta betydelsen innebär det ansvar som revisorn har att göra en kvalitetskontroll 
av räkenskaperna och årsredovisningen vilket skall bidra till att redovisningen och 
inkomstdeklarationen är korrekta. Genom att till företagsledningen uppmärksamma den 
på brister och fel i redovisningen kan revisorerna medverka till att beskattningsunderlaget 
till Skatteverket blir mer korrekt.95  

Utredningen framförde en tvekan om revisorns betydelse för skattekontrollen eftersom 
den inte kunde hitta några bevis för att räkenskaperna var av bättre kvalitet och därmed 
mer korrekta i bolag med en revisor, utan störst betydelse hade det på kvaliteten om 
bokföringen utfördes av sakkunniga personer. Utredningen var därmed osäker på hur 
skatteeffekterna skulle påverkas. Ett annat problem den fann var att revisionens 
förebyggande effekt inte kunde mätas eller värderas på ett tillförlitligt sätt som en 
självständig faktor.96 Regeringen ansåg att risken för skattefel skulle beaktas men att detta 
inte borde förhindra avskaffandet av revisionsplikten i sig.97  

Skatteverket motsade sig utredningens synpunkter om att revisorn inte är till nytta för 
Skatteverkets skattekontroll och betonade i sitt remissvar att revisorns närvaro har en 
förebyggande inverkan för att motverka fel i deklarationerna, både skattefel på grund av 
misstag och skattebedrägeri. Genom att revisorn kommer med instruktioner löpande kan 
mängden medvetna och omedvetna fel rättas till och redovisningen blir således mer 
korrekt.  

Det konstaterades av regeringen att det finns ett samband mellan skattefusk och annan 
ekonomisk brottslighet. De flesta ekobrott innefattar bolag med svart arbetskraft eller 
bolag som fuskar med skatter och avgifter. Bolag som skattefuskar bidrar inte bara till 
lägre skatteintäkter utan bidrar också till att seriösa bolag riskerar att konkurreras bort av 
skattefuskande konkurrenter. Att motverka skattefel är mycket angeläget eftersom stora 
fel vid beskattningen av bolag även försvagar finansieringen av den offentliga sektorn 
och övervältrar skattebördan på andra skattskyldiga och slår ut seriösa näringsidkare 
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genom att snedvrida konkurrensen.98 Det krävdes därför förebyggande bekämpning mot 
skattebrott för att upprätthålla tilliten till rättssamhället.99 

5.5.2 Åtgärder för att minska negativa skatteeffekter  

5.5.2.1 Allmän bokföringskontroll 

Trots en osäkerhet på revisionens effekt på skattefel fann utredningen anledning att 
överväga åtgärder i hopp om att minska skattefel hos bolag som undantas 
revisionsplikten. Ett sätt var att utvidga kontrollmöjligheten av bolagens bokföring för 
Skatteverket genom att föreslå tillåtelse av oanmälda besök hos bolag. Detta skulle 
kombineras med en möjlighet att besluta om administrativ sanktion eller vite.100 Denna 
allmänna bokföringskontroll skulle innebära en granskning av att de centrala 
bestämmelserna i bokföringslagen följdes av bolagen. Det skulle innefatta till exempel 
språket i bokföringen, förvaringen av dokument och om affärshändelserna bokförts i rätt 
tid.101 

Denna utökade kontrollfunktion skulle främja konkurrensvillkoren för seriösa bolag. 
Ytterligare ett motiv var att den utvidgade möjligheten till bokföringskontroll kunde vara 
ett komplement till taxeringsrevision som Skatteverket redan har möjlighet att använda 
sig av. Taxeringsrevision är ett sätt för Skatteverket att kontrollera att de skattskyldiga 
fullgjort sin deklarationsskyldighet. Bokföringskontrollen skulle dock innebära betydligt 
mindre resursåtgång än taxeringsrevision för Skatteverket.102  

Många remissinstanser var eniga med förslaget. Skatteverket var en av dem och enligt 
deras remissvar var fördelen med besöken att de kunde ske oanmälda och att det skulle få 
en mer förebyggande effekt på skattefel än om de skulle komma överens med de 
skattskyldiga om ett besök. För att bokföringskontrollen skulle få ytterligare effekt 
instämde därför Skatteverket i sitt remissvar att den skulle kopplas till någon form av 
sanktion. 

Andra remissinstanser, bland annat SRF, var emot förslaget om utökad 
bokföringskontroll. Det ansågs att det inte var utredningens uppgift att förändra 
skatteverkets granskningssystem utan det var Skatteverkets ansvar att öka resurserna och 
organisera sitt arbete utifrån de nya förutsättningarna. Ekobrottsmyndigheten var också 
emot förslaget och anförde i sitt remissvar att det skulle vara svårt att bedöma effekterna 
av Skatteverkets kontrollmöjlighet och uttryckte därför sin tveksamhet till om det 
verkligen kunde vara ett alternativ till revision. FAR framförde i sitt remissvar att 
Skatteverket saknade den kompetens och ställning som oberoende organ för att gå in och 

                                                
98 Prop. 2009/10:204, s 89-90. 
99 SOU 2008:32, s 224. 
100 SOU 2008:32, s 230. 
101 Prop. 2009/10:204, s 91. 
102 Prop. 2009/10:204, s 88-89. 



 39 

kontrollera bolagens bokföring och annan räkenskapsinformation. En förenklad 
skatterevision är istället en bättre lösning enligt Ekobrottsmyndigheten. 

Även remissinstanser som till exempel Svenskt Näringsliv ansåg att en ökad kontroll från 
Skatteverket förmodligen skulle resultera i att bolag trots avskaffandet skulle behålla 
onödigt omfattande revisionsarbeten för att inte riskera den löpande granskningen från 
Skatteverket. De skulle således hellre välja att betala höga administrativa kostnader för 
revision. Detta skulle då motverka reformen och avskaffandet av revisionsplikt skulle bli 
meningslöst. Svenskt Näringsliv och SRF menade också i sina remissvar att Skatteverket 
genom gällande regelverk redan har möjligheten att genom taxeringsrevision kontrollera 
bolag löpande och att en ytterligare kontrollmöjlighet skulle strida mot regeringens 
utgångspunkt om att införa enklare regler för bolag. Det skulle även för bolag kunna 
innebära en stor kostnad på grund av den tid och de resurser som måste läggas ned vid en 
bokföringskontroll.  

Att ha en viss offentlig kontroll av bolags räkenskaper kan vara ett sätt att upprätthålla 
kvalitén på räkenskaperna. Regeringen höll i prop. 2009/10:204 med remissinstanserna 
om att Skatteverket redan med gällande rätt har goda möjligheter att kontrollera bolagen. 
När Skatteverket utreder om lämnade uppgifter är korrekta går det nämligen antingen ta 
kontakt med bolagen genom skriftliga förfrågningar eller telefonsamtal.  
Skatteskyldig kan även föreläggas att lämna uppgifter och handlingar som styrker att 
självdeklarationen är korrekt i enlighet med TaxL 3:5. I enlighet med TaxL 3:7 får 
Skatteverket, om några uppgifter i självdeklarationerna behöver kontrolleras, komma 
överens med den skattskyldige om personliga besök hos bolaget. Skatteverket har också 
rätt att besluta om taxeringsrevision för att kontrollera självdeklarationen genom att 
granska räkenskaperna och andra handlingar enligt TaxL 3:8-12. Skatteverket har således 
redan möjligheter att kontrollera uppgifterna som bolagen lämnar men för att få kontroll 
på räkenskaperna löpande krävs beslut om revision.  

Regeringen bedömde att det fanns goda skäl till att införa ytterligare bokföringskontroll 
för Skatteverket men att behovet av det och konsekvenserna för bolagen måste övervägas. 
Det fanns dock anledning enligt regeringen att vid ett senare skede analysera om 
effekterna av avskaffandet av revisionsplikten har påverkat skattefelen och, om en 
oacceptabel ökning skett, införa utökade kontrollmöjligheter för Skatteverket.103 

5.5.2.2 Utökad upplysningsskyldighet till Skatteverket 

En annan åtgärd som övervägdes i SOU 2008:32 för att minska de negativa 
skatteeffekterna var möjligheten till utvidgad upplysningsskyldighet. Den 
upplysningsskyldighet som idag råder avser endast uppgifter som har betydelse för 
taxeringen. Utredningen menade att en utvidgad upplysningsskyldighet för bolag borde 
övervägas så att Skatteverket får möjlighet att göra en löpande upplysningskontroll. 
Denna kontroll skulle syfta till att Skatteverket skulle ha möjlighet att utfärda 
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föreläggande till bolag om att inkomma med uppgifter och handlingar. Detta för att kunna 
kontrollera bolags möjlighet att fullgöra sin plikt, enligt lag (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter och göra en ”snabb, billig och effektiv kontroll” 
av att centrala redovisningsregler följs. Eftersom taxeringsrevision ställer krav på 
särskilda förfaranderegler och är tidskrävande och kostsamt skulle detta kunna vara ett 
alternativ. Detta alternativ ger dock inte Skatteverket möjlighet till oanmälda besök utan 
istället skulle föreläggande utfärdas med ett par dagars varsel.104 Dokumentationen i fråga 
handlar om de dokument som den skattskyldige behöver för att fullgöra sin skyldighet 
enligt lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter 19:2 och  
skattebetalningslag (1997:483) 14:2.  

Många remissinstanser, bland annat Skatteverket, tillstyrkte förslaget. Skatteverket 
framförde i sitt remissvar att upplysningsskyldigheten skulle ge möjlighet att förebygga 
brister i redovisningen på ett tidigt skede. Verket lämnade även en uppskattning om de 
resurser som behövdes läggas på en utökad upplysningsskyldighet, vilket uppgick till 
ungefär 160 årsarbetskrafter och beräknat till 100 miljoner kronor.  

Andra remissinstanser som Företagarna, SRF och Ekobrottsmyndigheten ansåg inte att 
förslaget skulle genomföras. Ekobrottsmyndigheten anförde i sitt remissvar att det skulle 
vara svårt att bedöma effekterna av Skatteverkets kontrollmöjlighet och uttryckte därför 
sin tveksamhet till om det verkligen kunde vara ett alternativ till revision.  
SRF ansåg på samma sätt som vad avsåg frågan om bokföringskontroll att det var 
Skatteverkets eget ansvar att öka resurserna och organisera sitt arbete. Företagarna 
menade att en utökad upplysningsskyldighet skulle medföra en påtaglig risk för att de 
positiva effekterna av avskaffandet av revisionsplikten skulle gå förlorade. Företagarna 
menade att även om upplysningsskyldigheten skulle gälla alla bolag skulle Skatteverket 
endast rikta sig mot de som valt bort revisionen vilket skulle leda till att dessa bolag 
skräms till att behålla revisionen. 

Regeringen bedömde trots de remissinstanser som var emot förslaget, att Skatteverket 
skulle ha denna möjlighet att löpande kunna förelägga bolag att lämna uppgifter eller 
inkomma med handlingar för att på så sätt kontrollera att dokumentationsskyldigheten 
enligt lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt 
skattebetalningslag (1997:483) fullgjorts. Denna reglering finns numera att finna i  
TaxL 3:5. 

5.5.2.3 Upplysningsskyldighet i deklarationen 

Utredningen ansåg även att det borde lagstiftas om att näringsidkare skulle lämna uppgift 
till Skatteverket om de haft biträde vid upprättandet av årsbokslut och om den granskats 
av en revisor eller inte.105 De flesta remissinstanser, bland annat Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket och FAR, var för detta förslag medan bland annat Företagarna och ett par 
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andra var emot förslaget. Företagarna menade i sitt remissvar att information om bolag 
haft revisor eller inte redan fanns i Bolagsverkets register och att det istället handlade om 
Skatteverkets tillgång till denna information. Det var enligt Skatteverket inte heller 
meningen att bolag skulle tvingas lämna samma uppgifter flera gånger. Företagarna var 
också emot förslaget om att lämna information om årsbokslutet upprättats med biträde av 
en uppdragsgivare eftersom detta inte avspeglar om årsbokslutet är av god kvalitet 
eftersom denna externa konsult kanske inte haft tillgång till all relevant information.  

Skatteverket som naturligtvis var för förslaget framförde i sitt remissvar betydelsen av 
revisorns kvalitetssäkring av deklarationsunderlaget och fastställde därför att bolagen 
borde upplysa huruvida de hade haft en extern part som granskat räkenskaperna. I de fall 
där en revisor inte använts föreslog skatteverket att en redovisningskonsult och vid behov 
tillsammans med Bolagsverket skulle lämna extra upplysningar, skriftligt eller muntligt 
till Skatteverket för att öka tillförlitligheten i uppgiftslämnandet.  

På grund av att regeringen antog att ett bolag som anlitar redovisnings- eller 
revisionsbyråer ofta tillhandahåller Skatteverket beskattningsunderlag som motsvarar 
kraven skulle det enligt regeringen vara bra om det framgick att årsredovisningen varit 
föremål för revision eller inte. Skatteverket kan på så sätt rikta information och kontroller 
mot rätt bolag.106 Regeringen genomförde därmed i lag (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter 3:5a att det i deklarationen numera skall upplysas 
om årsredovisningen varit föremål för revision eller om årsredovisningen upprättats med 
biträde av en uppdragstagare. 

5.6 Effekterna på ekonomisk brottslighet 

5.6.1 Revisorns betydelse för ekonomisk brottslighet 

5.6.1.1 Revisionens betydelse  

I utredningen SOU 2008:32 framgick att ekonomisk brottslighet inte skulle komma att 
påverkas nämnvärt vid avskaffandet av revisionsplikten. Statistik från bland annat 
Ekobrottsmyndigheten visade att antalet anmälningar från revisorer var marginell jämfört 
med anmälningar från till exempel Skatteverket och konkursförvaltarna. Flertalet 
anmälningar från revisorer handlade också om försent eller uteblivet upprättade 
årsredovisningar vilket var information som istället kunde erhållas av Bolagsverket 
eftersom årsredovisningarna måste registreras där. Dock skulle det enligt utredningen, likt 
skattefelen, läggas viss vikt på den förebyggande effekten på ekonomisk brottslighet som 
revisorerna har.107   

Ekobrottsmyndigheten framförde i sitt remissvar att revisorns kontroll är en förutsättning 
för en effektiv brottsbekämpning på ekobrottsområdet. Vidare menades dock att 
straffrättsliga åtgärder inte skulle komma i första hand då det inte är något bra verktyg för 
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att upptäcka regelbrott hos bolagen. Istället behövdes en kontrollerande funktion i form 
av en revisor som förebygger brott genom att motivera bolagen att agera korrekt. 
Revisorerna hade även betydelse för konkurrensen i näringslivet enligt 
Ekobrottsmyndigheten och för att minska exempelvis bestickning och bedrägeri som kan 
skada konkurrensen på lång sikt behövdes en extern part som granskade bolagen. 
Ekobrottsmyndigheten framförde även i remissvaret att en förväntad negativ effekt på 
avskaffandet av revisionsplikten kunde vara att bolag som styrs av kriminella personer 
eller andra bolag, där ägaren fruktar att revisorn kommer att upptäcka brott i 
verksamheten, väljer att ta bort revisionen för att undgå att bli upptäckt.     

5.6.1.2 Anmälningsplikten för revisorer 

Utredningen riktade sin kritik mot tvånget att ha revision men ansåg ändå att det var 
önskvärt att de bolag som undantas från revisionsplikten frivilligt skulle utnyttja revision. 
Det var med den inställningen enligt utredningen viktigt att undanröja alla 
omständigheter som får bolag att avstå från den frivilliga revisionen. En av 
omständigheterna som motverkade bolag att ha revision var enligt utredningen reglerna i 
ABL 9:34, 37, 42-44 angående revisorernas skyldighet att rapportera, anmäla eller 
informera om misstanke om brott till bland annat Skatteverket eller åklagare.108 De brott 
som dock inte innefattades var mutbrott och beskickning samt penningtvätt på grund av 
att dessa brott omfattades av internationella åtaganden.109 Utredningen argumenterade för 
förslaget att ta bort anmälningsskyldigheten för revisorer eftersom den ville uppmuntra 
frivillig revision och på så sätt skapa en mer förtroendefull situation mellan revisorn och 
bolagets ledning. Genom att fler väljer frivillig revision menade utredningen att 
revisorerna i förebyggande syfte kan utbilda bolagens ledning och på så sätt påverka den 
att göra korrekt från början.110 

Utredningen menade att de bolag som inte omfattades av revisionsplikten i huvudsak 
kunde delas in i tre kategorier. Den första kategorin innefattade de bolag som ägs och 
styrs av kriminella och som således inte ville ha någon revisor som granskade bolaget. 
Denna kategori av bolag skulle enligt utredningen bli föremål för Skatteverkets, 
Ekobrottsmyndighetens och Bolagsverkets särskilda insatser och skulle inte förmås till att 
ha revision trots borttagandet av revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott. Den 
andra kategorin innefattade de bolag som bedrevs av seriösa hederliga näringsidkare som 
frivilligt skulle välja revision trots avskaffandet för att kunna utveckla sin verksamhet. 
Den tredje kategorin kan sägas ligga mellan de ovanstående situationerna. Det framgick 
inte av utredningen hur många bolag som innefattades i denna kategori, men enligt 
utredningen tillräckligt många för att föreslå att anmälningsplikten skulle avskaffas för 
revisorer. Denna tredje kategori innefattade till exempel bolag som behövde hjälp med 
sin redovisning men på grund av slarv med redovisningen inte vågade ha en revisor som 
granskade bolaget eftersom denne sannolikt skulle upptäcka och tvingas anmäla dem för 
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bokföringsbrott. Kategorin kunde även innefatta bolag som var osäkra på om de gjort rätt 
i sin redovisning trots ärliga försök. De bolag som på grund av rädsla av att bli anmälda, 
som valde bort revision, gick enligt utredningen miste om den ekonomiska expertis som 
en revisor kan erbjuda. Utredningen menade därmed att anmälningsskyldigheten utgjorde 
ett hinder för de bolag som behövde och ville ha revision. Därför borde skyldigheten tas 
bort.111 

Flertalet remissinstanser, som till exempel Svenskt Näringsliv och SRF, instämde med 
utredningen om att avskaffa anmälningsplikten för revisorer vid misstanke av brott. SRF 
menade att revisorns anmälningsplikt skulle avskaffas eftersom det bedömdes att de 
anmälningar som faktiskt kommer in har en väldigt liten betydelse för den skattekontroll 
som görs. Svenskt Näringsliv instämde med SRF att ta bort anmälningsskyldigheten men 
lämnade dock ingen motivering för detta. 

De remissinstanser som ansåg att anmälningsplikten inte skulle avskaffas var till exempel 
Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Bolagsverket och Svenska 
Bankföreningen. Svenska Bankföreningen ansåg i sitt remissvar att revisorer var viktiga 
för bankerna. De ökade trovärdigheten i de finansiella rapporterna deras företagskunder 
presenterar ligger ofta till grund för kreditgivarnas beslut. Att revisorns 
kvalitetsgranskning inte skulle innehålla en skyldighet att anmäla oegentligheter skulle 
därför kunna förstöra förtroendet för revisorsyrket enligt Svenska Bankföreningen. 
Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten och Kronofogdemyndigheten betonande i sina 
remissvar den förebyggande effekten som revisorn bidrar med genom sitt användande av 
anmälningsplikten i ABL 9:42 och att förebyggandet av brottsbekämpningen var en av 
anledningarna till införandet av revisionsplikten år 1983. Alla tre instanserna menade att 
även om det var svårt att mäta hur mycket revisorn förebygger brott så skulle paragrafen i 
ABL inte underskattas eftersom den kan sätta press på att företagsledningen, eller delar 
av den, agerar enligt lagen. Bolagsverket instämde med Skatteverket om att revisorns 
skyldighet att anmäla gör det möjligt i ett tidigt skede att angripa och i vissa fall stoppa 
ett grövre brott. Således fanns motiven för brottsbekämpning fortfarande kvar enligt 
Skatteverket.  

Regeringen bedömde, trots utredningens förslag, att reglerna kring revisorns skyldighet 
att anmäla och agera vid misstanke om brott skulle förbli oförändrade. Den menade att 
utredningen underskattat anmälningsskyldighetens betydelse av att motverka ekonomisk 
brottslighet men påpekade svårigheten i att mäta vilka effekter anmälningsskyldigheten 
egentligen hade. Likt många av remissinstanserna ansåg regeringen att 
anmälningsskyldigheten torde ha en brottsförebyggande effekt som inte skulle 
underskattas och att den var ett värdefullt komplement till annat brottförebyggande arbete 
och bidrog också till att upprätthålla förtroendet för revision hos andra intressenter. 
Regeringen ansåg även att anmälningsskyldigheten inte kunde utgöra en omständighet för 
att avstå från frivillig revision, vilket utredningen menade. Orsaken var att ett bolag som 

                                                
111 SOU 2008:32, s 203-204. 
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frivilligt ville ha revision antagligen inte valde bort revision på grund av risk för 
anmälningen eftersom lagen ger bolaget möjlighet att rätta felet innan anmälan sker.112 

5.6.2 Åtgärd för att minska ekonomisk brottslighet 

Utredningen föreslog även att mjuka upp reglerna rörande revisorernas skyldighet att 
avgå efter anmälan om misstanke av brott. För att öka revisorernas 
anmälningsbenägenhet föreslog utredningen att revisorn inte skulle ha kravet att avgå 
från uppdraget efter att denne underrättat bolagets styrelse om misstankar.113  

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten instämde med förslaget om att revisorn inte 
skulle ha krav på att avgå efter att revisorn anmält misstanke om brott till åklagare.  
De framförde nämligen att revisorns anmälning inte alltid påverkar samarbetet mellan 
revisorn och företagsledningen negativt. Regeringen följde också utredningens förslag 
och beslutade om att när revisorn anmält brottsmisstanke till åklagare skall denne inte ha 
någon ovillkorlig skyldighet att avgå men en prövning huruvida revisorn skulle avgå från 
sitt uppdrag alltid skall göras.114 Denna regel finns numera i ABL 9:44 sista stycket. 
Utöver detta fann dock utredningen ingen annan anledning att föreslå ytterligare åtgärder 
för att förebygga ekonomisk brottslighet.115  

5.7 Konsekvenser för intressenterna 
Nedan kommer det redogöras för de konsekvenser för intressenterna och samhället i övrig 
som SOU 2008:32 och prop. 2009/10:204 framfört. 

5.7.1 Konsekvenser för bolagen som omfattas 

Ungefär 250 000 av de svenska aktiebolagen, vilket är ca 72 %, undantas från 
revisionsplikten efter avskaffandet. Enligt mätningar från Nutek uppgår de små 
aktiebolagens genomsnittliga revisionsarvode till ca 15 000 kronor per år. Dessutom 
tillkommer enligt utredningen ca 1 800 kronor i administrativa kostnader för att bolaget 
måste lägga ner resurser för att biträda revisorn i dess arbete. Sammanlagda 
administrativa kostnaden för associationsrätt för de bolag som inte har revisionsplikt 
beräknades år 2008 till ca 2,9 miljarder kronor.116  

Många små aktiebolag kommer trots kostnaderna att behålla revisorn eftersom de kan dra 
nytta av deras kunskap och rådgivning. Många av de bolag som väljer att inte har revisor 
antas istället anlita en extern redovisningskonsult. En undersökning som gjordes i 
Danmark visar till exempel att 40 % av de bolag som valt att inte ha revision efter 
avskaffandet valt att anlita en extern part för att upprätta årsredovisningen eller utföra 
andra granskningstjänster. Det kommer dock enligt propositionen sannolikt att ta ett par 

                                                
112 Prop. 2009/10:204, s 61. 
113 SOU 2008:32, s 237. 
114 Prop. 2009/10:204, s 61. 
115 SOU 2008:32, s 237. 
116 Prop. 2009/10:204, s 98-101. 
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år innan effekten av avskaffandet syns eftersom många av bolagen när lagen trädde i kraft 
hade kontrakt med sina revisorer som löper ett par år fram och säkerligen kommer många 
bolag också att välja att behålla revision ett par år för att se vad effekten och 
konsekvensen blir för de bolag som väljer att ta bort revisionen helt. Den danska 
undersökningen visar att endast 22,8 % av bolagen som inte länge har revisionsplikt har 
valt att ta bort revisionen.117 

5.7.2 Konsekvenser för aktieägarna  

Aktieägare behöver hela tiden tillförlitlig ekonomisk information om bolaget för att 
besluta om att köpa, behålla eller sälja sina aktier. Den ekonomiska informationen anses 
vara mer tillförlitlig om den granskats av en revisor men dock är många av de bolag som 
inte längre innefattas av revisionsplikten fåmansbolag och ägarna är vanligen engagerade 
i bolagets verksamhet och har således insyn i bolagets ekonomi. Ägarnas behov av 
revision i fåmansbolag är således begränsad medan i andra aktiebolag krävs revision för 
att få bättre insyn i bolagets finansiella ställning. En investerare till exempel bör 
följaktligen ta i beaktande om bolaget har reviderats eller inte.118 Om en opartisk och 
självständig granskning gjorts av en revisor kan personer som inte är insatta i bolaget få 
en tillförlitlig bild av bolagets finansiella ställning men vad avser fåmansbolag, framförde 
dock utredningen sin uppfattning, att revision har liten betydelse för aktieägare och 
kapitalplacerare.119  

5.7.3 Konsekvenser för kreditgivare  

Kreditgivare till bolag behöver ekonomisk information för att bedöma bolagets förmåga 
att betala räntor och göra amorteringar. Den ekonomiska information som lämnas utan 
revisor ses som mindre tillförlitlig för kreditgivarna vilket de beaktar vid kreditgivningen. 
Banker och leverantörer måste således skärpa kraven på kreditprövning och ställandet av 
säkerhet från bolag utan revisor än från bolag med revisor. I vilket omfattning är dock 
svårt att bedöma.120 Krav på säkerhet och tillförlitlighet i redovisningen hos små 
aktiebolag utan revisor kan således komma att skärpas och villkoren på lån kan till dessa 
bolag försämras. Leverantörerna måste också kunna bedöma om bolaget på förfallodagen 
kommer att kunna betala för de levererade varorna eller tjänsterna. Här finns dock flera 
andra lösningar att tillgå såsom till exempel försäljning med ägarförbehåll, leasing, 
säkerhet i pant eller borgen och kontant betalning vid leverans. Enligt utredningen kan det 
således ur leverantörernas synsätt vara irrelevant om bolaget haft revisor eller inte och 
avskaffandet av revisionsplikten har för dem ingen större betydelse eftersom de snabbt 
kommer att kunna anpassa sig till det nya förhållningssättet.121 

                                                
117 Prop. 2009/10:204, s 98-101. 
118 Prop. 2009/10:204, s 101. 
119 SOU 2008:32, s 253. 
120 Prop. 2009/10:204, s 101-102. 
121 SOU 2008:32, s 254-255. 
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5.7.4 Konsekvenser för revisorerna och redovisningskonsulterna.  

Ett avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära att de små bolagen frivilligt får 
välja de revisions- och redovisningstjänster de önskar. En följd av detta är att utbudet på 
marknaden kommer att bli mer varierat, större konkurrens skapas, vilket kommer att leda 
till att priserna på tjänsterna kommer att sänkas.  Utredningen har uppskattat att ett 
intäktsbortfall på cirka 6 miljarder kronor kommer att drabba revisionsbranschen, dvs. ett 
intäktsbortfall på 70 %. De nackdelar som framkommit i utredningen behandlade bland 
annat revisorernas oro över utsikterna att förlora sin monopolställning och en hård 
konkurrens på en förändrad marknad.122  

Dock kommer många av de små bolagen att anlita revisorer även i fortsättningen, vilket 
utredningen bedömde ligga på drygt 50 %. Revisorernas intäkter på andra tjänster såsom 
rådgivning, redovisning, förenklad granskning kommer enligt utredningen antagligen att 
öka men i vilken utsträckning var svårt att bedöma med anledning av konkurrensen med 
andra redovisnings- och bokföringskonsulter.123 Utredningen var övertygad om att 
flertalet av de bolag som valde bort revisionen skulle använda de sparade kostnaderna till 
att förstärka den interna kontrollen av bolaget genom att till exempel köpa in tjänster från 
organisationskonsulter samt redovisnings- eller bokföringstjänster. De sparade 
kostnaderna skulle dock lika gärna kunna användas till annat som till exempel utdelning 
till aktieägarna.124 

Vid avskaffandet av revisionsplikten menade Skatteverket i sitt remissvar att 
redovisningskonsulternas ansvar troligen skulle öka och de ansåg därför att regeringen 
skulle utforma nya krav och regler för redovisningskonsultmarknaden. Utredningen ansåg 
även att regeringen borde överväga om någon reglering borde finnas av 
redovisningskonsulternas arbete. Skatteverket menade även i sitt remissvar att Reko 
kunde utvecklas till att bli en mer allmänna standard i Sverige. FAR gav år 2008 ut första 
versionen av Reko vilket är en standard för redovisningskonsulter. Syftet med Reko är att 
bidra till högre kvalité på redovisningstjänster som skall vara till nytta för bolag, 
näringsliv och samhället. Enligt Reko skall en redovisningskonsult upprätta en 
bokslutberättelse och sedan lämna denna till företagsledningen/styrelsen.125  

5.7.5 Konsekvenser för samhället 

5.7.5.1 Extra offentligt finansiella kostnader  

Som tidigare nämnts är det viktigt att motverka skattefel eftersom många stora fel vid 
beskattningen kan minska finansieringen av den offentliga sektorn, övervältra 
skattebördan på andra och snedvrida konkurrensen. För att kunna fastställa 
beskattningsunderlaget behöver Skatteverket ekonomisk information från bolagen och 

                                                
122 SOU 2008:32, s 264. 
123 SOU 2008:32, s 259-262. 
124 SOU 2008:32, s 249. 
125 FAR SRS, Remissvar på SOU 2008:32, 2008. 



 47 

som tidigare nämnt anses redovisningen mer tillförlitlig enligt Skatteverket om den 
genomgått revision. Dock är det svårt att förutse effekterna på skatteintäkterna på grund 
av avskaffandet av revisionsplikten.  

Utredningen menade att konsekvenserna av minskade skatteintäkter inte skulle bli 
märkbara om revisionsplikten avskaffades för små bolag. Det hade inte heller enligt 
utredningen minskat skatteintäkterna om revisorernas anmälningsskyldighet beträffande 
bolagets fullgörande av skatter och avgifter avskaffades. Utredningen kunde på grund av 
detta inte motivera att det krävdes av Skatteverket att göra en lika uttömmande 
granskning som revisorerna annars gjorde. Utredningens menade också att förslaget om 
utökad upplysningsplikt, vilket har beskrivits i 1.4.2.2, inte skulle medföra några extra 
kostnader för Skatteverket eftersom denna skulle användas som ett komplement till mer 
resurskrävande kontroller som till exempel taxeringsrevision. Utredningen gjorde även en 
uppskattning på att om Skatteverket skulle granska alla bolag som inte hade revisor var 
femte år skulle detta kosta dem ca 52,5 miljoner kronor.126  

Trots utredningens åsikt uppskattades det enligt prop. 2009/10:204 att, med antagandet att 
ca 40 % valde att inte ha revision men att hälften av dem valde att ha någon form av 
redovisningstjänster istället, skatteintäkterna skulle minska med ca 1,3 miljarder kronor 
per år. Vid beräkningen antogs det också att de bolag som valde bort revision men inte 
köpte in extra redovisningstjänster ökade sina skattefel med 15-20 % och de som köpte in 
redovisningstjänster ökade sina skattefel med 7,5-10 %. Utöver dessa intäktsförluster 
skulle Skatteverket på grund av utökad och mer tidskrävande granskning 
uppskattningsvis öka sina kostnader med ca 40 miljoner kronor per år.127  

5.7.5.2 Ekonomisk brottslighet  

Som tidigare beskrivits har enligt Ekobrottsmyndighetens remissvar revisionsplikten viss 
effekt för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet i samhället. Utredningen 
framförde att det för Ekobrottsmyndighetens del kommer att innebära att färre 
anmälningar kommer in.128 Exakta effekter av avskaffandet är dock inte möjlig att 
förutse, men det uppskattas inte ha någon väsentlig betydelse. Enligt en dansk studie har 
inte avskaffandet av revisionsplikten lett till ökad ekonomisk brottslighet i Danmark.129
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6. Analys/tolkning 

6.1 Inledning 
Den opt-out-lösning som regering fastslog gör att bolag nu måste aktivt ta ställning till 
om de efterfrågar revision eller inte. Detta torde ur intressenternas perspektiv vara till 
fördel för dem eftersom bolagen nu aktivt analyserar och troligen kommer eller i alla fall 
har möjligheten att diskutera med sina intressenter såsom aktieägare och kreditgivare 
innan revisionen tas bort. Intressenterna kan således på detta sätt enklare få sin åsikt hörd 
vilket enligt remissvaren också framkom att de ville eftersom de allra flesta var emot 
förslaget om en opt-in-lösning. Det är därmed tack vare revisionspliktens avskaffande 
som bolagen nu har en möjlighet att fundera kring sin efterfrågan på revision.  

Det kan diskuteras vilka remissinstansers åsikter kring revision som är mest lämpliga och 
bäst för samhället. Remissinstanserna torde ha sin utgångspunkt i vad som är bäst för dem 
och inte för samhället. Samhällets efterfrågan på revision torde dock kunna ses genom att 
analysera de olika remissinstansernas efterfrågan på revision trots att de inte haft sin 
utgångspunkt i vad som är bäst ur samhällets syn. Innan denna analys görs följer en 
sammanfattning av empirin på hur de olika remissinstanserna tog ställning till, i deras 
remissvar, revisionspliktens avskaffande.  

Förslag För Emot Utfall 
Revisionsplikt: 	  	   	  	   	  	  
Avskaffa 
revisionsplikten för 
små bolag. 

FAR 
Ekobrottsmyndigheten 
Svenskt Näringsliv 
Aktiespararna 
Företagarna 
SRF 
Svenska 
Bankföreningen 

Skatteverket 
Kronofogde- 
myndigheten 

Förslaget gick igenom 
och stadgas nu i ABL 
9:1; Revisionsplikt är 
endast kvar för bolag 
som uppfyller mer än 
ett av gränsvärdena 
nedan. 

  Gränsvärden: 	  	   	  	   	  	  
Revisionsplikt för 
bolag som uppfyller 
mer än ett av 
gränsvärdena: 
Balansomslutning 41,5 
milj kr, nettoomsättning 
83 milj kr, medelantal 
anställda 50 st. 

Svensk Bankföreningen 
Bolagsverket  
SRF 

Skatteverket, 
Ekobrottsmyndigheten 
FAR 
Aktiespararna 

De godkända 
gränsvärdena blev: 
balansomslutning 1,5 
milj kr, nettoomsättning 
3 milj kr, medelantal 
anställda 3 st. 
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Förslag För Emot Utfall 
Skattekontrollen: 	  	   	  	   	  	  
Bokföringskontroll: 	  	   	  	   	  	  
Införa en utökad allmän 
bokföringskontroll för 
Skatteverket, vilken 
skulle innefatta en 
granskning av att 
centrala bestämmelser i 
bokföringslagen 
följdes. 

Skatteverket SRF 
Svenskt Näringsliv 
Ekobrottsmyndigheten 
FAR 

Infördes inte. 

 

Upplysnings 
skyldighet: 

	  	   	  	   	  	  

Införa utökad 
upplysningskontroll för 
Skatteverket, vilket 
innefattar en kontroll av 
bolags möjlighet att 
fullgöra sin plikt, enligt 
lag (2001:1227) om 
självdeklaration och 
kontrolluppgift och 
skattebetalningslag 
(1997:483).   

Skatteverket Företagarna 
Ekobrottsmyndigheten 
SRF 

Infördes i TaxL 3:5. 

 

Upplysning i 
deklarationen: 

	  	   	  	   	  	  

Att till Skatteverket 
lämna uppgift om de 
haft biträde vid 
upprättandet av 
årsbokslut och om den 
granskats av en revisor 
eller inte. 

Skatteverket 
Ekobrottsmyndigheten 
FAR 
SRF 
 

Företagarna 
Aktiespararna 

Infördes i lag 
(2001:1227) om 
självdeklarationer och 
kontrolluppgifter 3:5a 

Ekonomisk 
brottslighet: 

	  	   	  	   	  	  

Anmälnings 
skyldighet: 

	  	   	  	   	  	  

För att fler bolag skulle 
välja frivillig revision 
föreslogs avskaffning 
av anmälningsplikten 
för revisorer. 

Svenskt Näringsliv  
SRF 
FAR 

Skatteverket 
Ekobrottsmyndigheten 
Kronofogde-
myndigheten 
Bolagsverket  
Svenska 
Bankföreningen 

Infördes inte. 

Åtgärder mot 
ekobrott: 

	  	   	  	   	  	  

Avskaffa kravet på att 
revisorn skall avgå efter 
underrättelse om 
brottsmisstankar till 
bolagets styrelse  

Ekobrottsmyndigheten 
Bolagsverket 

	  	   Infördes i ABL 9:44 
sista st. När revisorn 
anmält brottsmisstanke 
till åklagare skall det 
prövas om revisorn 
skall avgå från sitt 
uppdrag. 
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6.2 Bolagens och dess intressenters argument för och emot 
revisionsplikten 

6.2.1 Aktieägarna 

6.2.1.1 Aktiespararna 

Aktiespararna ställde sig bakom utredningens förslag att avskaffa revisionsplikten för 
mindre bolag. Dock kan organisationens argument om vilka aktiebolag som skall 
omfattas av revisionsplikten vara tvetydiga. Aktiespararna var i remissvaret till stort 
inriktad på större bolag vilket inte är särskilt anmärkningsvärt då det är en 
intresseorganisation för de som sparar i aktier, fonder med mera. De såg en 
revisionsefterfrågan för publika aktiebolag då dessa har möjligheten att vända sig till 
allmänheten för att anskaffa riskkapital vilket medförde att bolagets aktieägare behöver 
ett skydd och en oberoende kontroll i form av revisor. Det argumenterade även för att det 
borde bli aktuellt med revisionsplikt i privata bolag baserat på dess storlek. 
Aktiespararnas argumentation på revisionsefterfrågan utgår från aktieägarnas synvinkel. 
Revisorn kan ses som ett kontrollerande och granskande organ i bolaget vilken 
säkerställer aktieägarnas intresse gentemot företagsledningen. En koppling kan dras till 
teorin kring agentproblemet. Där kan revisorn ses som en lösning på 
övervakningsproblemet som kan uppkomma då aktieägarna delegerar beslutsfattandet till 
styrelsen och VD:n. Vidare enligt i teorin om agentproblemet, kan revisorn genom sin 
granskning av bolagen upprätthålla tilltron till värdepappersmarknaden vilket också det 
bör intressera Aktiespararna till en revisionsefterfrågan.  

6.2.2 Kreditgivare 

6.2.2.1 Svenska Bankföreningen 

Svenska Bankföreningen svarade jakande i sitt remissvar kring huvudfrågan på 
avskaffandet av revisionsplikten. Argumentet var att Sverige borde utnyttja de 
undantagsregler som EU medger på revisionsområdet vilka kan minska onödiga 
kostnader och begränsningar för små och medelstora bolag. Den menade även att 
gränsvärdena skulle sättas så högt som utredningen föreslog och EU-direktivet medgav. 
Anledningen till detta var att det då skapas en harmonisering och konkurrensneutralitet 
gentemot övriga EU- länders lagstiftning. Trots det jakande svaret såg Svenska 
Bankföreningen en efterfråga på revision då den ansåg att revisionen är viktig för 
bankerna eftersom det ger en ökad trovärdighet i de finansiella rapporterna vilka oftast 
ligger till grund för bankernas beslut kring deras företagskunder. Detta argument 
användes särskilt då det diskuterades ett eventuellt avskaffande av revisorns skyldighet 
att anmäla oegentligheter. Ett avskaffande av denna ansåg Svenska Bankföreningen 
skulle skada förtroendet för revisorsyrket. Då den ekonomiska rapporteringen ofta ligger 
till grund för bedömningar hos bankerna och bankerna såg revisionen som en garanti på 
att denna var sann torde det tolkas som att Svenska Bankföreningen ansåg att revisionen 
fyllde en viktig funktion i relationen mellan bank och bolag. Även utredningen diskuterar 
denna fråga då den ansåg att bolag utan revisor kommer få skärpta krav på säkerhet och 
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tillförlitlighet i den ekonomiska rapporteringen. Utredningen spår också att villkoren 
kring lån för bolag utan revisor också blir sämre än de med revisor. Detta är dock inget 
Svenska Bankföreningen diskuterar i sitt remissvar. En koppling kan dras till teorierna 
om informationsproblemet och intressentmodellen. Enligt teorierna om 
informationsproblemet föreligger det oftast i förhållandet kreditgivare och bolag ett 
informationsövertag för bolaget som kan användas i syfte att tillskansa sig fördelar. 
Bolaget känner självfallet till verksamheten och dess framtid på ett helt annat sätt än 
banken. Banken har oftast endast årsredovisningar och den typ av ekonomiska rapporter 
till förfogande vid en kreditbedömning vilket då medför detta informationsövertag.     

Dessa fördelar som bolag kan skaffa sig kan vara i form av krediter de egentligen inte har 
rätt till på grund av dålig kreditvärdighet. För att riskkompensera detta 
informationsövertag bolaget har tar kreditgivaren ut en högre ränta. En lösning som 
förordas för att komma tillrätta med detta problem och därmed bidra till bättre villkor är 
att använda sig av en oberoende part i form av revisor som granskar den ekonomiska 
rapporteringen. Detta bidrar till en garanti på den ekonomiska rapporten som i sin tur ger 
en trovärdighet till bolaget gentemot kreditgivaren. I intressentmodellen ses kreditgivaren 
som en av de intressenter som oftast efterfrågar revision. Intressentmodellen har en 
teoretisk aspekt kring denna situation som är lik informationsproblemet, där 
tillförlitligheten till den ekonomiska rapporteringen som ges genom granskning av 
revisorn är viktig. 

6.2.3 Staten 

6.2.3.1 Utredningen 

Regeringen hade en syn på revisionen som betydelsefull framförallt i förhållandet mellan 
företagsledning och aktieägare. Det som betonades som viktigt var att en sakkunnig, 
opartisk och självständig person granskade bolagets verksamhet och ställning. Detta 
synsätt kan kopplas till principal- agentteorin som just tar upp revisionens granskande 
och kontrollerande roll som ett sätt att lösa agentproblemet mellan företagsledning och 
aktieägare. Dock föreligger detta agentproblem inte i lika stor omfattning i mindre bolag 
vilket även regeringen anser då den föreslår att mindre bolag skall få slopad 
revisionsplikt. Anledningen till detta är att många mindre bolags företagsledningar och 
aktieägare ofta är samma person. Regeringen nämnde även att mindre bolag ofta inte har 
några externa finansiärer eller långfristiga kreditgivare vilket också medför att mindre 
bolag borde få slopad revisionsplikt. För att koppla an till principal- agentteorin kan sägas 
att informationsproblemet och agentproblemet inte uppkommer i lika stor utsträckning i 
mindre bolag.   

En reflektion som gjordes i SOU 2008:32 är det fallet då det finns ett flertal aktieägare 
och endast en handfull av dessa samtidigt är involverade i bolaget på ledande befattning 
medan andra bara utövar sin rätt på bolagsstämman uppkommer en situation som ger 
anledning att nyttja sig av revisor. Anledningen som nämndes var att genom revisorns 
granskning av bolaget ges en garanti av att alla aktieägare behandlas lika.  
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Ett förtydligande av denna situation är att aktieägarna är uppdelade i aktieägare i ledande 
befattning och passiva aktieägare. Båda parter har rätt till lika mycket av bolagets vinster 
i förhållande till aktieandelen men de kan påverka dess löpande verksamhet på olika sätt. 
Det är en komplex företeelse där agenten och principalen är samma person. De aktieägare 
i ledande befattning i bolaget har oftast ett informationsövertag om bolaget då de sköter 
den löpande verksamheten gentemot passiva aktieägare som endast är delaktiga i 
beslutsprocessen på bolagsstämman. Med detta informationsövertag kan aktieägare med 
ledande befattning teoretiskt sett tillskansa sig själv fördelar på bekostnad av de passiva 
aktieägarna. Problematiken ligger således i att aktieägare med ledande befattning alltid 
skall verka för principalens bästa, vilket är de själva. Självklart förekommer detta oftare i 
större bolag där det är många aktieägare men bör även kunna förekomma i mindre bolag 
där det som ovan exempel nämns finns både aktiva och passiva aktieägare. För att 
förhindra dessa problem, som SOU 2008:32 nämnde, skulle en revisor kunna efterfrågas. 
Genom användandet av en revisor får bolaget tillgång till en sakkunnig och oberoende 
person som kan bidra genom en övervakande funktion till att alla aktieägare behandlas 
lika.                                                               

6.2.3.2 Skatteverket 

En intressent som i sitt remissvar ser en klar nytta med revision i samhället är 
Skatteverket. Verket tog en klar ställning mot förslaget om att avskaffa revisionsplikten. 
Skatteverket hade en lång rad argument för detta. Argument som framfördes var att 
professionell medverkan har betydelse för kvalitetssäkringen av bolagets redovisning och 
deklaration. Skatteverket har även ett stort behov av att den finansiella informationen som 
lämnas håller hög kvalitet eftersom redovisningen ligger till grund för beskattningen.  
I avsnitt 4.1.2.5 om stat och kommun i intressentmodellen nämns precis som Skatteverket 
argumenterade för, att revisionen är en garanti för att årsredovisningen och därmed även 
beskattningsunderlaget. Även bristerna kring den finansiella rapporteringen kommer att 
redovisas i revisionsberättelsen vilket kan bidra till att Skatteverket kan minska sina 
skattekontroller. Skatteverket argumenterade även för att revisionen har en viktig 
förebyggande effekt bara genom att vara närvarande då fel i redovisningen kan rättas till 
löpande under året med instruktioner från revisorn. Skatteverket menade också att 
medvetna och omedvetna fel i räkenskaperna torde öka vid ett slopande av 
revisionsplikten vilket skulle leda till krav på ytterligare resurser för Skatteverket. 
Skatteverket efterfrågar följaktligen revision för att slippa lägga ner större resurser på att 
granska de bolag som inte har revision. Det begärdes även ett införande av 
upplysningsplikt i deklarationen om bolagen haft revisor eller biträde vid redovisningen 
för att kunna lägga sina resurser och rikta sin kontroll och granskning mot de bolag som 
valt bort revisionen. Detta torde dock kunna ses som diskriminerande mot den grupp av 
bolag som av olika anledningar valt att inte ha revision. Endast ett fåtal av dessa bolag 
torde medvetet valt bort revision på grund av kriminella anledningar såsom skattefusk. 
Det konstaterades dock att bolag som har flest skattefel är de bolag som nu kringgår 
revisionsplikten. Från Skatteverkets argument går det klart att se att ur verkets synvinkel 
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torde revisionen ha en hög efterfrågan och bidra till värde i samhället. Självklart går det 
att se en tydlig partiskhet i argumenten då dessa tar sin utgångspunkt i hur det kommer 
försvåra Skatteverkets arbete. Detta må inte vara speciellt uppseendeväckande då 
Skatteverkets uppgift är att driva in den skatt som skall drivas in enligt lag och ett 
slopande av revisionsplikten skulle försvåra detta enligt verket.  

Regeringen uppskattade att på grund av avskaffandet av revisionsplikten skulle 
Skatteverket minska sina skatteintäkter med 1,3 miljarder kronor från de bolag som skulle 
välja bort revision. Detta på grund av att skattefel förväntades öka trots att utredningen 
menade att effekterna inte skulle bli märkbara. Vid undersökningen uppskattades bolagen 
öka sina skattefel med 15-20 % och med 7,5-10 % om de använt sig av andra 
redovisningstjänster istället. Så trots att utredningen menade att kvaliteten på 
redovisningen berodde på om en sakkunnig person biträtt eller inte skulle ändå 
skattefelen öka med upptill 10 % på dessa bolag. Det torde således, med hänsyn till denna 
uppskattning, diskuteras om revision kan ersättas helt med redovisningstjänster.  

Som Skatteverket framförde skulle både medvetna och omedvetna fel i räkenskaperna 
antagligen öka vid avskaffandet av revisionsplikten. Detta torde dock inte betyda att de 
skattefel som ökar endast är negativa för skatteintäkterna. De omedvetna skattefelen torde 
till lika stor del öka skatteintäkterna som minska dem. Det är nämligen inte troligt att alla 
skattefel som görs ”råkar” bli till den skattskyldiges fördel. Att således uppskatta att 
skatteintäkterna skall minska med 1,3 miljarder kronor torde bidra till att det förutsätter 
att de medvetna skattefelen är överrepresenterade. Detta eftersom någon ökning av 
skatteintäkterna inte diskuterats på grund av skattefelen i redovisningar. Ökade 
skatteintäkter och minskade skatteintäkter vid omedvetna skattefel torde nämligen jämna 
ut sig. Att de medvetna skattefelen skulle minska skatteintäkter med 1,3 miljarder kronor 
per år torde i så fall medföra att ekobrotten vid ett avskaffande av revisionsplikten skulle 
öka.  

Utredningen föreslog att Skatteverket skulle få möjlighet till utökad bokföringskontroll, 
utökad upplysningsskyldighet och att bolag i sin deklaration skulle meddela om de 
biträtts av extern part eller haft revisor som granskat årsredovisningen. Det torde dock 
kunna ifrågasättas varför det föreslogs dessa utökade kontrollmöjligheter när det inte 
ansågs att skatteintäkterna märkbart skulle förändras.  

6.2.3.3 Bolagsverket 

Bolagsverket var för ett avskaffande med motivering att marknaden skulle bli effektivare 
utan revision för mindre bolag. Det var mot en lagstadgad revisionsplikt men framförde 
många fördelar med revisorsyrket. Dessa fördelar var bland annat att revisorn ökar 
kvalitén på årsredovisningarna, revisorn skapar ordning och reda på innehållet av 
bolagens viktigaste dokument etc. Bolagsverket tyckte att genom revisorns granskande 
roll kvalitetssäkrar revisorn den ekonomiska informationen så att rätt information lämnas 
ut till de olika intressenterna.                             
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6.2.3.4 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten var för ett slopande av revisionsplikten. Slopandet motiverades 
med att regelverket för bolag borde förenklas vilket skulle vara en viktig del i det 
brottsförebyggande arbetet. Dock ansåg Ekobrottsmyndigheten att revision som en 
kontrollerande funktion i bolaget är en förutsättning för en effektiv brottsbekämpning på 
ekobrottsområdet. Den menade att en extern part skulle kontrollera bolagen för att 
därigenom minska brott såsom bestickning och bedrägeri som i långa loppet skulle skada 
konkurrensen i näringslivet. Synsättet återspeglas även i policeman theory som ser 
revisorn som en kontrollfunktion samt motverkar bedrägeri som förekommer i vissa 
bolag.  

Utredningen föreslog inga särskilda åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet trots 
att förebyggandet av brottslighet var en av de huvudsakliga orsakerna till införandet av 
revisionsplikten 1983. Den menade att det var för svårt att förutse de förebyggande 
effekterna som revisionen har. Således torde orsaken som låg till grund för införandet inte 
finns kvar och därmed avskaffades också revisionsplikten för små bolag.  

6.2.3.5 Kronofogdemyndigheten 

På motsvarande sätt som Skatteverket motsatte sig Kronofogdemyndigheten 
revisionspliktens avskaffande. I remissvaret argumenterades för att de bolag som skulle 
slippa revision var en stor grupp myndigheten arbetade med och om revisionsplikten 
avskaffades skulle bolag med obetalda skulder definitivt inte anlita några 
revisionstjänster. Detta trodde Kronofogdemyndigheten skulle leda till en sämre 
möjlighet att göra felfria tillgångsundersökningar, då det skulle bli svårare att klarlägga 
vilka tillgångar som ett bolag har. Exempelvis är årsredovisningarna hos de bolag som 
inte har revision inte kvalitetssäkrade vilket torde medföra att säkerheten kring om de är 
rätt är mindre. 

Dessutom ansåg Kronofogdemyndigheten att en anmälningsskyldighet hos revisorerna 
skulle finnas kvar eftersom den förebyggde att företagsledningen agerade enligt lag. 
Anmälningsskyldigheten bidrog även till ett förtroende ur ett samhälleligt perspektiv mot 
de bolag som behåller revisorn. Argumenten som Kronofogdemyndigheten nämner kan 
kopplas till principal- agentteorin där revisorns anmälningsskyldighet kan ses som en 
lösning på informationsproblemet. Även agentproblemet kan kopplas till 
Kronofogdemyndighetens argument för anmälningsskyldighet då revisionen har en 
förebyggande effekt i form av den övervakande funktionen den bidrar med. 
Kronofogdemyndigheten torde således anse att revision motverkar agent-
principalproblematiken.           

6.2.4 Bolagen 

6.2.4.1 Svenskt näringsliv 

I remissvaret från Svenskt Näringsliv ses slopandet av revisionsplikten för mindre bolag 
som något positivt och uppmuntrar till frivillig revision. Argumenten som påpekades var 
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att Sverige borde använda de möjligheter till förenklingar för bolag som EU-direktivet 
anger. Med hänvisning till detta var också Svenskt Näringsliv för de högre gränsvärden 
som utredningen föreslog.  Svenskt Näringsliv argumenterade emot utredningens förslag 
om införandet av ökade bokföringskontroller för Skatteverket. Svenska Näringsliv ansåg 
att införandet av detta skulle motverka utredningens syfte om att underlätta för mindre 
bolag då många bolag skulle ha kvar revision för att slippa Skatteverkets ökade kontroller 
genom att hellre betala för revision. Det är inte speciellt anmärkningsvärt att Svenskt 
Näringsliv som företräder ett stort antal privata bolag i alla storlekar har en sådan åsikt. 
Ett avskaffande av revisionsplikten leder framförallt till en lättnad för dessa små bolags 
administrativa kostnader. Innebär detta att efterfrågan på revision inte kommer att vara så 
hög från bolagens sida eftersom de vill slippa de höga kostnaderna?               

6.2.4.2 Företagarna 

Företagarna var positiva till förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. 
Organisationen delade utredningens och många andra intressenters uppfattning om att 
andra alternativa tjänster kan komma in på marknaden, där bolagen frivilligt får välja 
vilka tjänster som passar deras verksamhet.  Bolagen är självfallet för en ökad konkurrens 
på marknaden, vilken kan gagna dem genom ett mer varierat utbud och lägre priser. Detta 
torde kunna påverka efterfrågan eftersom val av fler alternativ på marknaden kommer att 
finnas. 

Företagarna var emot den ökade bokföringskontrollen från Skatteverket. Det ansågs att 
det var i strid med de positiva effekterna utredningen föreslog att avskaffandet skulle få 
för samhället. Då Skatteverket förmodligen skulle rikta sina ökade bokföringskontroller 
mot bolag som inte valt revision, kommer bolagen av rädsla behålla revisorn för att slippa 
denna extra utvidgade kontroll. Detta går emot tanken att bolag som inte önskar revision 
inte skulle tvingas till det när revisionsplikten tas bort. Detta torde ha påverkat efterfrågan 
på revision positivt om kontrollen hade införts men negativt ur den synvinkeln att de 
skräms till att välja revision. 

6.3 Revisions- och redovisningsbranschens argument för 
och emot revisionsplikten 

6.3.1 FAR  

Revisorernas egen branschorganisation FAR var i sitt remissvar tvetydigt till frågan om 
slopandet av revisionsplikten. FAR var dock för en ökad valfrihet för mindre bolag.  
Ett påpekande som gjordes var att utredningen inte hade analyserat tillräckligt frågan 
kring konsekvenserna för näringslivet och allmänheten i övrigt med ett avskaffande. FAR 
menade att det var den lagstadgade revisionen som upprätthåller förtroendet i näringslivet 
och när revisionen nu skulle bli frivillig torde enligt FAR kvaliteten i redovisningen hos 
de svenska bolagen försämras och förtroendet för näringslivet minska. 

FAR påpekade vidare att avskaffandet av revisionsplikten skulle ske mer successivt än 
vad förslaget angav. Detta torde ha sagts av ren partiskhet då de argumenterade för mer 
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tid för revisions- och redovisningsbranschen att ta fram ett nytt tjänsteutbud på 
kvalitésäkrande tjänster. Denna aspekt bör inte vara anmärkningsvärd då en 
branschorganisation som FAR ser till sitt eget bästa och hinna utveckla tjänster att själva 
konkurrera med.  

6.3.2 Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 

Redovisningsbranschens organisation, SRF såg en klar fördel för bolagen med ett 
avskaffande av revisionsplikten. Det argumenterades också för att gränsvärdena skulle 
sättas så högt som utredningen föreslog och därigenom skulle större delen av de svenska 
aktiebolagen undgå lagstadgad revisionsplikt. SRF argumenterade för att detta medför 
möjligheten för bolagen själva att välja frivillig revision efter eget tycke eller ifall dess 
intressenter krävde det. SFR menade även att förslaget på införande av ökade 
bokföringskontroller för Skatteverket inte behövdes då Skatteverket istället själv får öka 
sina resurser och omorganisera sig till de nya villkoren som skulle råda. Till detta menade 
SFR att ökade bokföringskontroller skulle medföra ökade kostnader för den tid och 
resurser som tvingas läggas ner vid bokföringskontrollerna. SFR argument utgick i stort 
från de små bolagens bästa. En slopad revisionsplikt skulle leda till ökad valfrihet i 
bolaget kring frågor om revision. En sida som bland annat FAR nämnde är att  
revisions- och redovisningsbranschen kommer att behöva anpassa sig för att kunna mäta 
de nya kraven. Med avskaffandet av revisionsplikten kan en hypotes vara att 
redovisningsbranschen gynnas då efterfrågan på rena revisionstjänster torde minska och 
alternativa redovisningstjänster öka.  

6.4 Hur påverkar revisorsprofessionen bolagens och dess 
intressenters efterfrågan på revision? 

6.4.1 Profession och monopolställning 

6.4.1.1 Professionens definition 

Som beskrivits i teorin, 4.4.1, anses politiker och ledare i näringslivet ha så stor kunskap 
att dessa kan definiera allmänhetens intresse. På motsvarande vis anses revisorer ha så 
stor kunskap att de rättfärdigas att agera utifrån samhällets bästa och ansvara för att göra 
vad som är viktigast för att skydda allmänhetens intresse. Detta anseende som läggs på 
revisorerna torde leda till den profession och den yrkesstatus de fått i samhället.  
Den utgångspunkt professionsyrket har att utföra tjänster som är för samhällets och 
allmänhetens bästa och inte för sitt eget intresse är det som sociologer beskriver för att 
skilja profession från andra yrkesgrupper.  

Det finns dock andra uppfattningar om vad profession står för. Enligt den 
interaktionistiska synen ses profession som ett yrkesmässigt monopol som syftar till att 
främja det egna intresset. Den yrkesstatus som revisorsprofessionen har torde enligt 
denna syn bero på den monopolställning de har i samhället. Som medlem av denna 
profession kan de utnyttja sin expertis och auktoritet för att främja det egna intresset.  
Likt den interaktionistiska synen torde revisorsprofessionen således endast främja 
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allmänhetens intresse om det även främjar revisorernas eget intresse. Frågan blir då om 
revisorerna överhuvudtaget bryr sig om allmänhetens intresse eller inte?  

Huruvida revisorerna ser till allmänhetens intresse är svårt att bedöma utan en direkt 
intervju med dem. Dock torde ett avskaffande revisionsplikten för små bolag komma att 
inskränka på revisorernas ensamrätt att utföra sina tjänster och därmed också 
revisorsprofession enligt den interaktionistiska synen. För att bevara sin profession i 
samhället blir det således viktigt för revisorerna att istället tillfredsställa allmänhetens 
behov i enlighet med det sociologerna förespråkade. 

6.4.1.2 Revisorns kvalitetsstämpel 

Shaked och Sutton (1981) menar, se 4.4.2, att ett yrke som är självreglerat kan minska 
marknadens och den enskilde köparens möjligheter att bedöma kvalitén på 
revisionsuppdraget. Detta leder till att det kan bli svårt att jämföra kvalitén på en revision 
mot en annan. I utredningen rådde det en stor osäkerhet kring huruvida räkenskaperna var 
av bättre kvalitet och därmed mer korrekta i ett bolag med revisor. Bolagsverket höll 
dock inte med om detta utan ansåg att revision höjer kvalitén i bolagens årsredovisningar 
och tillgodoser därför en mängd intressenter med tillförlitlig information. Ett avskaffande 
av revisionsplikten menades leda till att kvalitén i årsboksluten skulle försämras. Även 
Skatteverket menade att professionell medverkan har betydelse för kvalitetssäkringen av 
bolagets redovisning. Skatteverket ville att de bolag som inte haft revisor men som haft 
en redovisningskonsult skulle upplysa om detta i deklarationen eftersom årsredovisningar 
utan granskning från en revisor skulle kräva en större skattekontroll.  

Hur utredningen samt remissinstanserna har kommit fram till detta är svårt att bedöma. 
Att mäta kvalitén på en årsredovisning torde vara väldigt svårt. Ändå ansåg Skatteverket 
och Bolagsverket att de fanns en skillnad på kvalitén på en oreviderad årsredovisning och 
en reviderad årsredovisning. Kanske spelar revisorsprofessionen en roll? Kanske tycks 
det att räkenskaperna är av högre kvalité på grund av att revisorer anses inneha 
expertkunskap och integritet. 

Om revisorsprofessionen påverkar den upplevda kvalitén på räkenskaperna är det 
intressant att ställa sig frågan om kvalitetsstämpeln som revisorn ger kan fås på andra 
sätt. Eller har revisorsprofessionen kanske för stor status för att redovisningskonsulterna 
skall ha en chans att kvalitetsstämpla i samma betydelsegrad? Det kan således diskuteras 
om det handlar mer om att få något sorts bevis på kvalitetsstämpeln från en profession, än 
om vad som egentligen granskats för bolagen och dess intressenter. Kanske krävs det av 
revisionsyrket att försöka behålla monopolställningen och förtroendet för 
revisorsprofessionen för att inte riskera att bli utkonkurrerad på marknaden för små bolag. 
Målet bör således vara att försöka få alla intressenter att efterfråga kvalitetsstämpeln från 
en revisor i så stor utsträckning som möjligt.  
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6.4.1.3 Revisorns förtroende i samhället 

Revisorsprofessionen påverkar förtroendet revisionen har i samhället, vilket i sin tur 
påverkar efterfrågan på revision. På grund av professionen har intressenterna dålig insyn i 
revisorns arbete. Det enda intressenterna har att utgå ifrån är deras egna föreställningar 
om vad revisorn gör och en opersonlig revisionsberättelse. För att de ska kunna lita på att 
revisorerna uträttar sitt uppdrag korrekt är det viktigt att bygga upp ett förtroende.  
Att intressenterna känner ett start förtroende för revisorn påverkar sedan deras efterfrågan 
på revision. Tillit kan också ofta leda till en långvarig relation mellan parterna, vilket 
torde kunna medföra att de mindre bolagen fortfarande kommer att efterfråga revision när 
den blir frivillig.  

Samtidigt som det är viktigt att bygga upp ett förtroende i samhället är det minst lika 
viktigt att upprätthålla det. Ekobrottsmyndigheten framförde att revisorns 
anmälningsplikt inte skulle underskattas. Detta inte enbart på grund av den 
brottsförebyggande effekten utan att anmälningsskyldigheten även bidrar till att 
upprätthålla förtroendet för revision hos intressenterna. Svenska Bankföreningen tog det 
ett ytterligare steg och ansåg att ett borttagande av anmälningsskyldigheten skulle 
förstöra förtroendet som finns för revisorsyrket. Exempel från verkligheten där revisorn 
inte fullgjorde sin anmälningsplikt och förtroendet ifrågasattes kan ses i fallet med HQ 
Bank. Det torde kunna diskuteras om efterfrågan minskar på revision efter skandaler där 
revisorns roll ifrågasätts och i vilken utsträckning denna förtroendeaspekt påverkar 
efterfrågan när revisionsplikten avskaffats. Kommer bolag som nu har en möjlighet att 
frivilligt välja om de vill ha revision att, efter en stor revisionsskandal, ha kvar sitt 
förtroende för revisorerna eller kommer de istället att till exempel utnyttja andra 
redovisningstjänster?  

Att skapa och upprätthålla ett förtroende för revision är också viktigt för att behålla den 
höga statusen på revisorsyrket. Det torde vara så att revisorns monopolställning är en 
bidragande orsak till den höga förtroendeställningen vilket behövs på grund av det 
förväntningsgap som finns på revision. Ur bolagens synvinkel torde det också vara viktigt 
att ha intressenternas förtroende eftersom de i stor utsträckning är beroende av dem. 
Bland annat Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ansåg att 
revision höjer förtroendet och statusen för aktiebolaget. En av de viktigaste faktorerna 
som påverkar efterfrågan på revision är således bolagens intressenter.  

6.4.2 Förväntningsgapet 

Det finns som beskrivit i teorin ett förväntningsgap mellan intressenternas förväntningar 
på revisorn och vad revisorn egentligen skall uträtta. Detta förväntningsgap kan sedan 
delas in i två olika gap; utförandegapet och orimlighetsgapet. Det förstnämnda innebär 
skillnaden mellan vad intressenterna uppfattar att revisionen skall bidra med och vad de 
kan förvänta sig med hänsyn tagen till lagar, regler och rekommendationer. 
Orimlighetsgapet avser intressenternas orimliga förväntningar på revisorn vilka inte 
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överensstämmer med gällande regelverk. I många fall är det så att allmänheten förväntar 
sig mer av revisorn än vad det finns grund för. 

Ett exempel på olika förväntningsgap kan vara i vilken grad revisorerna skall försöka 
upptäcka oegentligheter i redovisningen. Bolagens intressenter tror att revisorns uppgift 
är att vara polis och upptäcka alla fel och intressenterna tror därmed att det inte finns 
några fel i räkenskaperna efter en revision. Detta synsätt kan även hämtas från 
utredningen, som tillstyrkte att kvalitetskontrollen som revisorn gör, leder till att 
årsredovisningen blir helt korrekt. I praktiken är det så att revisorerna inte hinner granska 
allt inom den tidsram de har för revisionsuppdraget och ett förväntningsgap finns således. 
Revisorerna själva anser att deras huvudsakliga uppgift är, istället för att granska allt, att 
kontrollera att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolaget.  

Enligt teorin, 4.4.3.1 kan förväntningsgapet minskas genom att antingen anpassa 
revisionen utifrån intressenternas behov eller informera intressenterna och allmänheten 
om vad revision innebär. Revisorsprofessionen har i Sverige valt att tolka problemet med 
förväntningsgapet som ett kommunikationsproblem som går att lösa genom att utbilda 
allmänheten och på så sätt ändra intressenterna förväntningar. Dock beskylls 
revisorsprofessionen för att enbart tänka på sina egna intressen och att revisorerna således 
vill utbilda allmänheten så lite som möjligt eftersom de inte vill minska 
förväntningsgapet då det är en förutsättning för revisorsprofessionen, vilket kan rubba 
dess monopolliknande ställning. Vad som dessutom bidrar till att förväntningsgapet 
bevaras är det inflytande som revisorsprofessionen har då den parallellt med att rätta sig 
efter gällande regelverk också tolkar regelverken och skapa egna rekommendationer. 
Frågan är då hur ett förväntningsgap påverkar efterfrågan på revision? 

Det finns inget direkt svar på denna fråga men den torde kunna diskuteras. Så länge ett 
förväntningsgap existerar saknar de mindre bolagen insikt om vad revisorn faktiskt tillför, 
vilket gör att professionen lever kvar och intressenterna kommer följaktligen fortsätta att 
efterfråga revision. Om förväntningsgapet kommer att minska torde bolagen börja 
överväga andra alternativ som kommer att växa fram på marknaden. Det ökade utbudet 
på marknaden på alternativ till revision kan komma att innebära att efterfrågan på 
revision påverkas. Detta torde innebära att revisorerna, för att vara konkurrenskraftiga på 
marknaden och möta efterfrågan, behöver anpassa revisionen utifrån intressenternas 
behov och således inte sina egna behov enligt den interaktionistiska synen på profession. 
Dock kan det tänkas, på grund av den monopolställning revision har i samhället, att det 
kommer ta lång tid för professionen att förändras. Revisorerna måste för att upprätthålla 
förväntningsgapet bibehålla förtroendet och tilliten till revisionen och därigenom 
efterfrågan på revision från bolagen och dess intressenter skall kvarstå. De måste 
förstärka tanken om att revisorer ger den mest tillförlitliga ”kvalitetsstämpeln” och att 
andra redovisnings- och granskningstjänster inte kan uppfylla denna kvalitetssäkerhet 
som revisionen gör.     
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6.5 Hur ser bolagens och dess intressenters efterfrågan på 
revision ut i samhället? 

I teorin framgår att på en marknad som styrs av monopol kan säljaren, i detta fall 
revisorn, själv bestämma över både kvalitén på revisionstjänsten och marknadspriset 
eftersom köparen inte har någon möjlighet att välja något annat alternativ eller påverka 
prissättningen av revisionstjänsten. Den monopolställning som revisorsprofessionen haft 
innan avskaffandet kan således ses som dysfunktionell i jämförelse med en traditionell 
utbuds- och efterfrågemarknad. 

Då revision hos små bolag inte längre är en lagstadgad plikt kommer revisionens 
konkurrenssituation att påverkas. Bland annat Skatteverket och FAR framförde i sina 
remissvar att utbudet, i form av alternativa tjänster från redovisningskonsulter, kommer 
att öka i framtiden. Därmed kommer också konkurrensen för redovisnings- och 
revisionstjänster att öka. Denna större konkurrens kommer enligt utredningen att leda till 
prissänkningar på revisionstjänsterna. En ökad konkurrens kommer dessutom som 
tidigare angetts att hota revisionens monopolställning och en mer traditionell utbuds- och 
efterfrågemarknad torde växa fram i framtiden. Istället för att revisionsplikten är 
lagstadgad blir den därmed istället efterfrågestyrd.  

Inte bara utbudet på revision kommer att förändras av ett slopande av revisionsplikten, 
utan säkerligen även efterfrågan. Utredningen uppskattade ett intäktsbortfall för 
revisionsuppdragen i framtiden på 6 miljarder kronor, vilket enligt utredningen berodde 
på en sänkt efterfrågan av revision där cirka 50 % av de bolag som inte har revisionsplikt 
längre väljer att ha kvar sin revision. I Danmark som slopade sin revisionsplikt innan 
Sverige har 77,2 % valt att fortsätta med revision och 9,12 % (40 % × 22,8 %) har valt att 
anlita en annan extern part för granskningstjänster eller redovisningstjänster. Efterfrågan 
på revision i Sverige efter avskaffandet av revisionsplikten torde kunna ge, trots 
utredningens beräkningar, en liknande situation som i Danmark. Detta på grund av att 
regelverken ser relativt lika ut och intressenternas efterfrågan av revision är ungefär 
liknande i de båda länderna.  

Bolag har olika intressenter, vilka ställer olika krav på revision enligt intressentmodellen. 
Revisorns uppgift att tillgodose alla intressenternas behov är svår. Om intressenternas 
behov inte uppfylls med hjälp av revision kan det hända, som sagts tidigare, att någon 
annan redovisnings- eller bokföringstjänst kommer att fylla revisionens plats i framtiden. 
En annan viktigt uppgift för revisorerna, som också tidigare nämnts, är att upprätthålla 
sitt förtroende i samhället. Om intressenterna inte litar på revisorerna kan det leda till att 
de inte heller hyser tillit till bolagets offentliga årsredovisning. Även detta kan tänkas 
påverka det framtida utbudet av revision på marknaden. Det tog dock enligt utredningen i 
till exempel Storbritannien drygt tio år innan nya kvalitetssäkringstjänster kom in på 
marknaden efter att avskaffandet av revisionsplikten genomfördes för små bolag. Detta 
torde således kunna innebära att intressenternas föreställningar kring revision kan komma 
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att förändras med tiden och efterfrågan är således beroende av vilka alternativ till revision 
som kommer växa fram på den svenska marknaden. 

I bolag där det finns både passiva och aktiva aktieägare kommer de passiva ägarna att 
efterfråga revision i större grad eftersom de behöver en extern part som kontrollerar att de 
aktiva ägarna, principalerna, uppfyller alla aktieägares behov. I bolag där alla aktieägare 
är aktiva kommer således inte revision att efterfrågas på samma sätt. Dock, i mindre 
bolag där aktieägarna anser att de saknar tillräcklig ekonomisk kompetens, kommer de 
troligen att anlita en revisor eller annan extern part. Efterfrågan på revision hos ägarna 
kan därmed variera beroende på situationen bolagen befinner sig i.  

Kreditgivare, eller de som i empirin lät representera kreditgivarna, efterfrågar revision 
eftersom kvalitetssäkringen för dem är mycket viktig. Tillförlitligheten i 
årsredovisningarna påverkar kreditgivarnas beslut om att lämna krediter. De bolag som 
inte har revisor kommer troligen ges sämre villkor vid lån eftersom risken för fel i 
redovisningen är större. Detta torde kreditgivarna kompensera med antingen högre räntor 
eller avgifter.  

Eftersom kreditgivare har dålig insyn i revisionsprocessen måste de förlita sig på 
professionen och det rykte som revisorerna har. Om kreditgivarna har en stark tilltro till 
revisorn kommer de troligen inte överväga andra alternativ utan fortsätta att efterfråga 
revision. Situationen för leverantörer kommer dock att se annorlunda ut då de har andra 
möjligheter istället för att ge kredit. De kan till exempel sälja varor med ägarförbehåll, 
leasa ut dem, ta säkerhet i pant eller ta betalt direkt vid leverans. Det torde minska 
leverantörernas efterfrågan på revision i fall dessa alternativ i större utsträckning kommer 
att användas.  

Statens efterfrågan på revision skiljer sig åt beroende på vilken aktör som det utgås ifrån. 
Skatteverket har en hög efterfrågan på revision på grund av många orsaker vilka tidigare 
beskrivits i analysen. Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket 
saknar den makt som kreditgivarna kan tyckas inneha över bolagen vilket leder till att de 
inte kan kräva att bolagen skall ha revision utan kan endast efterfråga det. Skatteverket 
saknar även denna makt men har möjligheten att påverka bolagen att ha revision genom 
att göra extra kontroller på de bolag som saknar revision. 

Näringslivet i Sverige torde enligt det representanter som granskats, inte ha en speciellt 
stor efterfrågan på revision då de ansåg att revision kostade bolagen för mycket pengar. 
De var också för ett större utbud på alternativa tjänster till revision eftersom de då skulle 
ha större valfrihet. En större konkurrens på marknaden skulle också gynna bolagen med 
lägre priser på revisionstjänsterna. Dock har de små bolagen nytta av den kunskap och 
rådgivning som en revisor kan ge. Det torde inte vara svårt att få denna hjälp av en annan 
extern part, exempelvis en redovisningskonsult. I Danmark minskade efterfrågan på 
revision då 22,8 % av bolagen som undantogs revisionsplikten valde att inte ha revision. 
Detta torde vara även tillämpbart i Sverige, där näringslivet också i framtiden kommer att 
minska sin efterfrågan på revision. 
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En kategori som med säkerhet inte kommer att efterfråga revision är de bolag som drivs 
av kriminella personer. Dessa bolag torde eventuellt ge en dålig bild av andra bolag som 
av andra anledningar inte väljer att ha revision.  

Vissa aktörer efterfrågar revision mycket mer än andra aktörer. Det torde också vara så 
att bolagens efterfrågan till stor del påverkas av vilka intressenter de små bolagen har. 
Vissa intressenter har större påverkan på om bolag väljer revision eller inte medan andra 
inte har någon påverkan alls. Samhällets efterfrågan kommer förmodligen att minska i 
framtiden på grund av nya tjänster på marknaden. Dock kommer det troligen att ta tid då 
revisorsprofessionen är väletablerad och svårrubbad. 





 

 

7. Slutsatser 

Bolagens och dess intressenters efterfrågan av revision ser olika ut i samhället. Bolag har 
en relativt låg efterfrågan på revision jämfört med dess intressenter på grund av att de vill 
minska sina administrativa kostnader. De mindre bolag som både har passiva och aktiva 
aktieägarna kommer dock troligen att efterfråga revision. Även bolag där aktieägarna och 
företagsledningen är samma personer och dessa saknar kompetens i redovisningsfrågor 
kommer att ha behov av revision. Kreditgivare såsom banker efterfrågar revision i stor 
utsträckning och är en av intressenterna som kan ställa som krav att bolagen skall ha en 
revisor eftersom de till bolag utan revisor kan ge sämre villkor och i värsta fall neka 
krediter. Förmodligen kommer andra kreditgivare som leverantörer inte att efterfråga 
revision i lika stor utsträckning då de har andra alternativa att välja mellan än att ge 
krediter. Skatteverket har också en hög efterfrågan på grund av att det inte vill att deras 
egna granskningskostnader skall öka eftersom det då måste läggas större resurser på de 
bolag som saknar revision. Skatteverket har dock inte samma makt över bolagen som 
kreditgivarna när det gäller att kräva att bolagen måste genomgå en revision. Istället 
skrämmer de bolagen indirekt genom ökade granskningar och kontroller. Andra aktörer 
som representerar staten är Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och 
Bolagsverket, vilka också efterfrågar revision i stor utsträckning. Dock har de inte den 
makten att påverka bolagen att välja revision på samma sätt som Skatteverket och 
bankerna. Av detta kan slutsatsen dras att trots att bolagen inte efterfrågar revision i så 
stor utsträckning är revisionsefterfrågan hög på grund av samhällets krav.  

Samhällets efterfrågan på revision kommer förmodligen att minska i framtiden på grund 
av de nya tjänster som kommer att växa fram på marknaden. Troligen kommer det dock 
att ta tid då revisorsprofessionen är väletablerad och svår att rubba. Så länge det finns ett 
förväntningsgap kommer revisorsprofessionen och dess monopolställning att leva kvar. 
Samhällets och intressenternas efterfrågan av revision kommer att fortsätta så länge 
professionen och yrkesstatusen finns kvar. Det torde inte vara förrän förväntningsgapet 
minkar som samhället kommer att börja efterfråga och överväga andra tjänster än 
revisionen.  





 

8. Förslag till framtida studier  

Samhällets efterfrågan på revision är ett intressant område. Efterfrågan på revision i små 
bolag torde i framtiden förändras och ytterligare forskning kring ämnet skulle därmed 
vara givande. Ämnet är brett och en djupare forskning kring vad som hänt och kommer 
att hända med efterfrågan på revision i framtiden när nya alternativ till revisionen växt 
fram på den svenska marknaden skulle vara intressant att göra. Kommer andra alternativ 
att konkurrera bort revisionen eller kommer efterfrågan på revision i framtiden att vara 
oförändrad i Sverige om exempelvis tio år? En annan frågeställning som skulle vara 
tänkvärd att analysera är om revisionsbranschen kommer att anpassa sig när det gäller 
utbudet av revisionstjänster. Kommer revisionsuppdraget om ett par år att skilja sig från 
hur det utförs idag?  

En annan intresseväckande frågeställning är om revisorns profession och dess 
monopolställning inskränkts på grund av avskaffandet av revisionsplikten och hur detta i 
så fall har påverkat synen på revisorer och därmed efterfrågan på revision? Kommer en 
”kvalitetsstämpel” från någon annan än en revisor att betyda lika mycket? Även en studie 
kring om en oreviderad årsredovisning håller samma kvalitet som en reviderad skulle 
vara intressant. Hur stor är skillnaden i kvalitén egentligen? Detta vore intressant att 
klargöra då flera remissinstanser hävdar att kvalitén är sämre i en oreviderad 
årsredovisning än en reviderad.  

Att göra en komparativ studie med andra länder och då jämföra efterfrågan i olika länder 
inom exempelvis EU hade också varit givande. Detta genom att göra en jämförelse nu 
och om ett par år när effekterna av avskaffandet av revisionsplikten är mer tydlig. 
Eftersom Sverige var ett av de länder som var sist med att avskaffa revisionsplikten för 
små bolag kan en jämförelse med andra länder med liknande rättsläge vara intressant för 
att jämföra hur efterfrågan på revision förändrats. 
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