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Metod:  Kvalitativ metod med abduktiv ansats. En dokument- och intervjustudie 
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Ekobrottsmyndigheten samt Bolagsverket, en redogörelse för 
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mandatory audit for small companies as expressed by Swedish creditors 
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Methodology: Qualitative and abductive method. A document study as well as several 

interviews have been conducted. 
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the field of business administration; the Agency Theory and the 
Stakeholder Theory, as well as a description of previous studies 
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1  Introduktion 
 

 
I det inledande kapitlet redogörs för bakgrunden till revision och dess utveckling i Sverige. 

Bakgrunden leder vidare till en problemdiskussion som därefter mynnar ut i uppsatsens 

frågeställning. I kapitlet presenteras även studiens syfte samt avgränsningar. Avslutningsvis 

åskådliggörs en illustration över uppsatsens fortsatta disposition.  

 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Ordet revision härstammar enligt Moberg (2006) från latinets ”revidere” som betyder att se 

tillbaka. Revision definieras vidare som 

 
[...] den granskning i efterhand av ett företags eller annan organisations redovisning och 

förvaltning som görs i syfte att ge upplysning om redovisningens tillförlitlighet och om 

ledningens sätt att förvalta organisationen (Revision, u.å.). 
 

Den moderna revisionen brukar hänföras till 1800-talet (Moberg, Valentin & Åkersten, 

2014) då det i Storbritannien började växa fram en marknad som i flera avseenden kunde 

liknas vid dagens aktiemarknad (Porter, Simon & Hatherly, 2011). Konsekvenserna av 

möjligheten att obegränsat kunna söka kapital i utbyte mot andelar i sin verksamhet blev 

att en tredjedel av de företag som befann sig på marknaden försattes i konkurs. För att 

förändra denna utveckling infördes lag om revision år 1900. Många företag hade dock valt 

revision innan det blev tvingande vid sekelskiftet (Carrington, 2010).  

 

År 1895 lagstadgades för första gången regler om revision för aktiebolag i Sverige. Vid den 

dåvarande lagens tillkomst fordrades inga särskilda kvalifikationer avseende revisorns 

kompetens. Detta förändrades år 1912 när man började auktorisera revisorer (Moberg et 
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al., 2014; Sjöström, 1994; SOU 2008:32). I 1944 års aktiebolagslag (SFS 1944:706) 

föreskrevs att bolag vars aktiekapital alternativt maximikapital uppgick till två miljoner 

svenska kronor eller mer, var tvunget att ha åtminstone en auktoriserad revisor. Samma 

regler stipulerades även för bolag som var noterade på fondbörs (SOU 2008:32). Det var i 

samband med tillkomsten av 1944 års aktiebolag som krav på auktorisation eller 

godkännande för första gången stadgades i lag; en regelskärpning som tillkommit bland 

annat som en konsekvens av Kreugerkraschen på 1930-talet (Sjöström, 1994). År 1975 

sänktes gränsvärdet till ett aktiekapital om en miljon kronor och därmed omfattades än fler 

bolag av kravet på en kvalificerad revisor. Efter en uttryckt oro från Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) i slutet av 1970-talet framlades ett förslag om att alla svenska aktiebolag borde 

omfattas av kravet på att ha en revisor. Förslaget grundade sig i en vilja att motarbeta 

ekonomisk brottslighet bland svenska företagare och resulterade så småningom i ny 

lagstiftning som sedan infördes i två etapper under 1980-talet. Från och med 1981 krävdes 

att alla nybildade aktiebolag skulle ha revisor och från 1988 omfattades även äldre bolag. 

Revisionsplikt för samtliga aktiebolag i Sverige var därmed ett faktum (SOU 2008:32).  

 

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) inleddes år 1995 (Regeringskansliet, 

2013). Genom medlemskapet omfattas Sverige av EU:s bestämmelser om revision. Dessa 

regler påträffas bland annat i rådets fjärde bolagsdirektiv 78/660/EEG där en föreskrift om 

skyldighet för bolag att ha revisor återfinns i artikel 51. I nämnda artikel ges dock 

medlemsstaterna samtidigt möjlighet att själva avgöra om lagstadgad revision för kategorin 

små företag (Moberg, 2006). Vad som avses med små företag definieras i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG som ett företag som inte överskrider 

två av tre gränsvärden, nämligen: 

 

Balansomslutning: 4 400 000 EUR 

Nettoomsättning: 8 800 000 EUR 

Genomsnittligt antal anställda under ett räkenskapsår: 50 stycken 

 

Vidare har det nyligen arbetats fram ytterligare ett direktiv på området; Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2013/34/EU som därmed ersätter det tidigare direktivet 78/660/EEG 
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samt medför ändringar i direktivet 2006/46/EG. Senast den 20 juli 2015 ska de lagar som 

krävs för att följa det nya direktivet ha inrättats och tillämpning ska ske för första gången 

under kalenderåret 2016. Möjligheten att undanta små företag från revisionsplikt kommer 

att kvarstå trots införandet av det nya direktivet. 

 

Regeringen tillsatte år 2006 en utredning för att ompröva revisionsplikten för små företag i 

Sverige; detta som en följd av påtryckningar från EU. Motivet var att små företag borde ges 

möjligheten att välja bort revision och därmed minska deras administrativa kostnader om 

de ansågs vara alltför betungande. Med mindre administrativa kostnader skulle 

konkurrenskraften för små företag kunna öka och åtgärden antogs även leda till ökad 

stimulans av den europeiska ekonomin (SOU 2008:32). Vid tillsättandet av utredningen 

var Sverige dessutom en av få medlemsstater som fortfarande hade bibehållit lagstadgad 

revisionsplikt för samtliga aktiebolag (Prop. 2009/10:204). I början av 2008 redovisade 

utredningen sitt delbetänkande, SOU 2008:32, vilket föreslog frivillig revision för 97 

procent av Sveriges aktiebolag och därmed ett fullt utnyttjande av EU:s 

undantagsbestämmelser (Regeringskansliet, 2008). Propositionen som därefter framlades av 

regeringen föreslog de lägsta gränsvärdena som utredningen presenterade med motiveringen 

att en mindre förändring ger intressenter, såsom kreditgivare och myndigheter, en chans att 

anpassa sig till det faktum att vissa aktiebolag väljer bort revisorn. Revisionsplikt ska enligt 

propositionen endast omfatta företag som uppfyller mer än ett av de gränsvärden som anges 

nedan två år i följd:  

 

Balansomslutning: 1 500 000 SEK 

Nettoomsättning: 3 000 000 SEK 

Genomsnittligt antal anställda under ett räkenskapsår: 3 stycken 

 

Propositionen bifölls den 21 juni 2010 och lagändringarna trädde sedan i kraft den 1 

november 2010 (Sveriges Riksdag, 2010). Därmed omfattar revisionsfriheten cirka 70 

procent av alla aktiebolag i Sverige (Carrington, 2010; Prop. 2009/10:204). 
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1.2 Problemdiskussion  
 

Efter slutförandet av utredningen inkom 18 remissyttranden1 avseende delbetänkandet 

SOU 2008:32 (Prop. 2009/10:204). De högre gränsvärden som föreslogs i utredningen, 

det vill säga de enligt EU maximala gränsvärdena, togs emot positivt av Svenska 

Bankföreningen som menade ”[...] att man genom avreglering ska sträva efter att minska de 

svenska företagens administrativa kostnader.” (Svenska Bankföreningens remissyttrande, 

2008, s. 2). Även Bolagsverket var i huvudsak positivt till ett avskaffande av revisionsplikten 

för små företag men menade att utredningen borde gjorts mer ingående (Bolagsverkets 

remissyttrande, 2008). Skatteverket å andra sidan var negativt inställt till utredningens 

förslag om revisionsfrihet för små bolag och menade att en förändring i sådant fall bör 

införas successivt med lägre gränsvärden till en början; detta för att motverka uppkomsten 

av avsiktliga och/eller oavsiktliga fel som i sin tur leder till att man går miste om offentliga 

medel (Prop. 2009/10:204). Vidare uttryckte Ekobrottsmyndigheten en oro, kopplad till 

EU:s maximivärden, för en ökad ekonomisk brottslighet om färre företags finansiella 

rapporter skulle vara föremål för revision. Det var med dessa ståndpunkter i åtanke som 

regeringen i sin proposition beslutade sig för de lägre gränsvärdena som dessutom var 

förespråkade av flera remissinstanser (Prop. 2009/10:204).  

 

Målet med avskaffandet av revisionsplikten var att minska de administrativa kostnaderna 

för små företag (Moberg et al., 2014; Prop. 2009/10:204). En studie från Danmark, som 

bland annat låg till grund för slutsatserna i betänkandet SOU 2008:32, påvisade att nyttan 

av revisionen inte övervägde kostnaden för små företag varför val av revision borde vara 

frivilligt. Ett av revisionens grundläggande syften är att bistå företagsledningens påståenden 

med kredibilitet och därmed inge förtroende sett ur ägarnas perspektiv. I små företag utgörs 

ofta ägarrollen och företagsledningsrollen av en och samma person varmed ovannämnda 

syfte spelar ut sin roll (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, 2005). 

 
                                                   
1 ”Innan riksdagen beslutar i ett ärende – annat än val – ska detta remitteras till ett utskott för beredning. På 
ett tidigare stadium av beslutsprocessen sänder regeringen betänkanden och andra utredningar och förslag ’på 
remiss’ till myndigheter, organisationer och enskilda (remissinstanser) för yttrande (remissyttranden).” 
(Remiss, u.å.) 
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Just nu råder osäkerhet om huruvida slopandet av revisionsplikten verkligen har uppnått 

sin intention eller om kostnaderna bara har flyttats från en aktör till en annan; exempelvis 

estimerade regeringen att skatteintäkterna skulle reduceras med över en miljard kronor per 

år (Prop. 2009/10:204). Nämnda proposition redogör också för en förväntan om att 

Skatteverkets årliga kostnader skulle öka med 40 miljoner kronor för arbetet med 

förebyggande åtgärder mot skattefel (Prop. 2009/10:204). Andra intressanta angelägenheter 

som är i behov av djupare efterforskning rör frågan om, och i så fall hur, arbetet och 

resursfördelningen för myndigheter och banker har förändrats på grund av lagändringen. 

Exempelvis bör klargöras om banker numera är hårdare i sin bedömning, när det kommer 

till exempelvis kreditprövningar och säkerheter i samband med utlåning, mot bolag som 

valt bort revision än mot bolag som uppvisar reviderade finansiella rapporter. Dessutom 

fanns en förväntan vid upprättandet av propositionen att den ekonomiska brottsligheten 

inte skulle öka märkbart som en följd av slopandet av revisionsplikten och det är 

fortfarande inte helt klargjort huruvida denna förväntan har infriats. Vidare antogs det i 

propositionen att banker och myndigheter skulle påverkas mer av reformen än andra 

intressenter, såsom anställda, kunder, leverantörer och bolag där ägaren och styrelsen utgörs 

utav samma person, då de förstnämnda intressenterna har större nytta av att räkenskaperna 

är reviderade och godkända av en revisor (Prop. 2009/10:204). 

     

Tidigare forskning har bedrivits på området, dock har det varit för tidigt för att kunna 

utvärdera konsekvenserna och i vilken utsträckning avskaffandet har påverkat intressenterna 

(jfr Wall & Nittfors, 2010). Exempelvis nämner Ingemarsson (2011) i sin D-uppsats som 

förslag till vidare forskning att det vore intressant att undersöka i vilken mån intressenternas 

förväntningar om effekterna av lagändringen stämmer överens med utfallet om några år. 

Vår frågeställning ligger därmed i tiden då det nu har passerat 4,5 år sedan revisionsplikten 

för små företag slopades. Vidare beställde regeringen Reinfeldt en utredning vars arbete 

skulle pågå under våren 2015 och behandla huruvida en höjning av gränsvärdena vore 

lämplig, vilket visar på att ämnet är på tapeten (Dagens Industri, 2013; Svenska Dagbladet, 

2013). Den eventuella utredningen har nu lagts på is då den sittande regeringen ännu inte 

tagit ställning till om någon utvärdering av reformen bör göras eller när något sådant arbete 
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i så fall skall inledas2. Detta examensarbete och den eventuella utredningen går i samma 

riktning i den mån att avskaffandets påverkan först måste granskas och utvärderas innan 

man bör besluta om ytterligare förändringar.  

 

1.3 Frågeställning 
 

Problemdiskussionen mynnar ut i följande frågeställning: 

 

Hur väl stämmer förväntningarna avseende revisionspliktens avskaffande överens med 

utfallet ur ett bank- och myndighetsperspektiv? 

 

1.4 Syfte 
 

Studien syftar till att redogöra för svenska bankers och myndigheters förväntningar 

avseende revisionspliktens avskaffande samt att göra en jämförelse med utfallet.  

 

Med förväntningar avses den påverkan reformen väntades medföra för de utvalda 

intressenterna uttryckt i respektive instans remissvar. Utfallet åsyftar både den upplevda 

samt konstaterade påverkan som reformen inneburit för dessa utvalda intressenter.  

 

1.5 Avgränsningar 
 

Studien har sitt fokus på ett bank- och myndighetsperspektiv. Tre myndigheter av stor 

betydelse har selektivt valts ut på grund av deras väsentliga roll i sammanhanget samt 

undersökningens tidsbegränsning som inte gör det möjligt att följa upp samtliga 

myndigheter som yttrat sig i frågan. Skatteverkets, Ekobrottsmyndighetens, Bolagsverket 

samt Svenska Bankföreningens remissvar berörs i denna studie. Av detta följer att det 

                                                   
2  K. Welin, rättssakkunnig, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt, Justitiedepartementet, 
Regeringskansliet, personlig kommunikation, 2 februari 2015 
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endast är personer från nämnda instanser som har intervjuats. I fallet med Svenska 

Bankföreningen har intervjuer med två medlemsbanker utförts. Vidare ger de olika 

intressenternas remissyttranden kommentarer på SOU 2008:32 i sin helhet; dock är det 

enbart remissynpunkter på de förslag som slutligen antogs av riksdagen 2010 som 

uppsatsen behandlar. 
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1.6 Disposition 
 

 

  

Kapitel 2: 
Metod 

•  Det andra kapitlet beskriver den metod vi har använt oss av för att 
besvara vår forskningsfråga med motivering till varför vald metod är bäst 
lämpad för denna studie.  

Kapitel 3: 
Institutionalia 

•  Detta kapitel redogör för revisorns lagstadgade uppgifter och skyldigheter 
i syfte att ge läsaren en bättre förståelse för revisorns funktion i 
sammanhanget.  

Kapitel 4: 
Referensram 

•  Kapitel 4 innehåller en redogörelse för de etablerade teorier som kan 
anses relevanta för frågeställningen. Här följer också en genomgång av 
resultaten från tidigare studier på området. 

Kapitel 5: 
Empiri 

•  I kapitel 5 redogörs för empirin. Inledningsvis presenteras SOU 2008:32 
som frågeställningen bottnar i. Därefter beskrivs de utvalda 
intressenternas förväntningar såsom uttryckt i respektive instans 
remissyttrande åtföljt av en skildring av ufallet utifrån intervjusvaren. 

Kapitel 6: 
Analys 

•  I detta kapitel görs en jämförelse mellan förväntningar och utfall för varje 
intressent. Därefter appliceras valda teorier och resultat från tidigare 
studier på den insamlade empirin i syfte att analysera dess innehåll. 

Kapitel 7: 
Slutsats och 
diskussion 

•  I det sista kapitlet redogörs för de slutsatser som kan dras efter 
genomförd studie. Kapitlet avslutas med en diskussion och en förklaring 
till studiens bidrag där även förslag till vidare forskning ges. 
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2  Metod 
 

 

Följande kapitel inleds med ett resonemang kring vald metod och vetenskaplig ansats. Därefter 

beskrivs arbetet med datainsamling samt genomförandet av intervjuer. Vidare återfinns här ett 

avsnitt som redogör för de etiska principer som beaktats i samband med uppsatsprocessen. 

Kapitlet avslutas med att bemöta den kritik som eventuellt skulle kunna riktas mot använda 

källor samt vald metod. 
 
 

 

2.1 Val av metod och vetenskaplig ansats 
 

Enligt Smith (2015) finns inte enbart en forskningsmetod som under alla omständigheter 

och sammanhang kan anses som den ”bästa”. Valet av forskningsmetod beror på vilken som 

på lämpligaste sätt besvarar forskningsfrågan samt tillgången till data.  

 

Forskare brukar tala om två typer av forskningsmetoder; kvantitativ och kvalitativ (Alvehus, 

2013; Bryman & Bell, 2011; Lundahl & Skärvad, 1999; Smith, 2015). Den kvantitativa 

metoden lägger vikt vid kvantifiering när data ska samlas in och analyseras (Bryman & Bell, 

2011) och slutsatser dras utifrån kvantifierbar data (Lundahl & Skärvad, 1999). Kvalitativ 

forskningsmetod betonar istället så kallad mjuk data, såsom attityder och uppfattningar, 

vilka kan vara svåra att mäta. Det bör dock påpekas att kvantitativ forskning ofta innehåller 

kvalitativ data även om den inte är dominerande och vice versa (Lundahl & Skärvad, 

1999). Metoderna skiljer sig även åt i det avseendet att den kvantitativa forskningsmetoden 

har en positiv kunskapssyn, vilket inte den kvalitativa utgår ifrån. Detta innebär att den 

kvantitativa forskningsmetoden har som utgångspunkt att uttalanden som ska benämnas 

som vetenskapliga måste kunna iakttas samt bestyrkas med empirisk data. Med denna 

naturvetenskapliga syn menas att det är nödvändigt att skilja på fakta och värderingar 

(Bryman & Bell, 2011; Lundahl & Skärvad, 2009). Den kvalitativa studien har istället ett 

tolkande synsätt (Bryman & Bell, 2011). 
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Den forskningsmetod som används för att besvara studiens frågeställning är en kvalitativ 

metod. I detta sammanhang anser vi att en sådan forskningsstrategi är den bäst lämpade 

metoden eftersom vi vill fokusera på myndigheters och bankers uppfattning av fenomenet. 

Känslor och upplevelser är inte enkla att mäta i kvantitativa termer, varför en kvalitativ 

metod är mer passande för frågeställningen (Bryman & Bell, 2011). Enligt Alvehus (2013) 

kan forskaren med hjälp av en kvalitativ metod belysa frågans komplexitet och även skapa 

en nyansrikedom, vilket är något vi ämnar uppnå med vald metod. Studiens syfte hade 

dessutom varit svårt att uppfylla utan interaktion med intervjupersoner, varför en 

kvantitativ metod uteslöts. Vidare intresserar vi oss för innebörden av intervjusvar och 

insamlad data, snarare än av att få fram statistiskt säkerställda samband. Kvantifierbar data i 

form av tillgänglig statistik används också, denna är dock inte dominerande för uppsatsen, 

utan används som komplement till vissa intervjupersoners svar. Alvehus (2013) menar att 

tolkande forskning som utförts med en kvalitativ metod ska vara direkt knuten till valda 

teorier och ha ambitionen att bidra med en mer utvecklad förståelse för problemet, vilket vi 

som författare till denna uppsats har anammat.   

 

Den vetenskapliga ansatsen för uppsatsen är abduktion, där en växling sker mellan teori och 

empiri. Abduktion kombinerar den induktiva slutledningsmodellen med den deduktiva och 

kompletteras av ytterligare moment (Alvesson & Sköldberg, 1994). Utgångspunkten för 

slutledning genom induktion härrör från empirin medan det deduktiva förfaringssättet 

istället drar slutsatser utifrån teorin. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) innebär 

abduktion att en utveckling av det empiriska materialet under studiens framväxt sker, 

samtidigt som teorin anpassas och kompletteras allt eftersom förståelsen blivit mer 

ingående. Inledningsvis sökte vi information om ämnet för att efter insamlad kunskap 

reflektera över lämpliga teorier att använda som analysverktyg i vår studie. Processen 

fortskred genom ett utförande av flertalet intervjuer för att inhämta ytterligare kunskap. 

Tack vare den förståelse som intervjuerna bidrog med, kunde vi på ett enklare sätt urskilja 

lämpliga teorier för studien. Under hela uppsatsprocessens gång genomfördes ständig 

inläsning av tidigare forskning varefter teoriavsnittet har utvecklats efterhand.  

 



 

 

 

11 

2.2 Datainsamling 
 

Lundahl och Skärvad (1999) menar att data kan inhämtas på två olika vis. De talar om att 

insamlingsmetoden kan ske genom “paper and people” (s. 52). Med “paper” avses material 

som hämtats från olika typer av dokument, vilket i vårt fall avser exempelvis böcker, 

avhandlingar, tidskrifter, vetenskapliga artiklar samt offentliga dokument. Att data är 

inhämtad via “people” syftar istället på intervjuer. Vi har i denna studie använt oss av båda 

insamlingstekniker. Dessutom har vi använt oss av Internetkällor, vilket Lundahl och 

Skärvad (1999) kategoriserar som en kombination av “paper and people”.  

 

Inledningsvis utfördes en omfattande inläsning på området för att få kunskap om vad som 

tidigare skrivits inom ämnet. Vi använde bland annat sökmotorn Google och 

branschtidsskriften Balans för att få en förförståelse. För att finna relevanta vetenskapliga 

artiklar inom området har söksystemet LUBsearch använts. LUBsearch är en samling av 

Lunds universitets biblioteks böcker, avhandlingar, artiklar och tidskrifter, men här 

återfinns även material utanför Lunds universitets biblioteks resurser (Lunds universitets 

bibliotek, 2014). Det tidigare nämnda söksystemet anser vi vara gediget eftersom det 

genomsöker ett stort antal databaser, såsom exempelvis Business Source Complete. Vid 

användningen av LUBsearch har endast artiklar som är kategoriserade som “peer reviewed” 

hanterats, vilket innebär att artikeln genomgått granskning av akademiska experter inom 

forskningsfältet, och blivit godkänd, i de flesta fall efter begärda ändringar från bedömaren 

(Bryman & Bell, 2011). Sökord som använts för att finna relevanta artiklar är exempelvis 

“voluntary audits”, “auditing interest rates”, “agency theory”, “stakeholder theory”, “fraud 

small business”. Artiklar och böcker som funnits och behandlats har vid flertalet tillfällen 

inspirerat oss vidare till att läsa ytterligare artiklar.  

 

Som en del av vår metod har en dokumentstudie utförts. De dokument som utgör 

betydande studieobjekt för uppsatsen är offentliga dokument såsom delbetänkandet SOU 

2008:32, Prop. 2009/10:204 samt de utvalda instansernas remissyttranden. Remissvar från 

Bolagsverket och Ekobrottsmyndigheten som använts i studien är funna på respektive 

myndighets hemsida. Skatteverkets remissvar samt Svenska Bankföreningens remissvar fick 
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vi tillgång till genom mailkontakt med respektive myndighet och förening. De offentliga 

dokument som använts i stor utsträckning, såsom propositioner och statens offentliga 

utredningar, är funna på regeringens hemsida.  

 

Vi har även varit i kontakt med Regeringskansliet för att få uppdaterad information 

angående den eventuella utredning av slopandet av revisionspliktens påverkan som 

regeringen Reinfeldt beställt. Genom denna kontakt bekräftades att den nuvarande 

regeringen Löfven inte tagit något beslut om huruvida en utredning ska tillsättas och att 

utredningen i skrivande stund därmed  ligger på is.  

 

2.3 Intervjugenomförande och tematisering 
 

För insamling av data har vi också, som nämnt tidigare, valt att använda oss av intervjuer. 

Smith (2015) menar att intervjuer ger forskaren större möjligheter att kunna hantera mer 

komplexa och omfattande frågor än vad traditionella enkäter gör. I boken “Research 

Methods in Accounting” redogör Smith (2015) för tre typer av intervjutekniker; 

strukturerade intervjuer, semi-strukturerade intervjuer samt ostrukturerade intervjuer. Vi 

har vid samtliga intervjuer valt att använda oss av det semi-strukturerade intervjusättet då 

det är flexibelt och bidrar till att intervjuobjektet ges stor självständighet att själv formulera 

svaren (Bryman & Bell, 2011). Inför varje intervju har en så kallad intervjuguide utformats 

(se bilaga 1, 2, 3 och 4). Dessa har upprättats med utgångspunkt i förväntade konsekvenser 

i Prop. 2009/10:204 s. 98 ff. samt i remissvaren från respektive instans. Under de två 

intervjuerna med Handelsbanken och Sparbanken Skåne användes av förklarliga skäl 

samma intervjuguide. Vidare är intervjuguiderna utarbetade med tre öppna frågor för att 

intervjupersonerna ska kunna påverka innehållet av intervjun (Alvehus, 2013). De tre 

frågeområden som behandlas är: (1) intervjupersonernas uppfattning av betydelsen av 

reviderad finansiell information, (2) de upplevda konsekvenserna av revisionspliktens 

avskaffande samt (3) framtidssyn på fenomenet. Huvudfrågan är den mittersta (2) medan 

frågeområde (1) och (3) är utformade för att skapa en förståelse och diskussion kring 

företeelsen. Utöver de tre öppna frågorna har ytterligare underfrågor utformats och blivit 
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ställda när de inte blivit besvarade per automatik genom huvudfrågan. Med hjälp av 

intervjuer kan forskaren få fram intervjupersonernas upplevelser och kunskap men också 

respondenternas känslor och ståndpunkt kring ämnet (Alvehus, 2013). 

 

För att få tag på respondenter som besitter rätt kunskap och därmed möjliggöra att 

forskningsfrågan blir besvarad rekommenderar Healey och Rawlinson (1993) att man 

genom telefonsamtal orienterar sig fram till bäst lämpade intervjupersoner och därefter 

skickar ett brev (här: mail) med en kortare beskrivning av vad studien ämnar behandla. 

Denna rekommenderade process är tillämpad i vår studie. Att ett förberedande mail har 

skickats ut innan intervjuns genomförande har bekräftats som positivt från 

intervjupersonerna eftersom det givit dem möjlighet till förberedelse. Vi tror vidare att 

detta kan skapa ökad trygghet och tillförlitliga svar. De personer vi kom i kontakt med och 

som senare deltog i intervjuerna anser vi utgör tillförlitliga källor med tanke på den 

erfarenhet och yrkesbeteckning de besitter. 

 

Intervjuernas tillvägagångssätt har varit varierande i form av intervjuplats, möjlighet till 

inspelning och anonymitet. I största möjliga utsträckning har vi utfört intervjuerna på 

intervjupersonernas arbetsplats för att säkerställa att de genomförts i en avspänd och trygg 

miljö (Bryman & Bell, 2011). Detta har varit möjligt under alla intervjuer förutom de som 

utfördes med Ekobrottsmyndigheten och Bolagsverket. Intervjun med 

Ekobrottsmyndigheten utfördes istället på en lunchrestaurang och intervjun med 

Bolagsverket skedde över telefon på grund av att verket är beläget i Sundsvall. Att intervjun 

med Bolagsverket utfördes över telefon menar vi inte medfört en negativ påverkan på 

tillförlitligheten av empirin. Bland annat belyser Denscombe (2000) att det finns stöd från 

tidigare forskning att människor ger lika tillförlitliga uppgifter vid telefonintervjuer som vid 

personliga intervjuer. Möjligheten till inspelning av intervjuerna har varit önskvärt av flera 

olika anledningar. Enligt Heritage (1984), som omnämnt av Bryman och Bell (2011), 

bidrar inspelning av intervju till att författaren kan bemöta anklagelser som skulle kunna 

handla om att tolkningen färgats av hens förutfattade meningar. Dessutom blir det enklare 

att omsorgsfullt analysera intervjupersonernas svar. Att spela in en intervju reducerar även 

risken att gå miste om viktiga delar på grund av minnesbegränsningar.  I sammanhanget 
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belyser Alvehus (2013) att en inspelning även kan skapa trygghet för intervjupersonerna i 

det avseendet att de kan försäkra sig om att deras svar uppfattas ordagrant. Alla 

respondenter förutom Ekobrottsmyndigheten godkände inspelning. Precis som Prasad 

(1993) förde vi istället anteckningar under denna intervju varefter respondenterna sedan i 

efterhand fick godkänna riktigheten i materialet. Möjligheten till anonymitet i studien gavs 

till samtliga intervjupersoner av etiska skäl (se vidare under avsnitt 2.4 Etik) varefter en av 

respondenterna valde att avstå från att få sitt namn publicerat. Detta är inget som vi tror 

påverkar studien negativt då det viktiga i sammanhanget är vederbörandes yrkesbeteckning 

och erfarenhet. 

 

Enligt Bechhofer, Elliott och McCrone (1984) är det positivt att en intervju utförs av två 

personer då den ena intervjuaren kan inta en mer aktiv roll och endast göra få noteringar 

medan den andra intervjuaren, som intar en mer passiv roll, antecknar noggrant och 

omfattande. Den “passiva” intervjuaren kan på detta sätt få ett helhetsintryck och 

uppmärksamma vilka frågor som blir besvarade. Vid lämpliga tillfällen tar den passiva 

intervjuaren över och ställer kompletterade frågor. Denna process rekommenderas även av 

Lundahl och Skärvad (1999) och samtliga av våra intervjutillfällen har genomförts på 

nämnda vis. Vidare skulle en respondent kunna uppfatta situationen som hotfull om en 

intervju utförs av två personer, vilket vi har haft i åtanke och därför gjort vårt yttersta för att 

bemöta intervjupersonen på ett ödmjukt och uppmuntrande sätt (Bechhofer et al., 1984). 

 

Bryman och Bell (2011) upplyser om nackdelen med att endast låta en intervjuperson tala 

för en organisation, då det finns risk för subjektivitet i hens uttalanden. Med tanke på 

respondenternas erfarenhet och yrkesbeteckning, samt det faktum att flera intervjupersoner 

berättat att de stämt av med andra representanter från organisationen före intervjun, gör att 

risken för subjektivitet i svaren minskar. Vidare skulle det kunna uppstå funderingar kring 

vårt val av antal banker som intervjuats för studien. Anledningen till att varken fler eller 

färre banker tillfrågades beror på den mättnad som vi ansåg var uppnådd efter de båda 

intervjuerna med Handelsbanken och Sparbanken Skåne. Även under själva processen då vi 

kontaktade eventuella framtida intervjupersoner fick vi responsen att flertalet tillfrågade 
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banker ansåg att de inte kunde bidra till studien, då de menade att de inte hade blivit 

påverkade av reformen. 

 

Efter varje intervju har det så snabbt som möjligt påbörjats en transkribering av det sagda. 

Transkribering brukar anses som en mycket tidskrävande metod (Bryman & Bell, 2011; 

Denscombe, 2000; Lundahl & Skärvad, 1999; Prasad, 1993) vilket vi instämmer i. Dock är 

vi av uppfattningen att fördelarna med nämnd metod överstiger nackdelen, det vill säga den 

krävande tidsåtgången. De tidigare beskrivna fördelarna med inspelning enligt Heritage 

(1984), som omnämnt i Bryman och Bell (2011), kan även appliceras på 

transkriberingsmetoden. Samtliga intervjuer hade en intervjutid om 20-40 minuter och när 

komplettering varit nödvändig har vi haft mailkontakt med några av respondenterna.  

 

Vid sammanställning av empirin i tabeller har en kategorisering av materialet utifrån teman 

genomförts. Dessa teman har varit framträdande i samtliga delar av uppsatsprocessen. Vid 

påläsning inom ämnet framgick att dessa teman var de mest centrala och diskuterades i allt 

från Prop. 2009/10:204 och delbetänkandet SOU 2008:32 till instansernas 

remissyttranden. Under intervjuerna ställdes, som nämnt tidigare, öppna frågor för att 

tillåta nya infallsvinklar. Av intervjupersonernas svar framgick tydligt vilka områden som 

för dem var av störst väsentlighet. Dessa teman var de samma som vi kunde urskilja efter 

genomförd dokumentstudie. Valet av teman föll sig därför naturligt vid sammanställningen 

av empirin. För att exemplifiera hur tematiseringen gått till diskuteras i SOU 2008:32 

huruvida kostnader för stat och myndigheter beräknades öka som en konsekvens av 

reformen. Samma diskussion förs likväl i efterföljande proposition 2009/10:204 som i 

flertalet intressenters remissyttranden. Slutligen förs ett resonemang om kostnadspåverkan 

också i intervjuerna. På beskrivet sätt har temat ”kostnader” framtagits. 

 

2.4 Etik 
 

Etik handlar inom företagsekonomisk forskning till stor del om att ta ställning till frågor 

som bland annat rör hur forskare bör behandla de människor som utgör studieobjekt 
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(Bryman & Bell, 2011). Principer som inom ramen för etik bör, och har, beaktats i 

uppsatsprocessen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2011). 

Informationskravet handlar om att vi som forskare skall informera de respondenter som 

deltar i studien om syftet till uppsatsen. Denna information lämnades både via telefon när 

vi efterfrågade en intervju samt i form av e-post vid fortsatt kontakt. Vad avser 

samtyckeskravet, som innebär att respondenterna skall vara medvetna om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att ett avbrott kan ske så snart de önskar, är också något som 

beaktats i uppsatsprocessen. Inför alla intervjuer har respondenterna dessutom tillfrågats 

om de beviljar att inspelning sker. Möjligheten att vara anonym och därmed avstå från att 

få sitt namn publicerat i uppsatsen har funnits för samtliga respondenter. Denna möjlighet 

går under konfidentialitets- och anonymitetskravet. Vi som forskare har också tagit hänsyn 

till nyttjandekravet, vilket innebär att den information som insamlas endast nyttjas för 

forskningsändamålet. Slutligen har även principen om falska förespeglingar beaktats. Under 

hela forskningsprocessen har vi varit uppriktiga och ärliga i vårt tillvägagångssätt och inte 

på något sätt försökt vilseföra respondenterna eller annan som tar del av vår uppsats 

(Bryman & Bell, 2011). 

 

2.5 Källkritik och begränsningar med vald metod 
 

Enligt Thurén (2005) finns det fyra källkritiska riktlinjer. Dessa utgörs av äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet innebär i sammanhanget att källan är 

vad den påstår sig vara. Med principen tidssamband menas att ju längre tidsperioden är 

från dess att händelsen inträffade till dess att källan redogör för situationen, desto större 

anledning finns till att vara kritisk till källans tillförlitlighet. Principen om oberoende lägger 

vikt vid att källan är en förstahandskälla och att den inte är kopplad till annan, så som 

referat eller avskrivna texter är. Den fjärde principen, tendensfrihet, åsyftar att källan inte 

ska ha blivit påverkad av exempelvis personliga eller politiska åsikter och på grund av detta 

skapat en förvrängd bild av verkligheten (Thurén, 2005). Dessa fyra principer har fungerat 

som ett hjälpverktyg när vi utfört vår datainsamling och selekterat relevant information. 
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Bland annat har vi alltid, förutom i enstaka fall, gått till primärkällorna, vilka av förklarliga 

skäl besitter mer pålitlighet än sekundärkällor (Thurén, 2005). Avseende principen 

tidssamband har vi vid samtliga intervjutillfällen, förutom ett, använt oss av inspelning och 

direkt efter utförd intervju transkriberat det sagda så att risken för att gå miste om 

information eller att en förvrängning av den sker reducerats (Thurén, 2005). Hur den 

intervju som inte spelades in har lyckats uppnå en likvärdig trovärdighetsgrad som övriga 

redogörs för ovan (se avsnitt 2.3 Intervjugenomförande). 

 

För att uppnå en så tillförlitlig studie som möjligt har vi exempelvis enbart använt oss av 

vetenskapliga artiklar som är “peer reviewed”. Detta innebär, som nämnt tidigare, att de har 

utsatts för en viss utvärderingsprocess och godkänts av experter på området (Bryman & 

Bell, 2011). De böcker vi har använt i studien är författade av forskare vid olika universitet 

och utgör till stor del kurslitteratur vid Lunds universitet; något som vi anser tillför 

trovärdighet till innehållet. En stor del av empiriavsnittet utgörs av offentliga dokument, 

såsom betänkanden, propositioner och remissyttranden från olika instanser. Dessa 

dokument finns tillgängliga för allmänheten och deras beskaffenhet kännetecknas av en 

beständighet som är svår att redogöra för på ett felaktigt vis, utan att bli ertappad. Även 

detta skänker tillförlitlighet till det använda materialet. Offentliga dokument anser vi 

dessutom vara speciellt tillämpbara då det avses att redogöra för förväntningar. Att fråga en 

intervjuperson idag vad hen för ett antal år sedan hade för förväntningar avseende en 

reform, bedömer vi inte vara ett helt riskfritt tillvägagångssätt, då både minne och det 

faktiska utfallet kan påverka tillförlitligheten i dennes svar. Att istället använda offentliga 

dokument för en sådan redogörelse eliminerar denna risk. 

 

Det skulle kunna riktas kritik mot de valda teoriernas relevans med tanke på att de 

framarbetades på 1970- och 80-talen. Vår uppfattning är dock att dessa erkända teorier 

fortfarande är tillämpbara då många läroböcker från 2000-talet redogör för dem (jfr 

exempelvis Bruzelius & Skärvad, 2011; Grönlund, Tagesson & Öhman, 2010; Smith, 

2015). 
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I kapitlet Referensram, som bland annat redogör för tidigare studier, beskrivs en 

undersökning från Malta, utförd av Tabone och Baldacchino (2003). Det kan diskuteras 

huruvida Maltas och Sveriges system för redovisning och revision liknar varandra eller 

skiljer sig åt, och att den maltesiska studiens applicerbarhet på Sverige skulle vara irrelevant 

i sammanhanget. Tanken med en redogörelse för tidigare studier är dock inte att vi ämnar 

göra en direkt generalisering av resultatet till svenska förhållanden, utan att de skall fungera 

som en fingervisning och intressant infallsvinkel för att tolka den empiri vi har fått fram. 

Detsamma gäller för de amerikanska, australiensiska, danska och sydkoreanska resultat som 

redogörs för i nämnda avsnitt.  

 

Som nämnt tidigare utgörs den valda metoden för den här studien av en kvalitativ metod. 

Den kvalitativa undersökningsmetoden har kritiserats på ett flertal punkter av kvantitativt 

inriktade forskare (Bryman & Bell, 2011). En av de främsta anledningarna till att kritik 

riktats mot den kvalitativa metoden är på grund av dess subjektivitet och risk att bli 

påverkad av forskarnas uppfattningar och åsikter (Bryman & Bell, 2011). Vi har varit 

medvetna om denna kritik och har därför under arbetsprocessen gjort vårt bästa för att 

försöka inkorporera ett objektivt förhållningssätt i genomförandeprocessen. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har även kritiserats på grund av dess problematik med generalisering. 

Kvantitativa forskare menar att det få antalet individer som utgör intervjuobjekt för den 

kvalitativa metoden medför svårigheter att generalisera utfallet till andra situationer 

(Bryman & Bell, 2011). Vi är medvetna om begränsningen men ämnar inte heller att 

kunna generalisera och ge allmän tillämpning åt utfallet av studien. Målet med vår 

forskning i ämnet är istället vigt åt att göra en analys av och skapa en förståelse för själva 

företeelsen. 
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3 Institutionalia 
 

 
För att ge läsaren en förståelse för revisorns funktion i sammanhanget följer nedan ett avsnitt 

som beskriver revisorns lagstadgade uppgifter och skyldigheter; detta då det i studien hänvisas till 

ABL vid ett flertal tillfällen i både teori- och empiriavsnitt. Institutionalian kan också bidra 

med en underliggande förståelse för de olika remissinstansernas inställning till nyttan med 

revisorn.  

 
 

 

De förpliktelser som revisorn har att rätta sig efter finns föreskrivna i lag, bolagsordning 

och/eller stadgar. Lagar om revision återfinns i ett flertal lagar, exempelvis aktiebolagslagen 

och revisionslagen (Moberg et al., 2014). Aktiebolagslagens nionde kapitel rör revisorns 

roll. Enligt 9 kap. 3 § ABL utgörs revisorns centrala uppgifter av att ”[...] granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. 

Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver.” Vad som 

avses med god revisionssed är inte stipulerat i lag, utan ansvaret för utvecklingen av denna 

sed är istället tillförordnat revisorsorganisationerna som bland annat bidrar till detta genom 

sina uttalanden (Moberg et al., 2014). En revisor skall även lämna en revisionsberättelse till 

bolagets styrelse efter varje räkenskapsår. Denna skall lämnas senast tre veckor före 

årsstämman (9 kap. 5, 28 §§ ABL).  

 

Revisionsberättelsen skall enligt 9 kap. 31 § ABL ”[...] innehålla ett uttalande om huruvida 

årsredovisningen har upprättats i överensstämmelse med lämplig lag om årsredovisning.” I 

detta uttalande skall det särskilt ges upplysning om huruvida årsredovisningen kan anses ge 

en rättvisande bild av företagets finansiella ställning. Vidare redogör aktiebolagslagen för 

revisorns skyldighet att anmärka om hen upptäckt att företaget inte följt de regler om 

skatter och avgifter som erfordras. Avsikten med denna typ av granskning från revisorns 

sida är att upprätthålla ett effektivt system för beskattning. Ur statens ståndpunkt ”[...] kan 

det inte accepteras att de skattskyldiga skaffar sig obehöriga krediter på det allmännas 
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bekostnad” [...] (Prop. 1984/85:30 s. 11).  Den senast nämnda skyldigheten återfinns i 9 

kap. 34 § ABL. Om det förhåller sig så att revisionsberättelsen innefattar uttalanden om att 

företaget i fråga inte har betalat den skatt som erfordras enligt 9 kap. 34 § ABL skall 

revisorn insända en kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket (9 kap. 37 § ABL). 

Samma förfarande gäller om revisionsberättelsen innehåller kommentarer om att 

årsredovisningen inte har upprättats i enlighet med föreskrivna lagar eller om man anser att 

styrelse och vd inte bör beviljas ansvarsfrihet. Skatteverket skall dessutom motta en kopia av 

revisionsberättelsen om det förhåller sig så att styrelse eller vd har ”[...] företagit någon 

åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

[...]” (9 kap. 33 § 2 st. ABL) eller om nämnda parter på annat sätt inte efterlevt de regler 

som föreskrivs i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

 

Enligt aktiebolagslagen är revisorn skyldig att vidta de åtgärder som stipuleras i 9 kap. 42-

44 §§ ABL om hen misstänker att en styrelseledamot eller vd begått ett brott med 

anknytning till verksamheten. Reglerna tillkom den 1 januari 1999 mot bakgrund bland 

annat i synen på revisorns skyldighet att även ta hänsyn till externa intressenter (Moberg et 

al., 2014). För att bibehålla en effektivitet i granskningen infördes dock regler om 

skyldighet att agera vid misstanke om brott enbart för sådana brott som ansågs ligga i nära 

anslutning till de områden som gemenligen kontrolleras vid ett granskningsförfarande 

(Prop. 1997/98:99). Dessa brott utgörs exempelvis av bedrägeri, förskingring, mutbrott, 

bokföringsbrott, oredlighet mot borgenärer samt skattebrott och utgör alltså brott som 

anses kunna åsamka skada för intressenterna och företaget (Moberg et al., 2014). Huruvida 

revisorn skall underrätta styrelsen eller till åklagare anmäla om misstanken beror på 

situationen; ”[...] om det kan antas att styrelsen inte skulle vidta några skadeförebyggande 

åtgärder med anledning av underrättelsen eller en underrättelse av annat skäl framstår som 

meningslös eller stridande mot syftet med underrättelseskyldigheten” (9 kap. 43 § 2 st. 

ABL) ska revisorn istället anmäla till åklagare (9 kap. 44 § 3 st. ABL). I de fall revisorn 

underrättat styrelsen om misstanken enligt 9 kap. 43 § ABL och brottet är av betydlig art 

och skadan inte har avhjälpts så åligger det revisorn att inom fyra veckor rapportera om 

misstanken till åklagare (9 kap. 44 § ABL). I samband med detta skall revisorn även pröva 

om hen skall avgå från sitt uppdrag. 



 

 

 

21 

Revisorns upplysningsplikt gentemot diverse aktörer redogörs för i 9 kap. 46 § ABL. 

Exempelvis stadgas i nämnda paragraf att det åligger revisorn att vid konkurs upplysa 

konkursförvaltare om nödvändig information rörande företaget.  

 

Slutligen kan en revisors auktorisation eller godkännande fråntas enligt 32 § Revisorslag 

(2001:883) om hen med uppsåt ”[...] gör orätt i sin revisionsverksamhet”. Är handlandet 

inte av betydande art kan istället en varning eller erinran meddelas.  
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4 Referensram 
 

 
Inledningsvis redogör följande kapitel för två etablerade företagsekonomiska teorier som kan 

bidra till en förståelse kring nyttan med revision ur olika aktörers synvinklar. Därefter följer ett 

avsnitt som återger resultaten från tidigare studier inom områden som är av relevans för 

uppsatsen. 
  
 

 

4.1 Teori 
 

Nedan följer två avsnitt som behandlar principal- och agentteorin samt intressentmodellen. 

Dessa erkända teorier inom det företagsekonomiska forskningsområdet appliceras här för 

att förklara behovet av revision för olika aktörer. Teorierna kompletterar varandra i det 

avseendet att principal- och agentteorin främst klargör ägarens behov av revision medan 

intressentmodellen vidgar perspektivet och även förklarar återstående aktörers behov av en 

revisor.  

 

4.1.1 Principal- och agentteorin 
Principal- och agentteorin har sitt ursprung i Jensen och Mecklings välkända undersökning 

från 1976 (Bruzelius & Skärvad, 2011; Cuevas-Rodríguez, Gomez-Mejia & Wiseman, 

2012). Teorin bygger på förhållandet mellan ägaren (principalen) och företagsledningen 

(agenten) och förutsätter att dessa är skilda åt (Jensen & Meckling, 1976). Principalen är 

enligt teorin en uppdragsgivare som delegerat ansvar till agenten, uppdragstagaren, att agera 

för hens räkning (Bruzelius & Skärvad, 2011; Jensen & Meckling, 1976; Svensson, 2003). 

Principalen har ett intresse i att agenten agerar enligt hens önskemål och problematiken tar 

sin utgångspunkt i hur principalen, på grund av den informationsasymmetri som råder, kan 

försäkra sig om att agenten uppfyller hens behov, samtidigt som agenten givetvis vill bli 

belönad för sin insats (Bruzelius & Skärvad, 2011; Carrington, 2010). Enligt Donaldson 

(1990) utgår principal- och agentteorin från att människan agerar rationellt och 
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opportunistiskt samt att principalen och agenten har olika intressen. Så länge två aktörer 

har en relation där den ene aktören (agenten) har fått i uppdrag av den andre (principalen) 

att agera i hens intresse, kan parterna bytas ut beroende på situationen (Bruzelius & 

Skärvad, 2011; Carrington, 2010). Exempel på aktörer kan vara kreditgivare, stat eller 

kommun (Jensen & Meckling, 1976).  

 

Vid en applicering av teorin på kreditmarknaden träder kreditgivaren in som principal och 

företaget som agent (Svensson, 2003). De beslut som agenten tar jämfört med de beslut 

som principalen skulle ta för att maximera dennes välfärd kommer att skilja sig åt. 

Skillnaden benämns residualförlust och utgör en kostnad för principalen. För att säkerställa 

att agenten agerar i principalens intresse uppstår övervakningskostnader. Dessutom uppstår 

kostnader för agenten när hen vill garantera principalen att hen inte kommer vidta vissa 

åtgärder som skulle skada denne eller för att försäkra densamme att hen kommer bli 

kompenserad om det ändå skulle ske (Jensen & Meckling, 1976). Exempel på en sådan 

kostnad skulle kunna vara ställande av säkerhet eller borgensutfästelser (Burghof, 2000). 

Ovannämnda kostnader utgör agentkostnader (Jensen & Meckling, 1976). 

 

På grund av informationsasymmetri kan två typer av problem uppstå: adverse selection och 

moral hazard (Carrington, 2010; Eisenhardt, 1989). Vid adverse selection, eller så kallat 

snedvridet urval, uppstår en ineffektivitet på marknaden i och med att principalen måste 

skydda sig från risken att agenten säger sig ha färdigheter och förmågor vars riktighet 

principalen inte kan verifiera (Eisenhardt, 1989). Enligt Funered (1994), som beskrivet av 

Svensson (2003), leder detta i kreditsammanhang ofta till att banken tvingas ta en högre 

ränta för att gardera sig mot denna risk, vilket resulterar i att de ur bankens perspektiv 

oönskade kunderna attraheras (Svensson, 2003). Moral hazard å andra sidan avser risken att 

agenten brister i sin ansträngning vad gäller vederbörandes del av avtalet. Som en 

konsekvens av informationsasymmetri är agentens agerande svårt att kontrollera 

(Eisenhardt, 1989). En lösning som minskar omfattningen på nämnda problem är att anlita 

en revisor som genom sin kontrollerande funktion och sitt bestyrkande ger trovärdighet åt 

den finansiella informationen som företaget genom sin ledning presenterar. Revision är 
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alltså ett lämpligt redskap för att skapa tillförlitlighet vid informationsasymmetri 

(Carrington, 2010).  

 

Kritik mot principal- och agentteorin 
Principal- och agentteorin har dock utsatts för en del kritik; bland annat har den anklagats 

för att spegla en förenklad bild av verkligheten och att den inte fångar den komplexitet som 

råder i många organisationer (Eisenhardt, 1989). Vidare har teorin kritiserats på grund av 

antagandet att människor alltid agerar opportunistiskt (Cuevas-Rodríguez et al., 2012). 

 

4.1.2 Intressentmodellen 
Intressentmodellen avser att illustrera en utbytesrelation mellan ett företag och dess 

intressenter (Bruzelius & Skärvad, 2011). Innebörden av ordet intressent kan enligt 

Freeman och Reed (1983) förklaras på två sätt; antingen med en bred tolkning, “the wide 

sense of stakeholder”, eller med en snäv tolkning, “the narrow sense of stakeholder” (s. 91). 

Den breda innebörden av ordet lyder “Any identifiable group or individual who can affect 

the achievement of an organization’s objectives or who is affected by the achievement of an 

organization’s objectives.” (Freeman & Reed, 1983, s. 91). Den snäva tolkningen lyder 

istället “Any identifiable group or individual on which the organization is dependent for its 

continued survival.” (Freeman & Reed, 1983, s. 91). Ett företag är alltså beroende av sina 

intressenter för verksamhetens fortlevnad (Bruzelius & Skärvad, 2011) samtidigt som 

intressenterna är beroende av vad företaget i fråga gör och hur de åstadkommer sina mål 

(Carroll & Näsi, 1997). Intressentteorins popularitet tog sin fart i samband med 

publiceringen av Freeman’s “Strategic Management: A Stakeholder Approach” som utkom 

1984 (Carroll & Näsi, 1997). Tidigare hade man betraktat aktieägarna som företagets enda 

viktiga intressent men Freeman och Reed (1983), bland andra, menade att ett företag är 

ansvarigt gentemot fler aktörer än bara denna. Intressentteorin utvecklades som ett svar på 

detta (Smith, 2015). 

 

Ett företags intressenter kan delas in i olika kategorier; exempelvis ägare, styrelse och 

företagsledning, kreditgivare, stat och kommun, kunder, leverantörer samt anställda (FAR, 



 

 

 

25 

2006; Grönlund et al., 2010). För att den tidigare beskrivna utbytesrelationen ska fungera, 

gäller det att de båda aktörerna tillfredsställer varandras behov. 

 

 
Figur 1. Intressentmodell med inspiration från FAR (2006). 

 

Företagets intressenter använder sig av den ekonomiska informationen som bolaget 

presenterar för att fatta beslut. Att det går att förlita sig på de finansiella rapporterna är av 

stor betydelse för att näringslivet ska kunna fungera på ett önskvärt och produktivt sätt 

(FAR, 2006). För att garantera riktigheten i de finansiella rapporterna har det därför ansetts 

behövligt att låta en revisor granska desamma (Moberg, 2006). Nedan följer en översiktlig 

beskrivning av de olika intressenterna, deras intressen, hur de bidrar till organisationen 

samt hur revision skulle kunna vara nyckeln till att upprätthålla utbytesrelationen. För en 

illustration hänvisas till figur 1. 

 

Ägare 
Ägarnas intresse i företaget ligger i en förhoppning om att de pengar de har investerat i 

bolaget ska förränta sig och att de ska få ta del av det eventuella överskottet. Om företaget 

går med förlust finns det fara för att det satsade kapitalet går förlorat och därmed kräver 

ägarna ett gott omhändertagande av de investerade pengarna (Bruzelius & Skärvad, 2011; 

Grönlund et al., 2010). Ägare grundar sina beslut om att till exempel köpa eller sälja aktier 

på företagsledningens påståenden om företagets finansiella ställning (Smith, 2006; SOU 

2008:32). Det är därför av stor betydelse att denna information är tillförlitlig. Här kan 

revisorn bestyrka påståendena eller upplysa om eventuella fel (FAR, 2006). En reviderad 
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årsrapport fungerar också som ett slags hjälpmedel för att ägarna skall kunna bilda sig en 

uppfattning om samt evaluera företagsledningens insats i företaget. Hur stor gagn ägarna 

har av revision för detta syfte beror dock på situationen; om det är så att företaget bara ägs 

av en eller ett fåtal personer, exempelvis ett fåmansbolag, så har dessa ofta insyn i bolaget 

och därmed kanske även mindre behov av revision (SOU 2008:32; Thorell & Norberg, 

2005).  

 

Styrelse och företagsledning  
Ansvaret för att den finansiella informationen är korrekt åvilar företagets styrelse och 

företagsledning (FAR, 2006). Revision bidrar till att öka tillförlitligheten i 

företagsledningens påståenden om företagets ekonomiska ställning och kan därmed gynna 

företaget i kontakten med olika intressenter (Thorell & Norberg, 2005). Styrelse och 

företagsledning kan dessutom få nya infallsvinklar utifrån den finansiella informationen då 

revisorn kan fungera som en vägledare i verksamhetsfrågor (FAR, 2006; Tabone & 

Baldacchino, 2003). 

 

Kreditgivare  
Precis som ägarna så kan kreditgivare tillskjuta ekonomiska medel till bolaget. I många fall 

är dessa tillskott en nödvändig förutsättning för att företaget skall kunna bedriva sin 

verksamhet. De pengar som kreditgivare lånar ut till bolaget förväntar de sig återfå med 

ränta inom avtalsenlig tid (Bruzelius & Skärvad, 2011). I samband med att ställning skall 

tas till ett eventuellt beviljande av lån genomförs en kreditprövning av företaget i fråga 

(SOU 2008:32). När en kreditgivare skall utvärdera ett företags kreditrisk är bland annat 

företagets likviditet3 och soliditet4 av intresse, vilket är information som inhämtas från de 

finansiella rapporterna (Smith, 2006). Korrekt finansiell information är därför nödvändig 

för att kunna bilda sig en uppfattning om klientens möjlighet till återbetalning. En extern 

part kan skapa tillförlitlighet genom sin granskning av den ekonomiska informationen 

(SOU 2008:32) och denna externa part skulle kunna vara en revisor alternativt en 

                                                   
3 Ett företags betalningsförmåga på kort sikt (Likviditet, u.å.)  
4 Eget kapital/Skulder + Eget kapital, betalningsförmåga på lång sikt (Soliditet, u.å.) 
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redovisningskonsult (FAR, 2006). I små bolag ses ofta kreditgivarna som den största 

intressenten till informationen från redovisningen (Thorell & Norberg, 2005). 

 

Stat och kommun 
Stat och kommun kan bidra till bolaget på flera sätt; både genom ekonomiska bidrag och 

genom samhällsfunktioner såsom exempelvis bostäder och infrastruktur. I gengäld förväntar 

sig stat och kommun att bolagen tar sitt samhälleliga ansvar och betalar den skatt som 

erfordras av dem (Bruzelius & Skärvad, 2011; Grönlund et al., 2010). En förutsättning för 

att stat och kommun ska få in rätt mängd skattemedel är att företagets redovisning har 

upprättats enligt gällande regler (FAR, 2006; SOU 2008:32). Det är även viktigt att 

redovisningsinformationen är riktig när stat och kommun ska förmedla bidrag för att 

kunna säkerställa att mottagaren har rätt till stödet (FAR, 2006). Myndigheter kan dra 

nytta av att företagen har revisor för att bland annat lättare kunna avvärja och uppdaga 

ekonomisk brottslighet samt för att kunna motarbeta penningtvätt (Thorell & Norberg, 

2005). I revisorns uppgifter ingår nämligen att till åklagare anmäla vid misstanke om brott 

enligt 9 kap. 42-44 §§ ABL samt att skicka in en kopia av den orena revisionsberättelsen till 

Skatteverket enligt 9 kap. 37 § ABL. 

 

Kunder, leverantörer och anställda 
Utan kunder som köper företagets produkter och tjänster blir det för de flesta företagen 

svårt att överleva. Kunder är med andra ord en viktig intressent för företaget (Bruzelius & 

Skärvad, 2011). Om företaget kräver förskottsbetalningar ligger det i kundernas intresse att 

se till att den förväntade leveransen blir av (Smith, 2006). Kunder har även intresse av att 

kunna säkerställa företagets möjlighet att uppfylla eventuella garantiförpliktelser i 

framtiden. Redovisningsinformation kan hjälpa kunder att klarlägga detta. Om den 

finansiella informationen dessutom är granskad av revisor anses den mer trovärdig (SOU 

2008:32). 

 

Leverantörers bidrag till företaget består i tillhandahållande av varor och tjänster (Bruzelius 

& Skärvad, 2011). Leverantörer behöver precis som kreditgivare underlag för att kunna 

bedöma företagets betalningsförmåga (Smith, 2006) där rättvisande finansiell information 
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som granskats av en extern part såsom en revisor bedöms öka tillförlitligheten i denna 

(FAR, 2006; SOU 2008:32).  

 

Anställda bidrar med arbetskraft till företaget och är mer personligt beroende av ekonomisk 

information för att exempelvis säkerställa sin lön och anställning (FAR, 2006; Smith, 

2006). För att till exempel ta reda på om det finns möjlighet till löneökningar inom den 

närmaste framtiden så kan anställda använda den finansiella informationen som en 

fingervisning på detta (Smith, 2006).  

          

Kritik mot intressentmodellen 
Modellens enkelhet och tydlighet har till stor del bidragit till dess framgång, men också 

givit upphov till en rad debatter och publikationer om att den bland annat anses vara för 

vag. Verkligheten är avsevärt mycket mer komplex än vad modellen ger uttryck för, varför 

den har kritiserats på flera punkter (Fassin, 2008). Harrison och Freeman (1999) menar 

bland annat att intressentmodellen, såsom den har använts hittills, har negligerat det 

faktum att individer inom en kategori mycket väl kan vara heterogena och skilja sig åt. 

Winn (2001) är av samma uppfattning och menar att det finns individer inom en 

intressentgrupp som kan ha flera olika intressen och som kan inta olika roller i förhållande 

till företaget; “Individuals wear different hats at different times”, menar hon (Winn, 2001, 

s. 137). Att modellen är utformad som ett diagram kan ge ett falskt intryck av att 

intressentkategorierna är fasta och oföränderliga (Fassin, 2008), något som även Winn 

(2001) diskuterar då hon menar att relationerna mellan företag och dess intressenter ändras 

över tid. Enligt henne är alltså varje intressentrelation till företaget endast tillfällig.  

       

4.2 Tidigare studier 
 

Följande tre avsnitt presenterar tidigare forskning inom områdena: revisionens betydelse ur 

ett kreditgivarperspektiv, revisionens påverkan på kvaliteten i företagens finansiella 

rapporter samt revisionens påverkan på ekonomisk brottslighet. Detta material belyser 

några av de teman som diskuteras i de remissvar uppsatsen behandlar.  
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4.2.1 Revisionens betydelse ur ett kreditgivarperspektiv 
Blackwell, Noland och Winters (1998) kunde i sin undersökning påvisa revisionens värde i 

långivningssituationer för amerikanska små, privata företag. De fann att de bolag som väljer 

att använda sig av en revisor för att garantera de finansiella rapporternas riktighet får 

förmånligare lånevillkor i form av lägre räntor vid kreditgivning än de företag som valt bort 

revisorn. Urvalet i deras undersökning bestod av 212 kreditavtal daterade år 1988 från sex 

olika banker och av resultatet kan utläsas att företag som valt att bli föremål för revision får 

en räntesänkning motsvarande 25 baspunkter5 (räntepunkter) på sina lån jämfört med 

företag som inte revideras. Vidare visar deras undersökning att existensen av en reviderad 

årsrapport inte bara påverkade räntenivån, utan också kreditgivarnas beslut att bevilja lån 

överhuvudtaget; detta på grund av revisionens förmåga att kvalitetssäkra de säkerheter som 

ställts för lånet, mäta effektiviteten av låntagarens (företagets) interna kontroll samt påverka 

kreditgivarnas övervakningskostnader (Blackwell et al., 1998). Även Minnis (2011) 

undersökte nyligen betydelsen av reviderad finansiell information vid kreditgivares 

prissättning av lån och fann liknande resultat bland privata företag i USA. Anledningen till 

att företag som låter sig granskas av revisor får lägre ränta på sina lån beror enligt 

slutsatserna i hans undersökning på att reviderade finansiella rapporter bidrar till en högre 

kvalitet av den information som presenteras (Minnis, 2011). I sammanhanget tåls att 

nämnas att privata företag i USA är undantagna från revisionsplikt och det är alltså 

kreditgivningssituationer vid frivillig revision som behandlats i ovannämnda artiklar 

(Blackwell et al., 1998; Minnis, 2011).  

 

Huruvida räntekostnaden för privata företag påverkas vid existensen av revision har 

dessutom undersökts av Kim, Simunic, Stein och Yi (2011). För privata företag i Sydkorea, 

som studien behandlar, och vars tillgångar uppgår till mindre än cirka 7 miljoner dollar är 

revision inte ett lagstadgat krav. Informationen om de företag som varit föremål för studien 

har inhämtats från åren 1987-2002. Kim et al., (2011) kunde, liksom tidigare nämnda 

författare, konstatera att företag som väljer att få sina finansiella rapporter reviderade av en 

oberoende revisor får bättre lånevillkor än de bolag som valt att inte ha någon utomstående 

                                                   
5 “Ett mått på ränta särsk. ränteförändringar”, en hundradels procent (0,01 %) (Räntepunkt, u.å.) 
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granskare. Mer specifikt uttryckt visar deras resultat att för det totala urvalet i 

undersökningen varierar den genomsnittliga räntekostnadsbesparingen, som ett företag gör 

genom att frivilligt anlita revisor, mellan ungefär 56-124 baspunkter i jämförelse med de 

företag som inte har revisor. Deras resultat tyder på att vid kreditgivares undersökning av 

en potentiell låntagares kreditvärdighet är det av betydelse att de finansiella rapporterna är 

reviderade; detta bland annat då revision hjälper till att överbrygga problem med 

informationsasymmetri rörande låntagares kreditvärdighet (Kim et al., 2011).  

 

Det har även bedrivits undersökningar vars resultat i viss mån står i kontrast till 

ovanstående; Johnson, Pany och White (1983) utförde en empirisk studie i vilken 

banktjänstemän fick utvärdera simulerade låneansökningar som åtföljdes av finansiella 

rapporter med olika grader av revisorsinblandning. Inget statistiskt säkerställt samband 

mellan revisorsinblandning och beslutet om att bevilja lån eller styra dess räntenivå kunde 

bevisas. Som förklaring till detta anger författarna att det möjligen kunde bero på den 

begränsade svarsfrekvensen motsvarande 16,3 procent (Johnson et al., 1983). En annan 

undersökning vars resultat kan antyda att revisorns roll är överdriven i kreditsammanhang 

är den från Houghton (1983). Studien baseras på en uppsättning påhittade finansiella 

rapporter åtföljda av en låneansökan som skickades ut till 247 banktjänstemän runt om i 

Australien för att undersöka huruvida utlåningsbeslutet påverkades av om revisorsutlåtandet 

var rent, orent eller om där inte var någon revisionsberättelse alls. Banktjänstemännen 

uppmanades att antingen godkänna eller avslå låneansökan och svarsfrekvensen hamnade i 

slutändan på 70 procent. Resultatet av Houghtons studie visar att utlåningsbeslutet inte var 

signifikant påverkat av varken existensen eller innehållet i revisionsberättelserna, vilket 

skulle antyda att revisionsberättelsen inte anses som en vidare viktig och användbar källa för 

kreditgivare vid utlåningsbeslut (Houghton, 1983). 

 

4.2.2 Revisionens påverkan på kvaliteten i företagens finansiella rapporter 
I Danmark avskaffades revisionsplikten för små företag år 2006 (SOU 2008:32). Studien, 

“Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011”, som 

utfördes av danska Erhvervsstyrelsen 2014 syftade bland annat till att utvärdera de synliga 

konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande i Danmark. I ett slumpmässigt urval av 
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1200 årsrapporter från räkenskapsåren 2010 och 2011 kunde konstateras att andelen fel var 

aningen högre i årsredovisningarna hos företag som valt bort revision. När man sedan 

justerade för formella fel som enbart bestod i att det fanns företag som hade glömt bestyrka 

att de motsvarade kraven för att frångå revision, vilket är ett upplysningskrav enligt danska 

Årsregnskabsloven, sjönk felfrekvensen och skillnaden mellan företag som använde sig av 

revisor jämfört med de som valt bort revision var inte längre märkbart stor. Av resultatet 

framgick alltså att andelen fel i årsrapporterna inte skiljde sig i väsentlig grad för de företag 

som hade valt bort revision jämfört med de företag som valt att behålla sin revisor 

(Erhvervsstyrelsen, 2014). 

 

I England blev det för första gången möjligt för små företag att avstå från revision år 1994. 

Gränsvärdena har sedan höjts i två omgångar; 1997 och 2004 (SOU 2008:32). I en studie, 

som utförts 2006 av Financial Reporting Council i England, kunde ingen skillnad i antalet 

fel i redovisningen fastställas mellan företag som valt att använda sig av en revisor jämfört 

med de företag som utnyttjat möjligheten att avstå från revision (SOU 2008:32). 

       

Studier utförda av SKAT, den danska motsvarigheten till Skatteverket, har inte heller 

kunnat fastslå ett ökat antal fel i skattedeklarationerna för företag som har valt bort revision 

sedan möjligheten infördes 2006 (Erhvervsstyrelsen, 2014). 

 

4.2.3 Revisionens påverkan på ekonomisk brottslighet 
Tabone och Baldacchino (2003) undersökte den upplevda betydelsen av lagstadgad revision 

för maltesiska ägarledda företag sett ur två intressentgruppers perspektiv; ägarens (owner-

manager) samt revisorns. Undersökningen utfördes genom att respondenterna uppmanades 

besvara en enkät med påståenden utifrån en sexgradig skala. Resultatet indikerade att 

lagstadgad revision fyller flera viktiga funktioner som författarna menade att den maltesiska 

regeringen borde beakta innan beslut skulle tas till huruvida revisionsplikten skulle 

avskaffas i landet. Bland annat fann man av undersökningen att lagstadgad revision anses ha 

en ”[...] psykologiskt avskräckande effekt mot fel och andra oegentligheter” (Tabone & 

Baldacchino, 2003, s. 397, vår översättning) samt att det bidrar med en kravställande 

funktion på disciplin, ekonomiskt sett, hos det ägarledda bolaget.  
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Som Wells (2003) beskriver, med en hänvisning till resultatet av den amerikanska 

rapporten “2002 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse” utförd av ACFE 

(2002), är små företag6, särskilt de som inte låter sig granskas av en revisor, mer sårbara för 

bedrägeri än vad större företag är (Wells, 2003). En anledning till att små företag anses mer 

utsatta är för att de ofta inte har tillräckligt starka interna kontroller. Resultatet av 

rapporten indikerade att företag som anlitade revisorer led mindre förluster på grund av 

bedrägeri än de som inte anlitade en revisor. Wells är vidare inne på samma spår som 

tidigare nämnda författare, Tabone och Baldacchino, och menar att förekomsten av 

revision kan fungera som en avskräckande faktor i sig själv (Wells, 2003).  

 

I Danmark är det, som nämnt tidigare, sedan 2006 inte längre ett krav för små företag att 

anlita revisor (SOU 2008:32). Enligt en rapport som utfärdats av Erhvervsstyrelsen i 

Danmark 2014 har det ännu inte kunnat konstateras att den borttagna revisionsplikten lett 

till ökad ekonomisk brottslighet (Erhvervsstyrelsen, 2014). 

 

 

 

  

                                                   
6 Med små företag avses i denna rapport företag med mindre än 100 anställda (ACFE, 2002). 
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5 Empiri 
 

 
I detta kapitel redogörs för den empiri som är insamlad för studien. Inledningsvis presenteras 

delbetänkandet SOU 2008:32 som ligger till grund för inkomna remissyttranden. Därefter 

redogörs för intressenternas förväntningar såsom uttryckt i respektive instans remissyttrande, följt 

av en skildring av utfallet utifrån de intervjusvar som insamlats samt, om tillgängligt, statistik. 

För varje avsnitt framställs också en sammanfattande tabell av det empiriska materialet. I 

kapitlet presenteras intervjuer som utförts med respondenter från Sparbanken Skåne, 

Handelsbanken, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten samt Bolagsverket. 
 
 

 

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

Som tidigare nämnt tillsatte regeringen 2006 en utredning för att ompröva revisionsplikten 

för små företag i Sverige; detta som ett led i de regelförenklingsdiskussioner som vid tiden 

fördes inom EU (SOU 2008:32). I början av 2008 överlämnade utredningen sitt 

delbetänkande, SOU 2008:32, till regeringen (Regeringskansliet, 2008).  

 

5.1.1 Gränsvärdesdiskussionen 
En av de främsta anledningarna till att politikerna ville slopa revisionsplikten för de minsta 

företagen var att minska de små företagens administrativa kostnader och göra revisionen 

mer behovsstyrd. Utredningen var av uppfattningen att de undantagsmöjligheter för 

revisionsplikt som redogörs för i EU:s fjärde bolagsdirektiv borde utnyttjas fullt ut; detta 

för att möjliggöra för svenska bolag att kunna konkurrera på lika villkor som övriga företag 

runt om i världen. I betänkandet presenterade utredningen även gränsvärden som man 

ansåg vara ”[...] de lägsta gränsvärden som förtjänar att övervägas i detta sammanhang” 

(SOU 2008:32, s. 16). Bakgrunden till storleken på de lägre gränsvärdena låg i att 
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utredningen bedömde att vid denna nivå uppnår företagen ”[…] en viss kritisk massa och 

måste organisera sin redovisning, skattedeklarationer och skatteinbetalningar på ett 

betryggande sätt.” (SOU 2008:32 s. 16). Ett företag som understeg minst två av 

gränsvärdena föreslogs undantas från revisionsplikt. Tabell 1 visar en uppställning av de två 

kategorierna av gränsvärden som diskuterades i betänkandet. 

 
Tabell 1. Presenterade gränsvärden i delbetänkandet SOU 2008:32 

 Föreslagna gränsvärden7 Lägsta tänkbara gränsvärden 

Balansomslutning 41 500 000 SEK 1 500 000 SEK 

Nettoomsättning 83 000 000 SEK 3 000 000 SEK 

Antal anställda 50 stycken 3 stycken 

 

För många små företag överstiger inte nyttan av revision kostnaden för densamma, varför 

svenska bolag med ett revisionstvång ansågs hamna i underläge jämfört med andra länder. 

De högre gränsvärdena borde därför enligt utredningen ha valts för att undvika att 

företagandet i Sverige skulle hamna ännu mer på efterkälken.  

 

5.1.2 Utredningens förslag och dess förväntade påverkan 
Vidare redogjorde utredningen för de eventuella konsekvenser som ett avskaffande av 

revisionsplikten kunde tänkas ha. När det kommer till huruvida ett slopande skulle kunna 

påverka mängden influtna skattemedel samt hur många företag som i och med avskaffandet 

skulle välja att behålla sin revisor uttryckte man en ovisshet, men menade att ”[…] det är 

mycket tveksamt om avskaffandet av revisionsplikten för de små företagen kommer att ge 

några märkbara effekter på skatteintäkternas storlek.” (SOU 2008:32, s. 228). Av 

försiktighetsskäl valde utredningen dock att föreslå ett införande av två tillägg som syftade 

till att gottgöra för den kontroll som utgår när företagaren inte längre anlitar en revisor till 

sitt bolag; allmän bokföringskontroll samt utvidgad upplysningsskyldighet.  

 

                                                   
7 2008 års gränsvärden enligt EU:s fjärde bolagsdirektiv omräknat av utredningen till svenska kronor (SOU 
2008:32). 
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Den allmänna bokföringskontrollen innebar att Skatteverket skulle ges möjlighet att göra 

oanmälda besök ute på företagen i syfte att kontrollera dess bokföring och i anslutning till 

detta kunna meddela en straffpåföljd. Vid tidpunkten för genomförandet av utredningen 

hade Skatteverket redan möjlighet att ålägga skattskyldiga att ”[...] lämna uppgift, visa upp 

handling eller lämna över en kopia av handling” i syfte att bringa klarhet i otydligheter och 

för att kontrollera riktigheten i inlämnade deklarationsuppgifter (SOU 2008:32 s. 232). 

Denna möjlighet var dock inskränkt på så sätt att enbart uppgifter som var relevanta ur 

taxeringssynpunkt kunde krävas in. Innebörden av den utvidgade upplysningsskyldigheten 

skulle istället bestå i att Skatteverket skulle ges möjlighet att under löpande beskattningsår 

kontrollera om den skatt- och bokföringsskyldige ”[...] har förutsättningar att lämna in 

uppgift eller visa upp räkenskapsinformation för kontroll av att den bokföringsskyldige 

fullgör sin skyldighet enligt 19 kap. 2 § lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter” 

(SOU 2008:32 s. 233). För att få till en granskning av företagens räkenskaper under ett 

löpande beskattningsår fordrades tidigare ett fastställande av revision, vilket var både 

regelinskränkt och tids- och kostnadskrävande (Prop. 2009/10:204). Med hjälp av en 

utvidgad upplysningsskyldighet menade utredningen att Skatteverket på ett smidigare och 

mer kostnadseffektivt sätt skulle kunna övervaka att företaget uppfyllde sina åligganden vad 

gällde redovisningen (SOU 2008:32). Den utvidgade upplysningsskyldigheten skulle kunna 

innefatta exempelvis en skyldighet att presentera en huvudbokföring och uppvisa 

verifikationer som bekräftade affärshändelser av olika slag.  

 

Varken den allmänna bokföringskontrollen eller den utvidgade upplysningsskyldigheten 

beräknades enligt utredningen ge upphov till ökade kostnader för Skatteverket, då dessa nya 

tillägg skulle kunna användas istället för tidigare och mer resurskrävande förfaringssätt. Den 

allmänna bokföringskontrollen infördes dock aldrig i lag. Andra förslag, förutom den 

allmänna bokföringskontrollen, som diskuterades i betänkandet men som sedan inte 

verkställdes var bland annat förslag om slopande av förvaltningsrevision samt avskaffande av 

revisorns skyldighet att anmärka eller anmäla vid misstanke om brott (SOU 2008:32). 

 

Utredningen förordade att de nya reglerna skulle ikraftträdas med hjälp av en så kallad opt-

in-lösning. Detta skulle innebära att ett bolag som inte överskred gränsvärdena efter 
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lagändringen per automatik skulle bli utan revisor och att ett aktivt val i form av beslut på 

bolagsstämma skulle krävas för att bibehålla eller bli föremål för revision (Prop. 

2009/10:204). 

 

Under sitt arbete med framställandet av betänkandet hade utredningen även utfört en 

analys av förslagets konsekvenser för andra typer av intressenter. Resultatet av analysen var 

på intet sätt alarmerande (SOU 2008:32 s. 24). Vad gällde den ekonomiska brottsligheten 

drog utredningen slutsatsen att någon påtaglig ökning av denna inte skulle aktualiseras vid 

ett slopande av revisionsplikten. Med utgångspunkt i nyss sagda menade utredningen att 

det inte krävdes någon utökning av resurser för vare sig Skatteverket, 

Ekobrottsmyndigheten eller Bolagsverket (SOU 2008:32). 

 

Betänkandet SOU 2008:32 remissbehandlades varefter 18 yttranden inkom från olika 

instanser, bland annat från Svenska Bankföreningen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket 

och Bolagsverket (Prop. 2009/10:204). Dessa remissyttranden redogörs för i 

nästkommande avsnitt. 

 

5.2 Svenska Bankföreningen 
 

Svenska Bankföreningen (Swedish Banker’s Association) är en branschorganisation med 

uppgift att representera Sveriges banker. Bankföreningen ägnar sig åt exempelvis 

lobbyarbete samt kommenterar på lagförslag som kan komma att påverka dess medlemmar 

(Svenska Bankföreningen, u.å.). Svenska Bankföreningen har i dagsläget 26 medlemmar 

där samtliga av studiens intervjurespondenter ingår, antingen direkt eller indirekt via 

samarbete med Swedbank. 

 

5.2.1 Svenska Bankföreningens förväntningar 
Svenska Bankföreningen var positiv till ett avskaffande av revisionsplikten för små företag 

och tillstyrkte därmed utredningens förslag. Med utgångspunkt i grundtanken bakom 

avskaffandet, att medföra kostnadslättnader för små företag, var branschorganisationen i 
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överensstämmelse med utredningen positiv till att anta de högre gränsvärdena för 

revisionsplikt. Att svenska företag skulle kunna förbättra sin konkurrenskraft var något som 

framhölls vara av stor vikt för föreningen och något som skulle möjliggöras när företag inte 

längre förpliktades att bekosta revision som inte stod i samklang med deras behov.  

 

I sitt remissyttrande redogör Svenska Bankföreningen samtidigt för nyttan med revisorer; 

bland annat beskrivs deras förmåga att inge tillit till de finansiella rapporterna och därmed 

deras nödvändighet för diverse kreditgivare. Vidare menade Svenska Bankföreningen att 

banker värdesätter företag som väljer att granskas av revisor och att det kan antas att dessa 

företag även har bättre chans till förmånligare lånevillkor.  

 

Att ett avskaffande av revisionsplikten skulle leda till några långtgående konsekvenser för 

olika intressenter var ingenting som Svenska Bankföreningen anförde någon oro för i sitt 

remissyttrande. Anledningen som framfördes till detta var en förväntan om att majoriteten 

av de företag som skulle beröras av reformen, trots frivilligheten, skulle välja att ha kvar sin 

revisor. Däremot framhölls vikten av att implementeringen av nämnda reform skulle ske 

”[...] på ett ansvarsfullt sätt” (Svenska Bankföreningens remissyttrande, 2008 s. 2). Ett 

avskaffande av revisionsplikten var trots allt en reform som krävde förberedelser.  

 

Ett krav för att Svenska Bankföreningen skulle vilja stödja utredningen med dess förslag var 

att en så kallad opt-out-lösning skulle användas (Svenska Bankföreningens remissyttrande, 

2008). I sitt remissyttrande anförde Svenska Bankföreningen vikten av att företagen inte 

per automatik blir utan revisor efter införandet av reformen; detta då företagen ska ges 

möjlighet att tänka över beslutet och huruvida de skulle påverkas av att inte ha någon 

revisor (Svenska Bankföreningens remissyttrande, 2008). 

 

5.2.2 Utfall för Sparbanken Skåne och Handelsbanken 
I intervjuer genomförda med respondenter från Sparbanken Skåne och Handelsbanken 

bekräftas att ingen av bankerna har uttalade kreditregler om krav på revision; det är fullt 

möjligt i fråga om kreditgivning att göra en bedömning från fall till fall. Vid bedömningen 

av huruvida bolaget är kreditvärdigt vägs budget och den ekonomiska planen in. För ett 
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nystartat bolag som inte har någon historik görs en uppskattning av affärsidén och 

företagaren som person. “Det gör vi väl alltid på något sätt även om företaget är etablerat 

men då har vi ju lite mer facit med historiken.”, menar Mikael Forsberg, vice vd i 

Sparbanken Skåne. Mikael Forsberg är ansvarig på företagssidan och har jobbat med företag 

i bank sedan tio år tillbaka. Dessförinnan arbetade han som auktoriserad revisor och har en 

civilekonomexamen från Lunds universitet. Vidare menar Sparbanken Skånes vice vd att 

företagaren är viktig när det gäller såväl nystartade som etablerade företag, synnerligen när 

det handlar om små företag då de ofta är knutna till en person eller familj. Även om det 

inte finns något krav på att den ekonomiska informationen är reviderad så vill bankerna 

säkerställa att det material de får tillgång till i samband med beviljandet av kredit är av god 

kvalitet. Efterhand som bolaget lånat pengar och därmed ska betala ränta samt amortera på 

lånet så vill banken ha en rapportering från bolaget, även denna av god kvalitet. För att 

detta ska uppnås finns inga krav på granskning av en auktoriserad revisor utan det kan 

likväl vara en auktoriserad redovisningskonsult som hanterar räkenskaperna på ett 

tillfredsställande sätt. “Vi har väl konstaterat att det åtminstone blir tillräckligt bra med 

redovisningskonsult som med en revisor”, menar Sparbanken Skånes vice vd. Han anser att 

företagaren i de allra flesta fall bör anlita någon extern part som har kompetens och som 

även har en viss kontrollerande samt ifrågasättande funktion. Även företagsrådgivaren från 

Handelsbanken, som valt att vara anonym, förespråkar det sistnämnda.  

 

För mindre företag är banken ofta en viktig intressent. Dessa företag vill därför i de allra 

flesta fall kunna visa upp bra underlag, vilket intervjupersonen på Sparbanken Skåne tror är 

anledningen till att de inte upplever något problem med kvaliteten av de finansiella 

rapporterna. Vidare anser företagsrådgivaren på Handelsbanken att det är positivt om ett 

företag har en revisor och att det ses som en kvalitetsstämpel men belyser återigen att det 

inte finns några stadgade krav på reviderade rapporter. Många av Handelsbankens kunder 

väljer att behålla revisorn och avskaffandet av revisionsplikten är därför inget som diskuteras 

i vidare omfattning eller något som påverkar banken märkbart, menar företagsrådgivaren på 

Handelsbanken. Även intervjupersonen från Sparbanken Skåne kan intyga att reformen 

inte har påverkat deras verksamhet i någon större utsträckning. I en kreditsituation är, som 

nämnt tidigare, inte valet av huruvida företaget är föremål för revision avgörande utan det 
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handlar om affärsidén, företagaren, hur bolaget och historiken ser ut samt vilka säkerheter 

som ställts för krediten. Inte heller sätts högre räntor eller ställs högre krav på säkerheter för 

företag utan revisor. Det är den totala bedömningen som är viktig där revisorn utgör en 

komponent i en helhetsbild. Det finns alltså inget samband mellan räntenivå eller krav på 

säkerheter och revisorns närvaro eller frånvaro enligt intervjupersonerna på Sparbanken 

Skåne och Handelsbanken. Företagsrådgivaren på Handelsbanken menar att 

återbetalningsförmågan är den viktigaste faktorn i sammanhanget.     

 

Ingen av intervjupersonerna kan påstå att slopandet av revisionsplikten har påverkat 

bankernas arbetssätt. Vice vd:n för Sparbanken Skåne belyser att avskaffandet av 

revisionsplikten har sammanfallit med andra lagändringar i bankbranschen. 2008 års 

finanskris innebar exempelvis stora förändringar i regelverket för banker och de har numera 

helt andra krav på sig från Finansinspektionen. “Den allmänna uppfattningen som jag hör 

om banker är ju att vi har blivit striktare och hårdare, det säger många småföretag. Men jag 

skulle vilja säga att det är kopplat mer till de andra regelförändringarna än just den här”, 

menar vice vd:n och syftar på revisionspliktens avskaffande för små företag. 

 

Dock tror vice vd:n för Sparbanken Skåne att en höjning av gränsvärdena kan få större 

betydelse då än fler företag skulle omfattas av frivillig revision. För exempelvis företag med 

stora varulager blir värderingsreglerna mycket angelägna. Revisorns roll kan då bli viktigare 

än någonsin för att få ett kvitto på att värderingen är tillförlitlig samt på att varulagret 

kommer kunna säljas och att kundfordringarna kommer flyta in. Vice vd:n antar att 

banken kommer ställas inför större problem och kravsituationer om en höjning av 

gränsvärdena genomförs. Detta kan möjligtvis leda till att banken kommer rekommendera 

kunden att faktiskt välja att ha revisor när beloppen blir större och riskerna ökar. 

Företagsrådgivaren på Handelsbanken är också av uppfattningen att en höjning av 

gränsvärdena möjligen skulle kunna innebära en märkbar påverkan, men uttalar samtidigt 

osäkerhet kring detta. 
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5.2.3 Sammanfattning av empiriskt material 
 

Tabell 2. Sammanfattande tabell av empiriskt material ur bankperspektiv 

Svenska Bankföreningen (förväntningar) och medlemsbankerna (utfall) 
Teman Förväntningar Utfall 
Inställning till avskaffande ! Positiv. Revision bör 

vara behovsstyrd. 
! Neutral. Revision är 

en kvalitetsstämpel 
men inget krav vid 
kreditgivning. 

Påverkan avseende 
kvalitet, förändring i 
arbetssätt etc. 

! Reformen kommer ej 
få långtgående 
konsekvenser då en 
förväntan om att 
företagen behåller 
revisorn finns. 

! Upplever att 
majoriteten av deras 
kunder behållit 
revisorn – ej upplevd 
försämrad kvalitet och 
ej förändrat arbetssätt. 

Kreditvillkor ! Kan anta att företag 
med revisor får 
förmånligare 
lånevillkor. 

! Lånevillkor (både 
ränta och ställande av 
säkerheter) är 
oberoende av om de 
finansiella rapporterna 
är reviderade. 

 

5.3 Skatteverket 
 

Skatteverket är en statlig men fristående myndighet vars uppgifter är att ”[...] ta in skatter, 

sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten” 

(Skatteverket, u.å. a). Skatteverket arbetar likväl informerande som kontrollerande och 

samarbetar med andra myndigheter för att minska skattefelet8 (Skatteverket, u.å. c). 

 

5.3.1 Förväntningar 
Förslaget om att avskaffa revisionsplikten för små företag avstyrktes av Skatteverket i det 

remissvar som publicerades i juni 2008; detta eftersom Skatteverkets verksamhet utgår från 

att den deklaration som företagen skickar in är rätt från början och att deras arbetsrutiner är 

uppbyggda därefter. Ett slopande skulle enligt Skatteverket kunna resultera i fler avsiktliga 
                                                   
8 ”[...] skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd — om alla skattebetalare redovisade alla sina 
verksamheter och transaktioner korrekt — och den skatt som i praktiken fastställs (efter Skatteverkets 
kontrollinsatser).” (Skatteverket, u.å. b) 
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och icke avsiktliga fel i företagens redovisning, vilket i sin tur skulle leda till en ökning av 

inkorrekta deklarationer. Skatteverket belyste också i sitt remissyttrande att det är just bland 

de små företagen som den största mängden fel uppstår, vilket knappast torde avhjälpas av 

ett slopande av revisionsplikten för dessa företag (se figur 2). De gränsvärden som 

diskuterades i delbetänkandet ansåg Skatteverket var för höga. Till och med de lägsta 

föreslagna värdena var till en början ett för stort steg med tanke på risken att skattefelet 

skulle öka markant, menade Skatteverket. Förslagsvis kunde värdena efter hand höjas om 

det visade sig att reformen inte hade haft en allt för stor negativ påverkan.  

 

Enligt Skatteverket skapar revision en preventiv effekt som reducerar mängden oriktigheter 

och fusk; en effekt som inte bör underskattas och som skulle komma att försvinna om 

företagen väljer bort revisorn. I sitt remissyttrande anförde Skatteverket ett behov av 

kompensation i form av en högre frekvens kontroller. Den utvidgade upplysningsskyldighet 

som föreslogs i delbetänkandet var Skatteverket därför positivt inställt till, då den ansågs 

vara till hjälp för kontrollerna. Vidare menade Skatteverket att en sådan förändring skulle 

innebära ökade kostnader för myndigheten på grund av att deras arbete med kontroller 

skulle bli betydligt mer omfattande. Dock ansåg Skatteverket att en omdisponering, från 

taxeringsrevision till arbetsuppgifter som den utvidgade upplysningsskyldigheten skulle 

medföra, inte var möjlig eftersom man menade att den mängd revisioner som vid tiden 

utfördes inte fick minska. Skatteverket förklarade att avskaffandet skulle leda till att 

myndigheterna fick finansiera den kostnadslättnad som reformen skulle innebära för 

företagen och att myndigheterna dessutom skulle få överta delar av den kontroll som 

revisorn tidigare utfört. Förslaget att företagen skulle vara skyldiga att upplysa om huruvida 

deras årsredovisning hade granskats av en revisor eller inte, samt om bokslutet blivit 

upprättat med hjälp av en extern uppdragstagare tillstyrktes av verket då detta ansågs skapa 

tillförlitlighet. 

 

Skatteverket menade att slopandet kunde komma att försämra kvaliteten på företagens 

redovisning, vilket också skulle påverka Skatteverket negativt. Myndigheten förklarade att 

redovisningskonsulternas arbete därmed skulle bli allt viktigare och lade därför fram en 

önskan om en process där regeringen tillsammans med branschorganisationer borde 
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upprätta tydliga redovisningskrav och kvalifikationer. Vidare ansåg Skatteverket att en opt-

out-lösning borde antas (Skatteverkets remissyttrande, 2008). 

 

5.3.2 Utfall 
Av en intervju på Skatteverket i Lund framgår att det inte finns några studier, 

undersökningar eller statistiskt säkerställt material som kan påvisa vilka konsekvenser 

reformen fört med sig för Skatteverket. “Det enda vi kan gå på är känsla.”, säger Johan 

Andersson, ekorevisor och brottssamordnare vid Skatteverket i Lund. Johan Andersson har 

arbetat på Skatteverket i 35 år och är civilekonom i grunden. Att bolagens finansiella 

rapporter är reviderade kan, men behöver inte, vara av betydelse för Skatteverket. 

Ekorevisorn upplever att för de företag som har en kvalificerad redovisningskonsult är 

revision av mindre betydelse. Däremot menar man att relevansen är mer omfattande för 

små bolag där företagsledningen, med en ofta begränsad bokföringskompetens, sköter 

redovisningen. Det är vanligt att de inte kan någonting alls, menar Jan Peter Bergvall, 

skatterevisor och brottssamordnare vid Skatteverket i Lund. Jan Peter har arbetat på 

Skatteverket sedan 1994 och även han har en civilekonomexamen i bagaget. På grund av 

okunskap och frånvaro av kontroll försämras kvaliteten i de finansiella rapporterna, vilket 

leder till medvetna och omedvetna skattefel. De vanligaste felen som uppstår bland små 

företag är enligt intervjupersonerna på Skatteverket främst avdragsfel. Därefter kommer 

utelämnade intäkter.  

 

Revision kan vara ett verktyg för att förebygga ekonomisk brottslighet. En av revisorerna på 

Skatteverket illustrerar ett typexempel där en företagare ökar sina förväntade intäkter till 

fem miljoner kronor men samtidigt undanlåter sig att ändra hur resultatet ska disponeras. 

Efter justeringen handlar företagaren diverse saker till stora belopp, allt från mobiltelefoner 

till bensin, och lyckas genomföra köpen tack vare sin påstådda kreditvärdighet. I 

ovannämnda fall hade en revisor varit av betydelse eftersom denne inte hade godkänt den 

uppblåsta posten i resultaträkningen. Vidare beskriver ekorevisorn uppkomsten av skattefel 

som en trestegsraket. Han menar att ribban inte behöver höjas moraliskt sett vid en första 

nivå för den som lägger in privata kostnader i redovisningen av mindre belopp. Han eller 

hon kan fortfarande ”[...] sova gott om natten”. Steg två är när företagaren börjar lämna ute 
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intäkterna från redovisningen, vilket ekorevisorn menar är att gå över gränsen eftersom det 

är ett aktivt val som inte går att förklara bort. “Du vet vad du gör”, som han uttryckte sig 

under intervjun. Det är möjligt att någon inkomst kan försvinna på grund av en miss på 

kontoutdraget, men sätter företagaren sådana handlingar i system råder inga tvivel om 

gränsöverträdelse. “Avdragen är ju lite mer halvlegitima, det är ju lite tycke och smak det 

där. Vad är nödvändiga kostnader för intäkternas förvärvande? Är kostymen det eller inte? 

Och så blir det värre och värre.”, diskuterar ekorevisorn.  

 

Revisorn är en säkerhetsventil för Skatteverket, menar intervjupersonerna. Exempelvis för 

det medvetna fusket där det finns ett brett spektra av åtgärder företagaren själv kan hitta på 

när ingen tittar på den ekonomiska informationen förrän det är dags att lämna den till 

Skatteverket. Revisorn fungerar också som en garant, vid okunnighetsfrågor, för att de 

värsta felen påtalas. En viktig informationskälla för Skatteverket är de orena 

revisionsberättelserna som revisorn har skyldighet att lämna in till verket när de 

uppkommer. Den absolut största fördelen med reviderade rapporter för Skatteverket är att 

revisorn kan upptäcka brister i den interna kontrollen samt när företaget ”[...] slirat på 

skattebetalningarna”, menar ekorevisorn. Revision är också till hjälp för att upptäcka de 

förbjudna lånen, vilket underlättar Skatteverkets arbete. Revisorn har som skyldighet att 

anmärka i sin revisionsberättelse om detta skulle förekomma enligt 9 kap. 33 § ABL. 

Förbjudna lån är en skattepliktig inkomst och Skatteverket är den enda part som kan beivra 

detta. Till nackdel för Skatteverket försvinner denna informationsdel när företagen väljer 

bort revisorn. Avsaknaden av revision öppnar alltså upp för de brottsligt sinnade 

verksamheterna och bidrar till att medvetna fel, slarvfel och okunnighetsfel ökar. Att felen 

har ökat efter reformen är något som är helt uppenbart för revisorerna på Skatteverket. 

Intervjupersonerna menar att det har blivit lättare att fuska. Skatteverket förlorar genom 

reformen såväl en viktig kontrollant som en informationslämnare. En anledning till att 

revisorn anses som en tillförlitlig källa för Skatteverket är bland annat att revisorn har sin 

auktorisation att beakta. Skatteverket själva har som skyldighet att anmäla till FAR om 

revisorn inte sköter sig.  
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För Skatteverket har den utvidgade upplysningsskyldigheten endast till viss del medfört en 

preventiv effekt eftersom Skatteverket framförallt tar kontakt med nystartade enskilda 

firmor och inte aktiebolag. “De är de första vi tar kontakt med och där är vi mest”, menar 

ekorevisorn. Den utvidgade upplysningsskyldigheten är därför inget instrument som fullt 

ut har kompenserat för den slopade revisionsplikten. Skatteverkets inriktning är inte av 

kategorin aktiebolag, utan snarare mycket enskilda firmor. Intervjupersonerna anser snarare 

att det var revisorn som hade en preventiv effekt då revisorn ställer krav på att företagen ska 

lämna ekonomisk information. 

 

Som tidigare nämnt upplever revisorerna på Skatteverket en försämring av kvaliteten på 

årsredovisningarna. “Inte på alla, men på vissa absolut”, menar skatterevisorn. Har företaget 

anställt en kunnig redovisningskonsult så kan kvaliteten vara minst lika bra som om 

företaget har en revisor, men det finns alltid risk att det blir sämre när företagaren själv 

sköter redovisningen. 

 

Reformen har påverkat Skatteverkets arbetssätt främst genom att de numera utför 

bokföringskontroller, kopplat till den utvidgade upplysningsskyldigheten, vilket inte var 

aktuellt före slopandet av revisionsplikten. Det utförs ett antal tusen per år, bara i södra 

Sverige. De extra medel Skatteverket blev tilldelade för att klara regelförändringarna var 

inte av ”[...] svindlande belopp” och det är svårt att se hur de öronmärks, menar 

ekorevisorn. Vad intervjupersonerna på Skatteverket i Lund märkt av är att en 

omdisponering av anställda och dess arbetsuppgifter har skett. Flera som tidigare har 

arbetat med taxeringsrevision utför numera bokföringskontroller istället. Skatteverket har 

på grund av reformen fått dra ner på revisionen för att disponera arbetstiden på 

bokföringskontroller. Intervjupersonerna på Skatteverket har svårt att avgöra om 

kostnaderna har ökat för myndigheten och anser att det är svårt att sätta en prislapp på det 

hela. Snarare tror de att det är just arbetssättet som har förändrats när motpartens material 

försämras. Den allra största kostnaden finns nog i statskassan i form av uteblivna 

skatteintäkter, menar skatterevisorn. 
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Intervjupersonerna menar att Skatteverket i huvudsak är negativa till reformen och ställer 

sig även kritiska till en eventuell höjning av gränsvärdena så att än fler företag skulle 

omfattas av revisionsfrihet. Dock tror revisorerna på verket att avskaffandet av 

revisionsplikten för de små företagen har störst påverkan på skattefelet eftersom högst andel 

skattefel begås av just mikroföretag. En höjning av gränsvärdena skulle kanske därmed inte 

få en så stor betydelse, menar skatterevisorn. Vidare spekulerar revisorerna kring att det är 

möjligt att skattefelen kanske kan komma att öka även hos de små och medelstora företagen 

vid en eventuell höjning av gränsvärdena. För en illustration av skattefelet fördelat på 

grupper, se figur 2 i avsnitt 5.3.3 Statistik. 

 

Vidare menar intervjupersonerna på Skatteverket att de har förståelse för resonemanget 

bakom slopandet när kostnaderna för företagen inte stod i proportion till nyttan, men anser 

likväl att konsekvenserna blev såpass drastiska, varför de hade föredragit ett mellanting. Att 

möjligen sänka kraven på vem som skulle kunna skriva under revisionsberättelsen och 

därmed utsätta revisionsbranschen för konkurrens, är ett förslag som intervjupersonerna på 

Skatteverket diskuterar. Alternativt att företagen skulle behöva anställa en auktoriserad 

redovisningskonsult. Ett dilemma som har uppstått i och med revisionspliktens avskaffande 

består i att de som frivilligt väljer att anlita en revisor är företag som har ordning och reda i 

sina räkenskaper och alltså företag som Skatteverket inte har några problem med. Bekymret 

uppstår istället hos de bolag som väljer att inte anlita en revisor eftersom de i många fall 

säkerligen inte hade fått sin redovisning godkänd.  

 

Skatteverket har inte själva någon officiell statistik som kan påvisa konsekvenser av 

reformen. Däremot menar intervjupersonerna på verket att om det går att finna statistik på 

att exempelvis andel årsredovisningar med förelägganden från Bolagsverket har ökat linjärt 

efter slopandet, så föreligger ett klart samband mellan försämrad kvalitet av den finansiella 

informationen och avskaffandet av revisionsplikten. Dessa fel drabbas även Skatteverket av i 

en förlängning.  
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5.3.3 Statistik 
 

 
Figur 2. Skattefelet fördelat på grupper (Skatteverket, u.å. d). 

 

I figur 2 jämförs den fastställda skatten för varje grupp skattebetalare med skattefelet för 

densamma. Av figuren framgår att mikroföretagen står för den största andelen skattefel i 

förhållande till dess fastställda skatt, närmare bestämt 62 procent. Därefter kommer små 

och medelstora företag. Mikroföretag definieras enligt Tillväxtverket (2015) som företag 

som ”[…] sysselsätter färre än tio personer och vars omsättning eller balansomslutning inte 

överstiger två miljoner euro per år.” (Tillväxtverket, 2015). Företag som idag omfattas av 

undantagsmöjligheter från revision ingår endast i gruppen mikroföretag. 
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5.3.4 Sammanfattning av empiriskt material 
 

Tabell 3. Sammanfattande tabell av empiriskt material ur Skatteverkets perspektiv 

Skatteverket 
Teman Förväntningar Utfall 
Inställning till avskaffande ! Negativ. Revisorn 

har en preventiv 
effekt för att 
motverka fel och 
fusk. 

! Fortfarande negativ. 

Årsredovisningarnas 
kvalitet 

! Oro för försämring. ! Upplevd försämring. 

Kostnader ! Ökade kostnader i 
form av utgifter för 
fler kontroller. 

! Kostnader kommer 
förflyttas från företag 
till myndigheter. 

! Oklart om kostnader 
ökat för Skatteverket 
eller om endast 
omfördelning av 
resurser har skett. 

! Avskaffandet har lett 
till uteblivna 
skatteintäkter till 
staten " förflyttning. 

Förändring i arbetssätt ! Fler kontroller. ! Omdisponering av 
personal – mindre 
revision och fler 
kontroller. 

Antal medvetna och 
omedvetna fel 

! Befarar ökning. ! Upplevd ökning. 

Utvidgade 
upplysningsskyldigheten 

! Kan fylla viktig 
funktion för att 
upprätthålla 
revisionspliktens 
preventiva effekt. 

! Kommer innebära 
merarbete. 

! Inte fullt ut 
kompenserat för den 
avskaffande 
revisionsplikten. 

! Har inneburit 
merarbete. 

 

5.4 Ekobrottsmyndigheten 
 

Ekobrottsmyndigheten är en åklagarmyndighet som verkar för att bekämpa och förhindra 

den ekonomiska brottsligheten (Ekobrottsmyndigheten, 2014b). De brott som utgör 

primärt fokus för Ekobrottsmyndigheten är exempelvis bokföringsbrott, skattebrott och 

brott mot ABL (Ekobrottsmyndigheten, 2014c).  
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5.4.1 Förväntningar 
Ekobrottsmyndigheten inleder sitt remissyttrande med att beskriva fördelarna med 

förenklade regler för företagare, då detta tros leda till minskad ekonomisk brottslighet i 

form av fel som begås av oaktsamhet. Vidare framhöll myndigheten vikten av att främja 

konkurrensen på marknaden och menade att revisorn fungerar som ett effektivt verktyg för 

att reducera risken för att en skadlig sådan uppstår.  

 

Ekobrottsmyndigheten var en av de myndigheter som var negativ till ett avskaffande av 

revisionsplikten. Skälen som anfördes som grund till detta var bland annat den knappa tid 

utredningen hade haft för att undersöka de konsekvenser som ett slopande skulle medföra 

samt att revisorns preventiva effekt på ekonomisk brottslighet ännu inte kunnat 

konstateras. En av Ekobrottsmyndighetens grundläggande uppgifter är att arbeta för att 

motverka och förebygga brott (Ekobrottsmyndigheten, 2014a). Av denna anledning 

framfördes kritik mot utredningens syn på att ”[...] de problem som kan uppkomma om 

företag väljer bort revision ska åtalas och straffas bort” (Ekobrottsmyndighetens 

remissyttrande, 2008, s. 2). För att motarbeta ekonomisk brottslighet krävs ett gediget 

kontrollsystem och myndigheten menade att revisorer utgör en central del av detta. Vidare 

var Ekobrottsmyndigheten av ståndpunkten att förslaget inte skulle medföra några större 

kostnadsbesparingar för företagen i fråga; detta då det i utredningen påpekats att 

majoriteten av företagen efter reformens genomförande, trots opåkallat, kommer att 

fortsätta vilja få sina årsrapporter reviderade. Det Ekobrottsmyndigheten i samband med 

detta uttalade en fruktan för var att de företag som kommer utnyttja reformen och därmed 

avstå från revision är de företag som ägnar sig åt brottslig verksamhet. 

 

Ekobrottsmyndigheten var kritisk till de höga gränsvärden som föreslogs i utredningens 

betänkande och menade att regeringen borde gå försiktigt fram och därför välja de lägst 

övervägda gränsvärdena. Vidare var myndigheten av åsikten att en opt-out-lösning var att 

föredra; på detta sätt skulle fler företag vara benägna att ha kvar revisorn. Slutligen var 

Ekobrottsmyndigheten gynnsamt inställd till utredningens förslag om att samtliga 

företagare skulle uppge huruvida deras bokslut hade upprättats med hjälp av en 
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uppdragstagare samt om deras årsredovisning genomgått revision (Ekobrottsmyndighetens 

remissvar, 2008). 

 

5.4.2 Utfall 
Att de finansiella rapporterna är reviderade är något som kan underlätta för 

utredningsverksamheten på Ekobrottsmyndigheten. Detta framkommer under en intervju 

med två ekorevisorer, Agneta Schönbeck och Catarina Belsing. Båda är utbildade 

civilekonomer och har arbetat på myndigheten i Malmö sedan den startade 1998. Av de 

finansiella rapporterna får Ekobrottsmyndigheten snabbt information om förhållandet 

mellan omsättningen och kostnaderna i företaget till sitt utredningsarbete. Viktiga 

uppgifter som återfinns i balansräkningen visar hur den ekonomiska ställningen förhåller 

sig och hur dessa poster har värderats i noterna. Just i balansräkningen är det viktigt att 

kontrollera värderingen av väsentliga poster och om dessa på något sätt är felaktigt 

värderade eller inte upptagna, kan detta bli ödesdigert för företagets fortsatta levande. 

Ansvarsförbindelser och garantier, som ligger inom linjen och inte finns upptagna i 

noterna, är också viktiga att kontrollera, menar ekorevisorerna. När exempelvis en anmälan 

inkommer till Ekobrottsmyndigheten från en konkursförvaltare kan utredarna få 

information om vad som varit fel direkt tack vare att en revisor kontrollerat den 

ekonomiska informationen och skrivit en revisionsberättelse som avviker från 

standardutformningen. Revisorn blir en garant för att avstämningar har gjorts och 

kontroller har skett. Om företaget inte har en revisor kan en rapport som i princip ser ut 

hur som helst skickas in till Bolagsverket, när ingen med kunskaper kontrollerat riktigheten 

i bokföringen eller att bokföringen har upprättats enligt god redovisningssed och ger en 

rättvisande bild av företaget. Bolagsverket är en registreringsmyndighet och har inte som 

uppgift att granska årsredovisningarna. Den erfarenhet som ekorevisorerna har och de 

uppgifter som revisorn lämnat i revisionsberättelsen bidrar tillsammans till att de snabbt 

kan se ungefär vad det är som haltar och om det är något som inte stämmer. Därför är 

revision av betydelse för arbetet.  

 

Ännu har inga officiella utredningar av slopandets påverkan på Ekobrottsmyndigheten 

genomförts och därför finns inga tydliga siffror som skulle kunna säkerställa uppkomna 
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effekter. Dock kan kriminella, som använder aktiebolaget som brottsverktyg, i och med 

slopad revisionsplikt få större möjlighet att bedriva brottslig verksamhet, då revisorslösa 

aktiebolag underlättar för brottsligt sinnade när revisorns kontrollfunktion försvinner. Den 

som använder ett aktiebolag som ett brottsverktyg kan tack vare avsaknaden av revisor 

fortsätta bedriva sin kriminella verksamhet under en betydligt längre tid än före slopandet. 

Ofta upptäcks inte de kriminella handlingarna förrän bolaget försatts i konkurs. Det är 

alltså först i bouppteckningarna som de stora bristerna upptäcks. Dessutom går även 

möjligheten till upptäckt av misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism 

förlorad när revisorn, med anmälningsplikt av ovan nämnda enligt 9 kap. 42 § ABL och 3 

kap. 1 § Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, väljs 

bort. När färre anmälningar om brottsmisstanke lämnas till följd av avsaknad av revisorer i 

bolagen, kommer det statistiskt sett se ut som att brottsligheten minskar, trots att så inte är 

fallet. 

  

I flera ärenden som Ekobrottsmyndigheten behandlar har noterats att företag som har fått 

orena revisionsberättelser flera år i följd taktiskt väljer bort revisorn för att undkomma de 

orena revisionsberättelserna. Detta har blivit möjligt sedan revisionsplikten avskaffats för de 

små aktiebolagen. 

 

En annan oönskad effekt berör de människor som startar eget på grund av svårigheter med 

att få anställning, trots att de inte passar som företagare. Dessa människor har inte som 

avsikt att begå kriminella handlingar men gör dessvärre det ändå på grund av okunskap, 

menar ekorevisorerna. Ett typexempel som ekorevisorerna belyser rör företagaren som inte 

besitter kompetens nog för att sköta sin bokföring och som därför anlitar en 

redovisningskonsult. När verksamheten sedan går sämre tvingas företagaren i ett försök till 

kostnadsbesparingar göra sig av med redovisningskonsulten. Utan hjälp och kunskap 

upprättas ingen bokföring och ingen årsredovisning sänds in till Bolagsverket, vilket blir ett 

bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § BrB. Hade företagaren istället anlitat en revisor i ett 

tidigt skede hade revisorn genom rådgivning kunnat förklara hur bokföringen skulle ha 

upprättats av företagaren på egen hand. En sådan informationslämning hade kunnat bidra 

till att företagaren i ett svårt ekonomiskt läge själv kunnat upprätta bokföring. Det är 
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onödigt att personer som redan har det svårt och/eller går igenom personliga tragedier 

också ska bli misstänkta och dömda för bokföringsbrott. Intervjupersonerna anser inte att 

en redovisningskonsult kan likställas med en revisor eftersom den sistnämnda har formkrav 

på specifik utbildning och auktorisation till skillnad från många redovisningskonsulter. Inte 

att glömma är att det även finns auktoriserade redovisningskonsulter, men långt i från alla 

har den titeln. En revisor är bra både för företagets och intressenternas skull anser 

intervjupersonerna. Revisorn fungerar som en rådgivare och kontrollant, något som på ett 

tidigare stadie kan förhindra att ett oseriöst företags intressenter förlorar medel samt att 

seriösa företagare som begår omedvetna fel hamnar hos Ekobrottsmyndigheten. 

  

Det är svårt att säga om brottsligheten har ökat just på grund av avskaffandet av 

revisionsplikten, menar ekorevisorerna. Något som intervjupersonerna däremot nämner att 

Ekobrottsmyndigheten noterat är att flest bokföringsbrott sker bland små och medelstora 

företag; därför fyller revisorn med sin kontrollerande och informerande roll en viktig 

funktion i dessa företag. Stora företag och koncerner har oftast väl fungerande interna 

kontroller och allmänhetens vakande blickar på sig på ett sätt som skiljer sig från de mindre 

företagen. Detta menar man är en bidragande faktor till att flest bokföringsbrott utförs av 

den förstnämnda kategorin företag. 

  

Slopandet av revisionsplikten för små företag kan enligt ekorevisorerna tillsammans med 

andra ”förenklingar” i regelverken för mindre företag, som exempelvis senareläggning av 

bokföring, medföra att ärenden hos Ekobrottsmyndigheten numera kan ta längre tid att 

utreda. Tidsåtgången kan ses som en ökad kostnad i sammanhanget. Dessa lagändringar 

tillsammans skapar stora svallvågor på olika håll och kanter. Avskaffandet av 

revisionsplikten kan därför inte ses som ett isolerat problem utan ger stor påverkan på 

samhället tillsammans med andra regelförenklingar. Ett dilemma som belyses i 

sammanhanget berör problematiken med att ha koll på när ett företag överskrider 

gränsvärdena, och således måste anlita en revisor, om företaget tillåts skjuta upp sin 

bokföring. 
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Hur Ekobrottsmyndigheten skulle påverkas av en höjning av gränsvärdena anser 

intervjupersonerna är svårt att säga. Dock tror ekorevisorerna att det i varje fall inte skulle 

ge någon positiv effekt med tanke på de negativt upplevda konsekvenser som uppstått med 

nuvarande gränsvärden.  

 

5.4.3 Sammanfattning av empiriskt material 
 

Tabell 4. Sammanfattande tabell av empiriskt material ur Ekobrottsmyndighetens perspektiv 

Ekobrottsmyndigheten 
Teman Förväntningar Utfall 
Inställning till avskaffande ! Negativ. Revisorn 

fyller viktig funktion. 
! Fortfarande negativ. 

Störst andel brott 
begås av små företag. 

Kostnader ! Remissvar saknar 
konkret uttalande. 

! Ökade kostnader i 
form av längre 
utredningstider. 

Förändring i arbetssätt ! Remissvar saknar 
konkret uttalande. 

! Längre 
utredningstider. 

Brottslighet ! Oro för att kriminella 
kommer utnyttja 
reformen. 

! Nu enklare för 
kriminella att bedriva 
brottslig verksamhet 
under längre tid. 

! Noterat brott på grund 
av okunskap. 

 

5.5 Bolagsverket 
 

Bolagsverket är en statlig myndighet vars uppgift är att ta emot årsredovisningar, registrera 

företag och ändringar i dessa. Verksamheten finansieras genom avgifter och betalas således 

inte med skattemedel (Bolagsverket, 2014). 

 

5.5.1 Förväntningar 
Bolagsverket valde i sitt remissyttrande att tillstyrka utredningens förslag om ett slopande av 

revisionsplikten för små företag. Att svenska företag skulle kunna konkurrera på samma 

premisser som övriga företag runt om i världen uppgavs som den främsta anledningen till 



 

 

 

53 

att Bolagsverket generellt sett var positivt till ett avskaffande av lagstadgad revision. Dock 

gjordes samtidigt ett påpekade om att utredningen borde gjorts mer ingående med tanke på 

reformens omfattning. 

 

I sitt remissvar anförde Bolagsverket en oro för möjligheten att kunna kontrollera huruvida 

gränsvärdena för större och mindre företag var uppfyllda, och menade att dessa borde 

utformats på ett enklare sätt. Något som också diskuterades rör hur det var tänkt att 

reglerna skulle appliceras på nyskapade aktiebolag. Med tanke på att lagstadgad 

revisionsplikt med den nya reformen skulle bli aktuell först när ett företag uppfyllde mer än 

ett gränsvärde två år i rad, så skulle detta föra med sig att ett nytt aktiebolag kunde 

“undkomma” revisor de två första åren, trots att det kanske redan vid starten uppfyllde flera 

av gränsvärdena. 

 

Vidare framförde myndigheten en oro för den försämring av redovisningarnas kvalitet som 

man trodde att reformen med stor sannolikhet skulle medföra för de företag som valde bort 

revisorn. Bolagsverket var av uppfattningen att ”[...] revisorerna hjälper företagen i många 

andra avseenden utöver granskning av årsredovisningarna och utgör en viktig faktor för 

allmän ordning och reda i frågan om innehållet i, och hanteringen av, företagens viktiga 

handlingar.” (Bolagsverkets remissyttrande, 2008, s. 3).  

 

Att regeringens utredning hade underskattat fördelarna med revision var Bolagsverket 

övertygade om.  

 

Bolagsverkets uppgift är bland annat att registrera företag och ta emot årsredovisningar 

(Bolagsverket, 2014). Om företagens årsredovisningar inte skickas in i tid så har 

Bolagsverket enligt 8 kap. 5 § ÅRL (1995:1554) rätt att ta ut förseningsavgifter. I sitt 

remissyttrande anförde verket risker med reformen, bland annat att avskaffandet av 

revisionsplikten sannolikt skulle leda till att både antalet förseningsavgifter och 

anmärkningar mot de inskickade årsredovisningarna skulle tillta. Vidare befarades att de 

företag som skulle välja bort sin revisor också skulle få svårigheter med att åtgärda de brister 

som Bolagsverket skulle anmärka på. I längden menade myndigheten att detta kunde leda 
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till en ökning av mängden förelägganden om tvångslikvidation, då många brister sannolikt 

skulle kvarstå. Att regeringens utredning inte närmare hade undersökt hur 

förseningsavgifterna skulle kunna påverkas är något som verket i sitt remissyttrande säger 

sig sakna. 

 

Enligt Bolagsverket skulle utredningens förslag medföra ökade kostnader i form av utgifter 

för bland annat systemutveckling och informationslämnande. I samband med detta 

påpekades därför att en mer grundlig undersökning av kostnaderna borde ha gjorts av 

utredningen. Vidare förordade Bolagsverket en opt-out-lösning (Bolagsverkets 

remissyttrande, 2008). 

 

5.5.2 Utfall 
I en telefonintervju med Bolagsverket förklarar Bo Lagerqvist, utbildad jurist och 

enhetschef på Bolagsverket i Sundsvall, att verket fortfarande är av ståndpunkten att 

behovsstyrd revision är positivt, vilket också var avskaffandets syfte. Bo Lagerqvist är 

ansvarig för Bolagsverkets hantering av årsredovisningar och har varit med vid framtagandet 

av informationsmaterial kring den slopande revisionsplikten. För Bolagsverket i sig är det 

inte av någon större betydelse om företagens finansiella rapporter är reviderade eller inte. 

Bolagsverkets uppdrag är att ta emot årsredovisningarna och göra en form av kontroll för 

att de senare ska kunna offentliggöras. Att en årsredovisning är reviderad ses som en 

kvalitetsstämpel, vilket kan vara av betydelse för de som köper och tittar på den 

informationen. Generellt tror enhetschefen att det har en större påverkan utåt i samhället 

än vad det har för Bolagsverket.  

 

Däremot har reformen medfört merarbete för verket; framför allt på grund av att 

myndigheten får arbeta mer med de årsredovisningar som skickas in eftersom rapporternas 

kvalitet har försämrats. “Det har varit tydligt att försämringen av kvaliteten började redan 

2011 och att den sedan har fortsatt 2012, 2013 och 2014”, menar enhetschefen. 

Bolagsverket har noterat att andelen årsredovisningar med förelägganden har ökat sedan 

revisionsplikten avskaffades. Vidare har man också kunnat observera att antalet 

förseningsavgifter ökat och mängden likvidationsbeslut som Bolagsverkets jurister fått fatta 
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har tilltagit, vilket också innebär mer arbete för verket (se figur 3, tabell 5 och tabell 6 i 

avsnitt 5.5.3 Statistik). För att hantera den stora mängd årsredovisningar med försämrad 

kvalitet krävs mer tid och resurser än tidigare, något som har lett till ökade kostnader för 

myndigheten. Bolagsverket har sedan avskaffandet av revisionsplikten behövt anställa mer 

personal för att klara av den ökade mängden arbete, men också på grund av att man ändrat 

sin granskningspraxis de senaste åren. Att man ändrat granskningspraxis är oberoende av 

reformen. Att skicka in en årsredovisning till Bolagsverket kostar i regel ingenting och 

därför måste kostnaden för hantering av dessa täckas av andra medel som exempelvis 

registreringsavgifter. Enhetschefen kan utifrån detta resonemang bekräfta att de 

kostnadslättnader som reformen medfört för företagen har vältrats över i form av ökade 

kostnader för andra, åtminstone sett ur Bolagsverkets perspektiv. 

 

Bolagsverket förväntade sig att slopandet skulle medföra försämrad kvalitet av de inlämnade 

årsredovisningarna men ”[...] vi hade nog inte trott att det skulle vara så dålig kvalitet som 

det har blivit”, menar enhetschefen. Han anser därför att bolag som inte klarar av att 

upprätta årsredovisningen själva bör ta hjälp av någon. Det behöver nödvändigtvis inte vara 

en revisor, utan en redovisningskonsult skulle i detta sammanhang likställas 

kvalitetsmässigt. De grova bristerna och de ökade antalet fel i de finansiella rapporterna 

tyder på att många företag inte vill ta någon hjälp. Anledningarna skulle kunna vara att 

företagen anser att kostnaden är för stor eller att de underskattar 

årsredovisningsupprättandets komplexitet.  

 

Hur en höjning av gränsvärdena skulle påverka Bolagsverket kan enhetschefen inte uttala 

sig om. Han belyser dock ett vanligt missförstånd angående Bolagsverkets uppdrag:  

 
En del tror att vi gör kontroller av att man inte når upp till gränsvärdena, men det gör inte 

vi. Det är upp till bolaget själva att hantera, om man efter något år kliver över de här 

gränsvärdena och sen på sikt har skyldighet att skicka in en revisionsberättelse, det har inte 

vi någon kontroll på. (B. Lagerqvist, personlig kommunikation, 3 mars, 2015) 
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5.5.3 Statistik 
 

 
Figur 3. Andel årsredovisningar med föreläggande mellan åren 2009-2014. Bolagsverkets statistik, 2015. 

 

Om Bolagsverket upptäcker brister i de inskickade årsredovisningarna meddelas bolagen 

om detta i form av förelägganden. Det kan exempelvis röra sig om att underskrift saknas 

från styrelse och vd (Bolagsverket, 2015). Figur 3 åskådliggör andelen årsredovisningar som 

har belastats med föreläggande mellan åren 2009 och 2014. En linjärt uppåtgående trend 

kan observeras sedan revisionsplikten avskaffades i november 2010, då andelen 

årsredovisningar med föreläggande uppgick till 6,4 procent. 2014 hade nämnda andel ökat 

till 9,7 procent. 

 

Tabell 5 visar antalet förseningsavgifter som utdelats mellan åren 2009 och 2014. Beslut 

om förseningsavgifter fattas av Bolagsverket enligt 8 kap. 5 § ÅRL om ett aktiebolag inte 

inom rätt tid har lämnat in årsredovisning och i förekommande fall även revisionsberättelse. 

Avgift 1, som åskådliggörs i den första kolumnen, åläggs ett aktiebolag att betala om nyss 

nämnda handlingar ej inkommit till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets 

utgång, enligt 8 kap. 6 § ÅRL. En sådan avgift uppgår till 10 000 kronor för publika bolag 

och till 5 000 kronor för privata bolag. Om handlingarna inte inkommit inom två månader 

från det första meddelandet om beslut om förseningsavgift uppkommer en ny 

förseningsavgift för bolaget. Avgift 2 uppgår till samma belopp som avgift 1. Om ytterligare 

två månader fortskrider utan att handlingarna inkommit till Bolagsverket tvingas bolaget 

betala även en tredje avgift som uppgår till 20 000 kronor för publika bolag och 10 000 
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kronor för privata bolag, enligt 8 kap. 6 § ÅRL. En ökning kan i tabell 5 observeras för de 

företag som fått både avgift 1, 2 och 3. 
 

Tabell 5. Antal förseningsavgifter mellan åren 2009-2014 

År Antal som fått avgift 1 Antal som fått avgift 2 Antal som fått avgift 3 
2009 12 826 6 493 3 654 
2010 12 883 6 704 3 978 
2011 14 465 7 290 4 275 
2012 15 697 7 937 4 616 
2013 15 698 7 946 4 674 
2014 15 923 7 403 1 9679 

 
Not. Bolagsverkets statistik, 2015. 
 

Bolagsverket skall enligt 25 kap. 11 § p. 2 ABL besluta att aktiebolaget skall likvideras om 

inte årsredovisning och revisionsberättelse inkommit inom 11 månader från 

räkenskapsårets utgång. Tabell 6 illustrerar antalet likvidationsbeslut som har tillkommit på 

grunden årsredovisning. Vid en jämförelse mellan 2009, året innan revisionsplikten 

avskaffades, och år 2014 kan en ökning av likvidationsbeslut observeras; från 943 

likvidationsbeslut till 1424 stycken år 2014. 

 
Tabell 6. Antal likvidationsbeslut på grunden årsredovisning mellan åren 2009-2014 
 
År Antal likvidationsbeslut på 

grunden årsredovisning 

2009 943 
2010 1 136 
2011 1 162 
2012 1 286 
2013 1 580 
2014 1 424 

 
Not. Bolagsverkets statistik, 2015. 
 

                                                   
9 Utskicken blev förskjutna under 2014, så de beslut 3 som brukar gå ut i december 2014 gick ut 2015 
istället. 
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5.5.4 Sammanfattning av empiriskt material  
 

Tabell 7. Sammanfattande tabell av empiriskt material ur Bolagsverkets perspektiv 

Bolagsverket 
Teman Förväntningar Utfall 
Inställning till avskaffande ! Positiv till reformen i 

stort. Önskvärt att 
svenska företag skall 
kunna konkurrera på 
lika villkor som 
utländska. 

! Fortfarande positiv till 
avskaffandets syfte. 
Ser dock problem 
med dess utfall. 

Årsredovisningarnas 
kvalitet 

! Oro för försämring. ! Utfallet värre än 
förväntat. 

Kostnader ! Ökade kostnader för 
utgifter i form av 
informationslämning 
och systemutveckling. 

! Ökade kostnader i 
form av mer tid och 
resurser än tidigare. 

! Ökade kostnader för 
nyanställningar 
(delvis på grund av 
reformen). 

Förändring i arbetssätt  ! Ökad arbetsbörda. ! Mer personal för att 
hantera den ökade 
mängden arbete. 

Antal förelägganden ! Risk för ökning. ! Ökning konstaterad. 
Antal förseningsavgifter  ! Risk för ökning. ! Ökning konstaterad. 
Antal likvidationsbeslut ! Risk för ökning. ! Ökning konstaterad. 
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6 Analys 
 
 

 

I följande avsnitt analyseras den empiri som insamlats för studien. Inledningsvis redogörs för en 

empirinära analys där de utvalda intressenternas remissyttranden jämförs med det upplevda 

samt konstaterade utfallet. Därefter analyseras empirin med hjälp av etablerade 

företagsekonomiska teorier samt tidigare studier från uppsatsens referensram. När utfallet från 

respektive instans beskrivs är utgångspunkten, som nämnt tidigare, vad de utvalda 

respondenterna redogjort för i intervjusvaren. 

 

 

6.1 Blev det som förväntat? 
 

Av det empiriska materialet framgår att samtliga myndigheter står fast vid den ursprungliga 

inställningen till reformen, så som uttryckt i respektive remissvar. Gemensamt för 

Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är att båda myndigheter har bibehållit en negativ 

inställning till reformen i sin helhet. För Skatteverkets del handlar det främst om att den 

viktiga preventiva effekt myndigheten menar att revision har för att motverka skattefel och 

fusk försvinner. Det är dessutom just bland de små företagen som störst antal fel begås, 

vilket är något som belyses likväl i remissyttrande som i intervjusvar. Även 

Ekobrottsmyndigheten menar att revisorn spelar en viktig roll för att motverka ekonomisk 

brottslighet och anser att det är beklagligt att samhället genom ett slopande av 

revisionsplikten går miste om denna funktion. Bolagsverket står idag fast vid sin tidigare 

positiva inställning till avskaffandets syfte, att revision bör vara behovsstyrd. Dock belyser 

myndigheten samtidigt problem som uppkommit i samband med reformen, framförallt 

problem som rör försämring av kvaliteten på årsredovisningarna. Reformen har medfört att 

en större andel årsredovisningar belastats med förelägganden samt att det utfärdas fler 

förseningsavgifter och likvidationsbeslut än tidigare. Detta konfirmeras av statistiken som 

redogörs för i empiriavsnittet. Bankernas positiva förväntningar med lagändringen har 
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istället övergått till en mer neutral syn på reformen; detta då de inte anser sig blivit 

påverkade i någon märkbar mening. De flesta av respektive banks kunder har valt att 

behålla sin revisor, varför någon direkt påverkan inte går att se.   

 

En förväntan om ökade kostnader som en följd av reformen uttrycktes i både Skatteverkets 

och Bolagsverkets remissyttranden. Skatteverket menade att det förelåg en risk för att 

kostnaderna skulle förflyttas från företagen till myndigheter och denna förmodan har idag 

bekräftats av både Skatteverket och Bolagsverket. Dock kan Skatteverket, till följd av att 

inga studier utförts på området, endast bekräfta företeelsen med en upplevd känsla. Att 

företagen på grund av reformen har kunnat göra kostnadsbesparingar då revision inte 

längre är tvingande för små företag har resulterat i uteblivna skatteintäkter för staten. Enligt 

Skatteverket grundar sig detta i att både antalet medvetna och omedvetna fel i den 

finansiella informationen har ökat. Huruvida kostnaderna har tilltagit eller om endast 

omfördelning av resurser har skett för Skatteverket som organisation är i dagsläget däremot 

oklart. I fallet med Bolagsverket kan det konstateras att kostnader vältrats över på verket i 

den mening att mer tid och resurser har erfordrats som en följd av reformen. Verket har 

dessutom på senare år behövt göra nyanställningar, vilket delvis kan hänföras till 

avskaffandet av revisionsplikten. Ekobrottsmyndigheten hade däremot inga uttalade 

förväntningar avseende ökade kostnader för myndigheten i samband med reformen, men 

det kan ändå noteras att så blev fallet i form av längre utredningstider i en del ärenden. Det 

framgår att detta beror på en kombination av reformen och andra regelförenklingar.  

  

Både Bolagsverket och Skatteverket uttryckte oro för försämrad kvalitet avseende bolagens 

årsredovisningar i sina remissyttranden. Dessa förväntningar har infriats och utifrån 

Bolagsverkets perspektiv har utfallet dessutom blivit värre än estimerat. Av den statistik som 

Bolagsverket presenterar kan utläsas att andel årsredovisningar som belastats med 

föreläggande har ökat linjärt sedan slopandet i november 2010, vilket antyder att kvaliteten 

har försämrats. Skatteverket upplever sämre kvalitet i årsredovisningarna, vilket är en 

konsekvens av att personer utan tillräcklig kompetens upprättar redovisningen själv. 

Svenska Bankföreningen menade i sitt remissyttrande att reformen inte skulle medföra 

några långtgående konsekvenser för deras medlemmar då en tilltro till att merparten av 
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företagen skulle välja att behålla sin revisor fanns. Detta tror vi kan vara en anledning till att 

ett uttalande angående hur kvaliteten i årsredovisningarna skulle påverkas saknas från 

Svenska Bankföreningen. De banker som utgör studieobjekt för den här uppsatsen ger 

medhåll till förväntningarna genom att beskriva hur majoriteten av deras kunder valt att 

behålla sin revisor och därmed sin kvalitetsstämpel. 

 

Utifrån både Bolagsverkets och Skatteverkets remissyttranden kan utläsas att en förväntning 

avseende förändring i arbetssätt förelåg. Ett avskaffande av revisionsplikten skulle enligt 

Bolagsverket leda till en ökad arbetsbörda, bland annat i form av fler utskick av 

anmärkningar, förseningsavgifter och antal fattade likvidationsbeslut. Av utfallet kan 

konstateras att förväntningarna infriats på samtliga punkter. Detta bestyrks med den 

statistik från Bolagsverket som presenteras i empiriavsnittet. Skatteverket uttryckte en 

förväntan om att antalet kontroller skulle öka som en följd av revisionspliktens avskaffande. 

Förväntningen är i överensstämmelse med utfallet då verket numera utför fler kontroller än 

före slopandet. Det har dessutom skett en omdisponering av personal vilket innebär att 

Skatteverket numera lägger mer resurser på kontroller än på taxeringsrevision. Värt att 

nämna är att det i Skatteverkets remissyttrande poängterades att den mängd revisioner som 

vid den tiden utfördes inte fick minska. För Ekobrottsmyndighetens del förelåg inga 

specifika förväntningar avseende ett förändrat arbetssätt. Vad som kan noteras idag är dock 

att vissa ärenden tar längre tid att utreda än tidigare, vilket kan hänföras till reformen och 

andra regelförenklingar. 

 

Vid en analys av hur förväntningar stämmer överens med utfall när det avser mer specifika 

teman för respektive instans står det klart att Ekobrottsmyndighetens förväntan om att 

kriminella skulle utnyttja reformen till viss del kan fastställas. När revisorn med sin 

anmälningsskyldighet vid brottsmisstanke försvinner underlättar det för kriminell 

verksamhet att kunna fortskrida under längre tid än före avskaffandet. Att brott begåtts 

upptäcks inte förrän vid konkurs och bouppteckning i flertalet av de ärenden 

Ekobrottsmyndigheten behandlar, vilket anses som problematiskt. Ytterligare något som är 

värt att nämna i anslutning till hur Ekobrottsmyndigheten påverkats av reformen, men som 

inte finns beskrivet i remissyttrandet, rör situationer då företagare hamnar hos myndigheten 
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av rena okunnighetsskäl. När det inte längre är ett krav att anlita revisor sköter flera 

företagare sin redovisning själva. Om en företagare utan tillräcklig kompetens upprättar sin 

egen bokföring, eller att hen rent av underlåter att upprätta bokföring, kan okunskapen 

eller oaktsamheten leda till att ekonomisk brottslighet begås.  

 

När det istället gäller Svenska Bankföreningen uttrycktes förväntningar om att de företag 

som efter reformen skulle välja att behålla, alternativt anlita, revisorn också kunde antas få 

förmånligare lånevillkor hos kreditgivare. Denna förväntan skiljer sig väsentligt från utfallet, 

då bankerna i vår studie inte uttrycker något som helst samband mellan revisorsnärvaro och 

förmånligare lånevillkor.   

 

Skatteverket uttryckte en oro för att antalet medvetna och omedvetna fel skulle öka som en 

konsekvens av revisionspliktens avskaffande. Det framhölls att reformen skulle underlätta 

för de brottsligt sinnade och för den som har för avsikt att fuska. Skatteverket upplever att 

det har skett en ökning av båda typer av fel samt att det banat väg för fuskare. 

Förväntningarna stämmer i detta fall väl med utfallet. Angående det nya instrumentet, 

utvidgad upplysningsskyldighet, var Skatteverket vid tidpunkten för upprättandet av 

remissyttrandet positivt inställt med en förhoppning om att instrumentet skulle fylla en 

viktig funktion för att upprätthålla revisionens preventiva effekt. Det yttrades även 

förväntningar om att instrumentet skulle medföra merarbete. Den sistnämnda förväntan 

infriades då det är uppenbart att mer resurser har krävts. När det gäller huruvida 

instrumentet lyckats kompensera för revisorns frånvaro är Skatteverket skeptiskt. 

 

6.2 Hur kan förväntningar och utfall förklaras utifrån studiens 
referensram? 
 

I det följande analyseras den insamlade empirin med hjälp av innehållet i referensramen. 

Analysen med användning av teorierna och de tidigare studierna bidrar främst till en 

förståelse för de olika intressenternas inställning till avskaffandet av revisionsplikten men 



 

 

 

63 

också till en jämförelse av studiens utfall med resultaten från undersökningar utförda i 

andra länder. 

 

Principal- och agentteorin 
Svenska Bankföreningen var gynnsamt inställd till ett avskaffande av revisionsplikten för 

små företag då man menande att behovsstyrd revision är att föredra. Trots denna positiva 

inställning var Bankföreningen ändå av förväntningen att de företag som efter reformen 

kommer välja att anlita revisor också kan antas ha chans till förmånligare lånevillkor. 

Denna förväntan kan hänföras till appliceringen av principal- och agentteorin på 

kreditmarknaden som det redogörs för i referensramen. Ur detta perspektiv menar man att 

kostnader skulle uppstå för agenten (företaget) för att försäkra principalen (banken) att 

agenten inte kommer vidta några åtgärder som skulle skada principalen eller för att försäkra 

densamme att hen kommer bli kompenserad om det ändå skulle ske. Exempel på sådana 

kostnader är ställande av säkerheter och borgensutfästelser. Hade en revisor, som kunnat 

garantera riktigheten i de finansiella rapporterna, funnits i företaget och därmed 

överbryggat problemet med informationsasymmetri, hade också nämnda kostnader kunnat 

reduceras för agenten enligt teorin. En revisor hade i sammanhanget alltså kunnat bidra till 

förmånligare lånevillkor. Idag är bankernas inställning till reformen neutral, vilket beror på 

att majoriteten av deras kunder valt att behålla sin revisor och därmed har ingen större 

påverkan kunnat observeras. 

 

Principal- och agentteorin kan appliceras på samtliga förhållanden där två aktörer har en 

relation och där den ene fått i uppdrag av den andre att agera i hens intresse. För samtliga 

myndigheter som utgör studieobjekt för uppsatsen kan ett sådant förhållande sägas 

föreligga, där de offentliga myndigheterna utgör principaler och företaget agent. I 

situationen med Skatteverket har bolaget fått i uppdrag av staten att via Skatteverket betala 

in den skatt som erfordras. För Skatteverket är det viktigt att redovisningen är rätt från 

början för att skatteintäkterna skall uppgå till rätt belopp. Detta är en följd av det nära 

samband som finns mellan beskattning och redovisning i Sverige. Om ingen revisor finns i 

bolaget, blir problemet med informationsasymmetri mer påtagligt och det blir svårare att 

säkerställa att korrekta belopp betalas in. Principal- och agentteorin utgår från att 
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människor handlar opportunistiskt, vilket i Skatteverkets fall kan exemplifieras genom 

företagaren som lägger in privata kostnader för att reducera sin skattebörda till egen 

förtjänst. Av intervjuerna med respondenter på Skatteverket framgår att i förekommande 

fall har detta beteende dessutom en tendens att eskalera. Nämnda orsaker kan bidra med en 

förklaring till varför det är av stor vikt för Skatteverket att den finansiella informationen har 

granskats av en extern part, vilket också motiverar verkets negativa inställning till reformen. 

För att säkerställa att företaget agerar i Skatteverkets intresse skulle övervakningskostnader, i 

form av utgifter för fler kontroller, kunna uppstå. Ökade kostnader var förväntat från 

Skatteverkets sida, men som nämnt tidigare är det alltså oklart om reformen resulterat i 

detta eller om endast en omfördelning av resurser skett. En annan omständighet som 

medverkar till en större förståelse för Skatteverkets negativa inställning till reformen 

illustreras av figur 2 (Skattefelet fördelat på grupper). Av figuren framgår att de företag som 

så småningom skulle omfattas av frivillig revision samtidigt är den grupp som står för störst 

andel skattefel i förhållande till dess fastställda skatt. 

 

Precis som i fallet med Skatteverket kan principal- och agentteorin bidra till en förståelse 

för Ekobrottsmyndighetens negativa syn på ett slopande. Myndighetens främsta uppgift är 

att bekämpa och förhindra den ekonomiska brottsligheten som ur ett principal- och 

agentteoretiskt perspektiv kan uppstå på grund av företagarens opportunism. I både 

förväntningar och utfall från myndighetens sida uttrycks en negativitet som har att göra 

med den kontrollfunktion som går förlorad vid ett avskaffande av revisionsplikten. Som 

institutionaliakapitlet förklarar har revisorn skyldighet att enligt lag anmäla vid misstanke 

om brott. Om företaget utnyttjar det nya regelsystemet och därmed avstår från revision 

försvinner denna enligt myndigheten åtråvärda kontrollfunktion och problemet med 

informationsasymmetri blir mer påtagligt. Att använda aktiebolagsformen som ett 

brottsverktyg har pågått även tidigare men reformen möjliggör för denna företeelse att 

fortgå under en längre tid innan det beivras. 

 

Intressentmodellen 
Intressentmodellen skildrar utbytesrelationen mellan företaget och dess intressenter. I 

studiens referensram illustreras hur revision skulle kunna vara nyckeln till att upprätthålla 
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denna relation. Skatteverket utgör en av aktörerna i intressentgruppen ”stat och kommun”. 

Precis som principal- och agentteorin kan denna modell bistå med en förklaring till 

Skatteverkets negativa syn på reformen eftersom revision hjälper till att minska risken för 

uteblivna skatteintäkter. Ytterligare en funktion som Skatteverket värdesätter hos revisorn, 

och som man går miste om när företag väljer bort revision, berör dennes skyldighet att 

skicka in en kopia av den orena revisionsberättelsen till verket enligt 9 kap. 37 § ABL. 

 

Vad gäller Ekobrottsmyndighetens nytta av revision framkommer av referensramens 

intressentmodell att revision utgör ett effektivt instrument för att kunna avvärja och 

uppdaga ekonomisk brottslighet. Revision fyller också en viktig funktion för att kunna 

motarbeta penningtvätt. Intressentmodellen kan därmed, precis som principal- och 

agentteorin, ge en förklaring till Ekobrottsmyndighetens negativa inställning till reformen. 

 

Bolagsverket uttryckte positivitet i samband med avskaffandet av revisionsplikten för små 

företag då man ansåg det önskvärt att svenska företag skulle kunna konkurrera på lika 

villkor som utländska. Till reformens syfte är Bolagsverket fortfarande positivt. Dock har 

verket samtidigt noterat ett negativt utfall i form av ökat antal förelägganden, 

förseningsavgifter och likvidationsbeslut, precis som de befarade i sina förväntningar. Ur ett 

intressentteoretiskt perspektiv ingår Bolagsverket i intressenten “stat och kommun”. I 

jämförelse med andra myndigheter är verket dock inte i samma behov av reviderad 

information, utan understryker istället revisionens nytta för andra aktörer i samhället. 

 

Som framgår av studien har myndigheterna olika behov av revision för deras verksamhet 

och därmed följer också en diskrepans i inställningen till avskaffandet av en lagstadgad 

sådan. Samtliga myndigheter i vår studie ingår i samma intressentgrupp, stat och kommun, 

trots att det som precis nämnt föreligger en heterogenitet i deras verksamhet och 

revisionsbehov. Att individer inom en intressentgrupp skiljer sig åt är inget som modellen 

ger utrymme för, varmed kritik har riktats mot den (Harrison & Freeman, 1999; Winn, 

2001). 
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Korrekt finansiell information är nödvändig för att kreditgivare ska kunna bilda sig en 

uppfattning om klientens möjlighet till återbetalning. Detta faktum belyses i 

intressentmodellen, så som den är beskriven i referensramen, där kreditgivare utgör en av 

företagets intressenter. Vad som framgår av intervjuerna med medlemsbankerna är att 

revision utgör en kvalitetsstämpel för de företag som väljer att få deras finansiella rapporter 

granskade. Viktigt att framhålla i sammanhanget är dock att i en kreditgivningssituation 

spelar andra faktorer, så som relation till kunden och affärsidén, minst lika stora roller. 

Detta faktum belyser intressentteorins oförmåga att hantera situationens komplexitet. Som 

redogjort för i referensramen har det riktats kritik mot intressentmodellen av denna 

anledning, bland annat av Fassin (2008).  

 

Tidigare studier 
Som nämnt tidigare menade Svenska Bankföreningen i sitt remissyttrande att man kunde 

anta att företag som väljer att anlita revisor efter reformen har större chans till förmånligare 

lånevillkor. Svenska Bankföreningens förväntning gick i samma riktning som resultaten 

från tidigare undersökningar utförda av bland andra Blackwell et al. (1998) som visade att 

bolag som väljer att använda sig av en revisor vid kreditgivning får förmånligare lånevillkor 

i form av lägre räntor än de som valt bort revisorn. Liknande resultat har också påvisats av 

Minnis (2011). Även en sydkoreansk undersökning utförd av Kim et al. (2011) har gett 

likartat utfall. Utfallet för bankerna i vår undersökning skiljer sig från resultatet av 

ovannämnda studier, när de klargör att det inte föreligger något samband mellan bättre 

lånevillkor och revisorsnärvaro. En möjlig aspekt att beakta i sammanhanget är att fler och 

större bolag i både USA och Sydkorea omfattas av frivillig revision än i Sverige, vilket skulle 

kunna ge en möjlig förklaring till varför revision i kreditsammanhang blir viktigare i dessa 

länder. Viktigt att framhålla i vår undersökning är att respondenterna menar att om större 

bolag skulle omfattas av revisionsplikt, det vill säga att gränsvärdena skulle höjas, är det 

möjligt att bankerna skulle bli hårdare i sina bedömningar. En studie som indikerar att 

inget samband mellan revisorsnärvaro och lånevillkor existerar, och som därmed stödjer det 

utfall vår empiri bidrar med, är en undersökning utförd av Johnson et al. (1983). Dessutom 

antydde Houghtons studie från 1983 att revisorns roll kan anses överdriven i 

kreditsammanhang, då utlåningsbeslut i hans studie inte var påverkat av varken existensen 
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eller innehållet i revisionsberättelserna. Av detta framgår att forskningsområdet präglas av 

en åtskillnad i resultat. Detta tror vi kan ha att göra med olika faktorer, exempelvis 

utlåningsbeloppens storlek samt regelverksskillnader och kulturdivergens mellan olika 

länder där undersökningarna utförts. 

 

En farhåga som Skatteverket såg med ett slopande av revisionsplikten för små företag och 

som har kunnat noteras idag berör den försämrade kvaliteten i företagens redovisning. 

Detta upplevda resultat skiljer sig från utfallet som uppstått i Danmark efter att 

revisionsplikten slopades där 2006. En undersökning som utfördes av danska 

Erhvervsstyrelsen 2014 och som syftade till att utvärdera avskaffandets konsekvenser i 

landet kunde påvisa att andelen fel i årsrapporterna inte skiljde sig i väsentlig grad för de 

företag som hade valt bort revision jämfört med de företag som valt att behålla sin revisor 

(Erhvervsstyrelsen, 2014). Danska SKAT har inte heller kunnat påvisa att andelen fel i 

skattedeklarationerna är större för de företag som valt bort revision (Erhvervsstyrelsen, 

2014). Precis som i de danska studierna visar en engelsk studie utförd av Financial 

Reporting Council att en kvalitetsförsämring av redovisningen inte går att urskilja för de 

bolag som inte är föremål för revision (SOU 2008:32). Även om inte Skatteverket har 

något statistiskt säkerställt material som kan bevisa att andelen fel ökat sedan slopandet, så 

är det ändå den känsla verket har. Det upplevda resultatet i vår undersökning skiljer sig 

därmed från en del andra europeiska länder. 

 

Skatteverket belyser i både remissyttrande och intervju den preventiva effekt man anser att 

revisorn har för att motverka uppkomsten av medvetna och omedvetna fel. Tabones och 

Baldacchinos undersökning från 2003 visar att lagstadgad revision kan ha en ”[…] 

psykologiskt avskräckande effekt mot fel och andra oegentligheter.” (s. 397, vår 

översättning). Skatteverkets övertygelse om att fel förhindras med hjälp av en revisor kan 

alltså till viss del sägas ha en vetenskapligt förankrad grund. Även Ekobrottsmyndigheten 

upplever att revisorn har en preventiv effekt och ser problematiskt på att reformen 

underlättar för de brottsligt sinnade att bedriva kriminell verksamhet, då risken för 

upptäckt reduceras. Revisorn har enligt Ekobrottsmyndigheten en avskräckande effekt för 

att brott begås, vilket också stämmer överens med resultatet från undersökningen av 
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Tabone och Baldacchino (2003). Ekobrottsmyndighetens negativa inställning till reformen 

kan också förklaras med hjälp av studier som visar att små företag är mer sårbara för 

bedrägeri än vad större bolag är. Troliga förklaringar till detta rör bland annat bristande 

interna kontroller i de mindre företagen (Wells, 2003) och Ekobrottsmyndigheten menar 

att en revisor därmed spelar en viktig roll för att förenkla upptäckten av brott. 

 

I dagsläget har Ekobrottsmyndigheten ingen statistik på att brottsligheten skulle ha ökat 

som en konsekvens av just reformen. Däremot menar myndigheten att flest bokföringsbrott 

begås av små och medelstora företag, vilket ytterligare kan förklara varför revisorn anses 

viktig i dessa företag. I Danmark har det utförts studier på området, men resultatet av dessa 

kan inte påvisa att den ekonomiska brottsligheten ökat som en följd av slopandet av 

revisionsplikten (Erhvervsstyrelsen, 2014). 

 

Det konstaterade utfallet för Bolagsverket, vilket påvisar en påtaglig försämring av 

årsredovisningarnas kvalitet, är inte i överensstämmelse med de resultat som framgår av 

tidigare nämnda studier utförda i Danmark och England. Statistiken från Bolagsverket som 

redogjorts för i empirin talar sitt tydliga språk om den försämring som skett i Sverige sedan 

revisionsplikten avskaffades.  
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7 Slutsatser och diskussion 
 
 

 

I studiens sista del redogörs för de slutsatser som kan dras efter genomförd studie. Kapitlet 

avslutas med en diskussion och en förklaring till studiens bidrag där förslag ges till vidare 

forskning. 

 

 

 

Uppsatsen syftar till att redogöra för svenska bankers och myndigheters förväntningar 

avseende revisionspliktens avskaffande samt att göra en jämförelse med utfallet. Studiens 

frågeställning riktar mer specifikt in sig på hur väl förväntningarna avseende 

revisionspliktens avskaffande stämmer överens med utfallet ur ett bank- och 

myndighetsperspektiv. Av studien framgår att samtliga myndigheter har bibehållit sin 

ursprungliga inställning till reformen och av avsnitt 6.1 följer att förväntningarna 

huvudsakligen stämmer överens med utfallet ur ett myndighetsperspektiv. Ett tema där 

diskrepans kan urskiljas mellan förväntningar och utfall rör Skatteverkets nya instrument 

utvidgad upplysningsskyldighet, vilket i kontrast till förväntningen inte kan anses ha 

kompenserat för den avskaffade revisionsplikten. En ytterligare omständighet som bidrar 

till att förväntningarna endast huvudsakligen stämmer överens med utfallet för 

myndigheter berör Skatteverkets antagande om ökade kostnader för myndigheten i 

samband med reformen. Trots genomförd studie förblir antagandet obekräftat då det inte 

med säkerhet går att konstatera att så blivit fallet eller om endast en omfördelning av 

resurser skett. Ur ett bankperspektiv ligger förväntningarna helt i linje med utfallet i det 

avseendet att reformen inte väntades få några långtgående konsekvenser då majoriteten av 

medlemsbankernas kunder förväntades behålla sin revisor, vilket också är ett faktum. 

Bortsett från förväntningen om att reviderad finansiell information skulle kunna bidra till 

förmånligare lånevillkor i utlåningssituationer, vilken avstyrks genom studien, stämmer 

Svenska Bankföreningens förväntningar väl överens med utfallet som konstaterats av 

medlemsbankerna.  
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Efter genomförd studie framgår att utredningen, som presenterade delbetänkandet SOU 

2008:32 och som syftade till att ompröva revisionsplikten för små företag i Sverige, inte 

utfördes tillräckligt ingående sett ur myndigheters perspektiv. Flera instanser påpekade att 

utredningen var bristfällig och att förslagets konsekvenser inte hade utretts fullt ut. 

Utredningen var av uppfattningen att reformen inte skulle medföra några drastiska 

konsekvenser för företagens intressenter, vilket är ett påstående som till viss del kan 

ifrågasättas genom de resultat som presenteras i denna studie. Den efterföljande 

propositionen valde av tidigare nämnda skäl att anta de lägre gränsvärdena som 

presenterades av utredningen, vilket med facit i hand kan anses som ett klokt beslut ur ett 

myndighetsperspektiv jämfört med om de högre gränsvärdena hade valts. Samtliga 

myndigheter som utgör studieobjekt ser nämligen problem som härrör från 

revisionspliktens avskaffande och flera av dem befarar att en höjning av gränsvärdena skulle 

föra med sig ytterligare negativ påverkan. Bankerna i studien menar att ingen märkbar 

påverkan observerats sedan revisionsplikten avskaffades men anser samtidigt att en höjning 

av gränsvärdena framöver eventuellt skulle kunna få betydelse. 

 

Vidare framkommer av studien att samtliga medverkande förordar en extern part som 

genom sitt arbete genererar tillförlitlighet till de finansiella rapporterna. När det gäller hur 

denna tillförlitlighet upprätthålls går åsikterna något isär. Skatteverket, Bolagsverket samt 

de båda bankerna menar att ett företag som tar hjälp av en kompetent redovisningskonsult 

vid upprättande av bokföring i de allra flesta fall uppnår en tillräcklig nivå för att kvaliteten 

i de finansiella rapporterna skall kunna säkerställas. Ekobrottsmyndigheten å andra sidan 

menar att en redovisningskonsult inte på samma sätt kan likställas med en revisor, då 

myndigheten värdesätter revisorns funktion som rådgivare och kontrollant. Den skyldighet 

som revisorn har att anmäla vid misstanke om brott, exempelvis penningtvätt och 

finansiering av terrorism, kan förklara varför Ekobrottsmyndigheten värderar revisorn högre 

än redovisningskonsulten. 

 

En aspekt som vi menar kan bidra med en förklaring till de olika intressenternas inställning 

till reformen rör förtroende. Johansson et al. (2006) menar att förtroende utgör en 

essentiell faktor för bankvärldens fortlevnad. Vidare kan begreppet förtroende enligt 
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nämnda författare kopplas samman med risk. Att hysa förtroende för någon innebär inte att 

fullständig tillit existerar, utan snarare att samarbete inleds på premissen att sannolikheten 

är tillräckligt stor för att personen som det finns förtroende för kommer agera på ett 

förväntat sätt (Johansson et al., 2006). Förtroende är en viktig komponent för att reducera 

den risk som kreditgivaren tar, och något som påverkas av personkemin samt intuitionen 

som upplevs under det personliga mötet (Svensson Kling, 1999). Av studien framgår att 

myndigheterna har en mer negativ inställning till avskaffandet än vad bankerna har. 

Anledningen till detta menar vi skulle kunna bero på att myndigheterna inte erhåller någon 

djupare personlig kontakt med företagen, varmed förutsättning för förtroendeuppbyggnad 

inte existerar på liknande vis. Examensarbetet påvisar även att bankerna ser företagaren som 

en viktig komponent vid långivning som, tillsammans med andra faktorer, kan påverka 

utgången av ett kreditgivningsbeslut. Det förefaller alltså som att de intressenter som 

innehar direkt kontakt med företagen upplever en mindre oro förknippad med avskaffandet 

av revisionsplikten.  

 

Som beskrivet i problemdiskussionen ligger vår studie i tiden då det vid nuvarande 

tidpunkt skulle ha genomförts en utredning avseende revisionspliktens avskaffande om 

Alliansen hade varit i regeringsställning. Den sittande regeringen har ännu inte tagit 

ställning till om en sådan utredning skall inledas eller när detta i så fall skall ske, varmed vi 

med denna uppsats ämnar bidra till att fylla denna kunskapslucka. Tidigare studier som 

utförts på området har oss veterligen inte kunnat fastställa några tydliga resultat eller i 

sådana fall varit av hypotetisk art, vilket ytterligare påvisar nyttan av denna studie. Studien 

fyller en funktion för samtliga som engagerar sig i ämnet och som på ett eller annat sätt 

berörs av reformen. Den kan också fungera som en fingervisning för beslutsfattare när 

ställning skall tas huruvida en höjning av gränsvärdena bör göras. 

 

I uppsatsens problemdiskussion framgår att 18 remissyttranden inkom från olika instanser 

efter slutförandet av delbetänkandet SOU 2008:32. På grund av den tidsbegränsning som 

råder fanns inte möjlighet för oss att undersöka samtliga som yttrat sig i frågan. Ett förslag 

till vidare forskning inom området skulle kunna vara att undersöka hur väl förväntningar 
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och utfall stämmer överens för andra tillfrågade instanser, med fokus på exempelvis 

branschorganisationer så som FAR SRS och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide Banker 
 
 
 

➢ Om ett företag ansöker om kredit hos er, hur förhåller ni er till om deras finansiella 
rapporter är reviderade eller inte? 
○ För att få kredit hos xxx; är reviderade finansiella rapporter ett måste? 
○ Vid beviljande av kredit, vad mer än de finansiella rapporterna överväger ni? 

  
➢ Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för er? 

○ Vad tycker ni om att revisionsplikten har avskaffats; är ni i huvudsak 
positiva eller negativa? 

○ Hur har slopandet av revisionsplikten påverkat möjligheten att få kredit för 
de företag som har valt bort revision?  

○ Om de finansiella rapporterna saknar ett revisorsyttrande; ställer ni högre 
krav på dessa företag genom att ni exempelvis kräver säkerheter i större 
utsträckning och/eller blir kostnaderna högre för de företag som har valt 
bort revisorn? 

○ Har reformen påverkat ert arbete - och i så fall i vilken utsträckning/på 
vilket sätt? 

 
➢ Hur ser ni på framtiden? 

○ Hur ser ni på en eventuell höjning av gränsvärdena? Hur skulle ni/ert arbete 
påverkas? 

○ Ur er synvinkel; bör små företag, trots att det är frivilligt, anlita en revisor 
eller överstiger kostnaden av revision nyttan för dessa företag? 

 
! Är det något ni vill tillägga?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide Skatteverket 
 
 
 

➢ Hur betydelsefullt är det för Skatteverket att företagens finansiella rapporter är 
reviderade?  

 
➢ Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för Skatteverket? 

○ Vad tycker ni om att revisionsplikten har avskaffats; är ni i huvudsak 
positiva eller negativa? 

○ Upplever ni att antalet avsiktliga/oavsiktliga fel har ökat efter slopandet av 
revisionsplikten? 

○ Upplever ni att den utvidgade upplysningsskyldigheten har haft en 
“preventiv effekt” på skattefel? 

○ Upplever ni att kvaliteten på företagens redovisning har försämrats till följd 
av slopandet av revisionsplikten? 

○ Har reformen påverkat ert arbetssätt - och i så fall i vilken utsträckning/på 
vilket sätt? 

○ Har kostnaderna ökat för Skatteverket på grund av slopandet av 
revisionsplikten?  

 
➢ Hur ser ni på framtiden? 

○ Hur ser ni på en eventuell höjning av gränsvärdena? Hur skulle ni/ert arbete 
påverkas? 

○ Ur er synvinkel; bör små företag, trots att det är frivilligt, anlita en revisor 
eller överstiger kostnaden av revision nyttan för dessa företag? 

 
➢ Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide Ekobrottsmyndigheten 
 
 
 

➢ Upplever ni att en revision av de finansiella rapporterna är till hjälp i ert arbete? I så 
fall; när och på vilket sätt? 

 
➢ Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för Ekobrottsmyndigheten? 

○ Vad tycker ni om att revisionsplikten har avskaffats; är ni i huvudsak 
positiva eller negativa? 

○ Upplever ni att den ekonomiska brottsligheten har ökat som en följd av 
revisionspliktens avskaffande? → i så fall: har det ett samband med att 
revisorn kan ha en effekt på att förebygga ekonomisk brottslighet? 

○ Har reformen påverkat ert arbetssätt - och i så fall i vilken utsträckning/på 
vilket sätt? 

 
➢ Hur ser ni på framtiden? 

○ Hur ser ni på en eventuell höjning av gränsvärdena? Hur skulle ni/ert arbete 
påverkas? 

○ Ur er synvinkel; bör små företag, trots att det är frivilligt, anlita en revisor 
eller överstiger kostnaden av revision nyttan för dessa företag? 

 
➢ Är det något ni vill tillägga? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide Bolagsverket 
 
 
  

➢ Hur betydelsefullt är det för Bolagsverket att företagens finansiella rapporter är 
reviderade? 

  
➢ Vad har slopandet av revisionsplikten inneburit för Bolagsverket? 

○ Vad tycker ni om att revisionsplikten har avskaffats; är ni i huvudsak 
positiva eller negativa? 

○ Upplever ni att kvaliteten på företagens redovisning har försämrats sedan 
avskaffandet av revisionsplikten? 

○ Har reformen påverkat ert arbetssätt - och i så fall i vilken utsträckning/på 
vilket sätt? 

○ Har kostnaderna ökat för Bolagsverket på grund av slopandet av 
revisionsplikten? 

○ Har antalet anmärkningar mot årsredovisningarna samt antalet 
förseningsavgifter ökat? 

○ Har antalet förelägganden om tvångslikvidation ökat? 
  

➢ Hur ser ni på framtiden? 
○ Hur ser ni på en eventuell höjning av gränsvärdena? Hur skulle ni/ert arbete 

påverkas? 
○ Ur er synvinkel; bör små företag, trots att det är frivilligt, anlita en revisor 

eller överstiger kostnaden av revision nyttan för dessa företag? 
  

➢ Är det något ni vill tillägga? 
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DET	   HAR	   NU	   GÅTT	   4,5	   år	  
sedan	   revisionsplikten	  
avskaffades	  för	  små	  företag	  i	  
Sverige	   och	   det	   ser	   ut	   som	  
att	   flertalet	   av	   de	   farhågor	  
som	   uttrycktes	   rörande	  
lagförslaget	   har	   besannats.	  
Myndigheter	   och	   banker	  
verkar	  ha	  varit	  duktiga	  på	  att	  
förutspå	  utfallet.	  	  
	  
IDAG	   KAN	   baksidor med 
reformen bekräftas, bl.a. 
genom statistik från 
Bolagsverket beträffande 
kvaliteten i företagens 
årsredovisningar. “Det har 
varit tydligt att försämringen 
av kvaliteten började redan 
2011 och att den sedan har 
fortsatt 2012, 2013 och 
2014”, menar Bo Lagerqvist, 
enhetschef på Bolagsverket i 
Sundsvall. Detta faktum kom 
knappast som en chock, då 
förväntningar om 
kvalitetsförsämring fanns 
redan innan lagförändringen 
trädde i kraft. Att andel 
årsredovisningar som 
belastats med föreläggande 
har ökat linjärt sedan 
slopandet kan ses ha ett 
direkt samband med 
avskaffandet av 
revisionsplikten, menar Johan 
Andersson, ekorevisor på 
Skatteverket i Lund. Dessa 
fel drabbas även Skatteverket 

av i en förlängning. Föga 
förvånande var dessutom den 
upplevda ökningen av antalet 
omedvetna och medvetna fel 
som upptäcks genom 
Skatteverkets kontroller. 
Även om ingen officiell 
statistik förts beträffande ökat 
fusk finns ändå en upplevd 
känsla om att så är fallet hos 
myndigheten. 

EKOBROTTSMYNDIGHETEN	  
befarade att kriminella skulle 
utnyttja reformen genom att 
använda aktiebolaget som ett 
brottsverktyg. Efter reformen 
konstateras av två 
ekorevisorer vid nämnd 
myndighet i Malmö att det 
åtminstone blivit enklare att 
bedriva kriminell verksamhet 
en längre tid när revisorns 
kontrollfunktion försvinner.	  	  
	  
ÄVEN	   Svenska 
Bankföreningen verkar ha 
haft god förmåga när det 
gäller att förutspå framtiden. 
Att reformen skulle få några 
långtgående konsekvenser för 
medlemsbankerna var inget 

man uttryckte någon oro för 
under tiden lagförslaget 
diskuterades, då majoriteten 
av bankernas kunder 
förväntades behålla sina 
revisorer.	   Att så blivit fallet 
kan idag konstateras i en 
studie utförd vid Lunds 
universitet. 
 
EFTER	   ETT	   ANTAL	   ÅR	   med 
frivillig revision finns det 
indikationer på att 
förväntningarna stämmer väl 
överens med reformens utfall 
ur ett bank- och 
myndighetsperspektiv och 
som förutspått verkar det 
alltså vara de sistnämnda som 
fått känna av biverkningarna. 
	  
  

  

  

  

 

 

 

Revisionspliktens avskaffande  

- reform med  
biverkningar 

“Det blev ju 
väldigt drastiska 
konsekvenser av 

det här 
totalslopandet.” 

- Johan Andersson, 
Skatteverket 

FAKTA:	  
Detta har hänt: 

 
FRIVILLIG	  REVISION	  

Revisionsplikten	  avskaffades	  för	  
små	  bolag	  den	  1	  november	  2010.	  
Revisionsfriheten	  omfattar	  därmed	  
ca	  70	  %	  av	  alla	  aktiebolag	  i	  Sverige.	  

	  
REFORMENS	  SYFTE	  

Minska	  de	  administrativa	  
kostnaderna	  för	  små	  företag	  och	  
därmed	  öka	  konkurrenskraften.	  

	  
UTREDNING	  PÅ	  IS	  

Alliansen	  planerade	  att	  tillsätta	  en	  
utredning	  av	  reformen	  under	  våren	  

2015.	  Nuvarande	  regering	  har	  
ännu	  inte	  tagit	  ställning	  när	  och	  
om	  en	  sådan	  utredning	  bör	  ske.	  

HILDA	  GUNNEMARK	  |	  FRIDA	  JOHANSSON	  


