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SAMMANFATTNING 
 
År 1983 blev kravet om revisionsplikt lagstadgat för samtliga aktiebolag i Sverige. 
Motivet bakom revisionspliktens införande var möjligheterna att kunna motverka 
ekonomisk brottslighet i små bolag. Idag åtgörs ingen skillnad mellan revisionen i små 
och stora aktiebolag, och Sverige utgör därmed ett av de fåtal länder som inte valt att 
utnyttja den möjlighet att undanta små bolag från revisionsplikten som framgår av EU:s 
fjärde bolagsrättsliga direktiv. Dock har debatten nu väckts till liv och går på högvarv 
huruvida det är motiverat att försvara revisionsplikten i dessa bolag. 
 
Systemet i Sverige är uppbyggt på lagar och regler, där revisionen fungerar som ett 
kontrollverktyg för att säkerställa att dessa efterlevs. Revisorns roll för de statliga 
myndigheterna Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är framförallt att förebygga brott 
genom att dels påverka bolag i en positiv riktning, dels genom revisorns anmälningsplikt 
öka upptäcktsrisken. Det är i det förebyggande syftet myndigheterna tar hjälp av revisorn 
som en tredje part vilket är nödvändigt då samhällets kontrollsystem är begränsat.  
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och få en ökad förståelse för de konsekvenser 
ett avskaffande av revisionsplikten, för mikrobolag, medför för såväl revisorerna som 
yrkeskår som revisionens intressenter; Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, i form av 
en avsaknad kontroll av skatteintresset och ekonomisk brottslighet. 
 
Denna studie är starkt empiribaserad då uppsatsens syfte enbart kan besvaras genom den 
empiriska undersökningen vilken består av djupintervjuer. I undersökningen har en 
kvalitativ metod använts då denna ger en bättre möjlighet att nå en djupare kunskap samt 
en bättre förståelse för uppsatsens syfte.  
 
Den teoretiska referensramen är indelad i ett antal delar där varje del behandlar ett 
relevant område. De områden som behandlas är revisorn, Sveriges skattesystem och 
ekonomisk brottslighet samt revisionsplikten i andra EU-länder. I kapitlet tas även 
principal - agent teorin upp som behandlar problematiken kring asymmetrisk information. 
 
Empirin är baserad på intervjuer med personer från ett antal revisionsbyråer, föreningarna 
FAR och SRS, Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten.  
 
Av studien framgår att ett avskaffande av revisionsplikten i mikrobolag för det stora 
flertalet revisorer inte kommer att medföra några stora förändringar då revisionen 
kommer att fortsätta vara efterfrågad av intressenterna. Ett avskaffande av 
revisionsplikten kommer leda till att mikrobolagets intressenter tappar förtroendet för 
dennes ekonomiska information om den alternativa kontrollen inte når upp till den 
säkerhet intressenterna idag upplever av revisionen. Detta medför att bolaget möts av 
ökade riskpremier, högre räntor och lägre krediter. Vid ett avskaffande av 
revisionsplikten kommer revisorerna att i större utsträckning arbeta mer heltäckande med 
sina klienter då ett avskaffande medför att reglerna om oberoende upphör. Att dessa 
regler upphör är den största vinsten med ett avskaffande för revisorerna som yrkeskår. 
 
Avskaffas revisionsplikten, utan att ersättas av en alternativ kontroll, blir följden enligt 
studien att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten behöver utöka sina kontroller, vilket 
riskerar att leda till ökade skatter eller årliga avgifter. Sammantaget kommer ett 
avskaffande av revisionsplikten betyda stora ökade kostnader för såväl de statliga 
myndigheterna som de mikrobolag som av flera skäl måste fortsätta att revidera sin 
ekonomiska information. 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 
 
This essay deals with statutory audit in small companies. The Swedish system is built 
upon laws and regulations where the audit works as a tool to supervise that these laws and 
regulations are being followed. To the public authorities, the auditors’ function is to work 
preventively in order to affect the companies in a positive direction and by their reporting 
duty reduce the risk of economic crime. Through this preventive work done by the audi-
tors, the public authorities get access to a third party, which is crucially needed due to the 
limitations in control systems of the authorities. 
 
The purpose of this study is to investigate and analyze what consequences an abolished 
statutory audit on small companies have on the accountancy profession, the Swedish Tax 
Agency (Skatteverket) and the Swedish National Economic Crimes Bureau (Ekobrotts-
myndigheten) in the aspects of an absent control system concerning the tax interest as 
well as the risk of economic crime. 
 
This empirical study is based on interviews performed with key persons in different audit 
firms, FAR, Swedish Association of Auditors (SRS), the Swedish Tax Agency and the 
Swedish National Economic Crimes Bureau.  
 
The study shows that an abolished statutory audit in small companies not will affect the 
auditors in an essential way due to the fact that the audit will continue to be demanded by 
the main users of the companies economic information. Further more will an abolished 
statutory audit lead to a loss of confidence concerning the economic information given by 
the company as a result of a less affective alternative control system. This is true under 
the assumption that an alternative control system does not measure up to the level of se-
curity that the main users are given today.  
 
An abolished regulation will also mean that the auditors’ work will take a new turn and 
will involve a lot more work regarding advisement and accounting chores as a result of 
that the auditors no longer will be limited in their work by the independence rules. If the 
statutory audit no longer will be a legal request for small companies and under the as-
sumption that the control not will be replaced by another equal control system, then the 
Swedish Tax Agency and the Swedish National Economic Crimes Bureau would be 
forced to expand their control systems in order to maintain the same level of security. A 
consequence would therefore either be a serious tax raise or a possible raise of the annual 
fees.  
 
Taken together, this essay concludes that an abolished statutory audit for small companies 
will lead to higher expenses for the Swedish Tax Agency, the Swedish National Eco-
nomic Crimes Bureau as well as for the small companies that by several reasons are obli-
gated to continue to audit their economic information. 
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPSDEFINITION 
 

 

FÖRKORTNINGAR 
 
ABL Aktiebolagslagen 
 
ACCA The Association of Chartered Certified Accountants 
 
ISA International Standards on Auditing 
 
RN Revisionsnämnden 
 
RS Revisionsstandard i Sverige 
 
SRS Revisorssamfundet 
 
ÅRL Årsredovisningslagen 
 
 
BEGREPPSDEFINITION 
 
Mikrobolag Ett bolag vars omsättning understiger tre miljoner SEK samt där antalet 

anställda understiger tio personer. 
 
Små bolag Ett bolag med en nettoomsättning som understiger 50 miljoner SEK, 

mindre än 25 miljoner SEK i tillgångar samt färre än 50 anställda.  
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1 INLEDNING 
 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det ämne som ska presenteras i 
uppsatsen. Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens syfte. 
Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens upplägg.  
 

1.1 Bakgrund 
I januari 1983 blev kravet om revisionsplikt lagstadgat för samtliga aktiebolag i Sverige. 
Det huvudsakliga motivet bakom att revisionsplikten infördes var möjligheterna, att i små 
bolag, kunna motverka ekonomisk brottslighet (Prächt, 2005). Tidigare hade införandet 
av revisionsplikten ansetts som i det närmsta omöjlig, då antalet kvalificerade revisorer 
varit för få. År 1995 genomfördes den senaste översynen angående frågan om 
revisionsplikt i Sverige. Denna utfördes av aktiebolagskommittén, som inte resulterade i 
några förslag till förändringar av lagen. I översynen framgick att lagen gav utrymme för 
billigare och enklare revision i små aktiebolag och att detta var upp till 
revisionsbranschen att hantera (Thorell & Norberg, 2005). 
 
I EG: rättens och ministerrådets fjärde bolagsrättsliga direktiv, framgår vilka 
bolagsformer som omfattas av revisionsplikten. Direktivet anger i stora drag att 
revisionen är obligatorisk för såväl små som stora bolag. Dock lämnas det i direktivet 
öppet för de enskilda medlemsländerna att undanta små bolag från revisionsplikten. Detta 
under förutsättning att bolaget inte överskrider två av tre uppsatta gränsvärden. 
Gränsvärdena utgörs av högst 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner euro eller en 
balansomslutning på 3,65 miljoner euro. Tanken bakom ett avskaffande av 
revisionsplikten i små bolag har sin grund i att nyttan av revisionen inte ansågs stå i 
paritet till kostnaden (Thorell & Norberg, 2005). 
 
Frågan kring revisionens vara eller inte vara i små bolag är ett ämne som sedan länge har 
debatterats, men som aktualiserats med anledning av de undantag som framgår av det 
fjärde bolagsdirektivet. Debatten har på allvar uppkommit i de nordiska 
medlemsländerna, då det endast är dessa länder som fortfarande har kvar revisionsplikten 
i små bolag. Övriga gamla EU-länder, de som ingick före den senaste utvidgningen 2004, 
har valt att utnyttja undantaget i direktivet och därmed bestämt sig för att undanta 
aktiebolag inom gränsvärdena från revisionsplikten (Halling, 2005).  
 
I Danmark diskuteras revisionsplikten då regeringen vill minska den ekonomiska bördan 
för de små bolagen. De har på förslag att plikten ska avskaffas för dessa bolag av samma 
anledning som EU anger; att revisionen för små bolag inte svarar upp mot den kostnad 
den medför. Även Finland är beredd att ändra revisionslagen i detta hänseende (Halling, 
2005). 
 
I debatten kring revisionsplikt menar förespråkarna, som är för att avskaffa 
revisionsplikten i små bolag, att dessa inte kan tillgodogöra sig informationen på samma 
sätt som större bolag. Detta med avseende på att ägare och företagsledning ofta utgörs av 
en och samma person som redan har full insyn i bolaget. Revisionen blir därmed endast 
att betrakta som ett tvång på grund av att revisionen är lagstadgad. Förespråkarna menar 
vidare att revisionen inte medför relevant information till bolagets kreditgivare då dessa 
är intresserade av bolagets aktuella ekonomiska situation och inte av den historik som 
revisionen bekräftar. Därmed blir revisionen endast att betrakta som en kostnad som inte 
motsvarar dess nytta (Thorell & Norberg, 2005). 
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Motståndarna å andra sidan menar att ett avskaffande av revisionsplikten i små bolag 
riskerar leda till att spelrummet för kriminaliteten i dessa bolag kommer att öka. De 
menar vidare att detta kan medföra att ett gynnsammare klimat skapas för bedrägerier och 
penningtvätt. Motivet enligt motståndarna är att den ekonomiska brottsligheten söker sig 
dit där kontrollen är minst förekommande eller där den inte existerar (Halling, 2005).  
 
Motståndarna menar även att revisionen i små bolag ger mervärden för företagsledningen 
i form av att revisorerna tillför bolagen ekonomisk kompetens. Revisionen kan ses som 
en del av det interna kontrollsystem som säkerställer att redovisningen är informativ och 
tillförlitlig. Detta är några av de argument som framhålls i syfte att påvisa att revisionens 
nytta överstiger dess kostnad (Persson, 2005). 

1.2 Problemdiskussion 
I Sverige åtgörs idag ingen skillnad mellan revisionen i små och stora aktiebolag, och 
utgör således ett av de fåtal länder som inte valt att utnyttja undantaget i det fjärde 
bolagsrättsliga direktivet. Men debatten har väckts till liv och går nu på högvarv huruvida 
det är motiverat att försvara revisionsplikten i små bolag.  
 
En rapport angående revisionsplikten i små aktiebolag, framtagen i mars 2005 av Svenskt 
Näringsliv, har inte minst hjälpt till att få fart på debatten. I rapporten förespråkar Svenskt 
Näringsliv att en förändring bör ske av revisionsplikten i Sverige med England som 
förebild (Persson, 2005). Rapporten bygger i huvudsak på utfallet av avskaffandet av 
revisionsplikten i England, som allt sedan 1993 successivt gått mot en avlägsnad 
revisionsplikt för små bolag, och har nu nått de gränsvärden när EU- reglerna hindrar 
bolagen från undantag av revisionsplikten. Revisionsplikten avskaffades för små bolag i 
England i enlighet med principen; att om en tvingande regel inte kan bevisas vara till 
större nytta än kostnad, så ska den tas bort (Thorell & Norberg, 2005). 
 
De flesta EU länder ställer höga krav på kontrollen i små bolag, dock utan lagstadgad 
revisionsplikt. Denna kontroll riktar sig vanligtvis på bolagets skattedeklarationer och 
olika länder har valt olika system. Det finns vidare i många länder alternativ till 
revisionen i form av att en revisor, eller en person med likartade kvalifikationer, upprättar 
eller granskar redovisningen innan landets motsvarighet till Skatteverket får den tillhanda. 
Detta system medför att landets myndighet får tillgång till kvalitetssäkrade uppgifter 
medan övriga intressenter inte får ta del utav dessa, utan måste själva begära in intyg från 
bolaget och dess revisor (revisorsamfundet,a). 
 
Systemet i Sverige är som tidigare nämnts uppbyggt på lagar, där revisionen fungerar 
som ett kontrollverktyg för att säkerställa att dessa lagar efterlevs (revisorsamfundet,b). 
Kravet på revision i aktiebolag uppkom ursprungligen med motivet att bekämpa 
ekonomisk brottslighet. Revisorns roll är framförallt att förebygga brott genom att dels 
påverka bolag i en positiv riktning, dels genom revisorns anmälningsplikt öka 
upptäcktsrisken. Det är i det förebyggande syftet Skatteverket tar hjälp av revisorn som 
en tredje part vilket är nödvändigt då samhällets kontrollsystem är begränsat 
(revisorsamfundet,a). Revisorn används då denne är väl insatt i bolagets ekonomiska 
situation och kan genom sitt samarbete med styrelsen på ett bra sätt arbeta förebyggande 
så att bolaget inte gör sig skyldiga till skattebrott.  
 
Det förebyggande arbetet har blivit en viktig del av revisorns roll i bolaget i och med att 
denne sedan 1999 har blivit skyldig att anmäla till åklagare vid misstanke om att 
ekonomisk brottslighet har begåtts av den verkställande direktören eller en 
styrelseledamot i bolaget. Genom detta samarbete uppnår Skatteverket en extern kontroll 
utförd av en oberoende part med en god inblick i bolaget. Det som framgår av 
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Skatteverkets rapport är att skattebrottslingarna i stor utsträckning är näringsidkare och att 
dessa vanligen är verksamma i små privata bolag med få anställda (Skatteverket, rapport 
2005:1). 
 
I Sverige finns idag totalt 250 000 bolag och av dessa är endast 7 000 aktiebolag större 
bolag enligt EU:s definition. Mikrobolagen utgör nästan 200 000 av samtliga aktiebolag i 
Sverige vilket medför att Sverige i allra högsta grad är ett småföretagarland (Thorell & 
Norberg, 2005). Med utgångspunkt av detta och det faktum att samhället har ett begränsat 
kontrollsystem utgör revisionen en viktig funktion för såväl Skatteverket i form av 
kontroll av skatteintresset som för Ekobrottsmyndigheten genom ett förebyggande av den 
ekonomiska brottsligheten.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera och få en ökad förståelse för de konsekvenser 
ett avskaffande av revisionsplikten, för mikrobolag, medför för såväl revisorerna som 
yrkeskår som för revisionens intressenter; Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, i form 
av en avsaknad kontroll av skatteintresset och ekonomisk brottslighet.  

1.4 Uppsatsens disposition 
I syfte att underlätta för läsaren att följa uppsatsens röda tråd, har liknande rubriceringar 
använts i de olika kapitlen. 

 
Kapitel 1: Inledning 
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till det ämne som ska 
presenteras i uppsatsen. Därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i uppsatsens syfte.  

  
 Kapitel 2: Metod 

Kapitlet inleds en beskrivning av det vetenskapliga angreppssätt som 
använts vid framställandet av uppsatsen. Kapitlet avslutas med att 
redogöra för några av de metodologiska problem samt överväganden 
som lämpligen bör uppmärksammas i samband med vetenskapliga 
studier. 
 
Kapitel 3: Referensram 
I detta kapitel följer en redogörelse vad den lagstadgade 
revisionsplikten är, hur den går till samt vilket syfte den fyller. 
Kapitlet avslutas med en presentation av de, i debatten, största 
argumenten för respektive emot ett avskaffande av revisionsplikten.  

 
 Kapitel 4: Teoretisk referensram 

Kapitlet behandlar vetenskapliga teorier och redovisningsteorier kring 
det ämne som studeras. Kapitlet inleds med att presentera principal - 
agent teorin. Därefter behandlas revisorn samt Sveriges skattesystem 
och ekonomisk brottslighet. Avslutningsvis behandlar kapitlet 
revisionsplikten i andra EU-länder. 

 
Kapitel 5: Empiri 
I följande kapitel redogörs för det material som insamlats genom 
intervjuer och som utgör uppsatsens empiriska resultat.  
 
Kapitel 6: Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i 
uppsatsens teoretiska referensram. Kapitlet är strukturerat utifrån två 
delanalyser som berör uppsatsens syfte. Analyskapitlet utgör basen 
för de slutsatser som presenteras i det efterföljande kapitlet. 
 
Kapitel 7: Slutsats  

Slutsats 

Analys 

Empiri 

Metod 

Teoretisk 
referensram 

Inledning (syfte)

Referensram 
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I detta kapitel presenteras de huvudsakliga resultaten och slutsatserna 
där vi underbygger våra slutsatser genom att koppla ihop syftet med 
analysen.
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2 METOD 
 
Kapitlet inleds en beskrivning av det vetenskapliga angreppssätt som använts vid 
framställandet av uppsatsen. Kapitlet avslutas med att redogöra för några av de 
metodologiska problem samt överväganden som lämpligen bör uppmärksammas i 
samband med vetenskapliga studier. 
 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
Denna studie är starkt empiribaserad då uppsatsens syfte enbart kan besvaras genom den 
empiriska undersökningen vilken består av djupintervjuer varigenom vi observerat våra 
respondenter i syfte att uppnå en förståelse, för att sedan kunna dra slutsatser om deras 
attityd gentemot ett avskaffande av revisionsplikten. Detta har således föranlett oss till 
den induktiva ansatsen, där vi utgår från vår empiri för att samla in relevant information. 
Samtidigt präglas uppsatsen av deduktiva inslag genom att teorin använts som ett verktyg 
för att analysera förhållningssättet till uppsatsens syfte samt påverkat vilken information 
som insamlats, tolkats samt relaterats till den befintliga teoriska referensramen.  
 
En kvalitativ metod har använts då denna ger en bättre möjlighet att nå en djupare 
kunskap samt en bättre förståelse för vårt syfte genom att vi valt att begränsa oss till att 
studera ett antal utvalda respondenter. Den valda ansatsen motiveras även av ambitionen 
att beskriva helheten utifrån sitt sammanhang och tydliggöra hur olika delar hänger 
samman (Jacobsen, 2002). 

2.2 Tillvägagångssätt 
Följande avsnitt redogör för det tillvägagångssätt som använts gällande uppsatsens 
datainsamling av såväl teoretisk som empirisk data. 

2.2.1 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata utgörs av data som redan finns tillgängliga (Jacobsen, 2002). De 
sekundärdata som använts i uppsatsen har främst inhämtats ur litteratur, publikationer 
samt tidskrifter, som i huvudsak utgörs av teorier samt resonemang kring ett avskaffande 
av revisionsplikten. Ytterligare sekundärdata har inhämtats från det virtuella biblioteket 
vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Där har vi bland annat 
använt oss av databaserna Business Source Premiere (BSP) och Emerald samt Web of 
Science för att få tillgång till internationella forskningsartiklar. För svenska artiklar har 
databaser som Affärsdata och Artikelsök använts. Litteratursökningen har bestått av 
gällande lagstiftning, metodlitteratur, artiklar från diverse facktidskrifter samt 
forskningsartiklar inhämtade från olika databaser.  

2.2.2 Insamling av primärdata 
Primärdata består av data som forskaren själv samlar in för första gången. Forskaren går 
med andra ord direkt till informationskällan (Jacobsen, 2002). Till grund för denna 
uppsats ligger en datainsamlingsmetod baserad på individuella djupintervjuer. Denna 
metod har valts eftersom den på bästa sätt sammanfaller med vår kvalitativa ansats och 
bäst kan besvara uppsatsens syfte. Ambitionen har varit att i så stor utsträckning som 
möjligt avspegla olika revisorers och myndigheters uppfattning samt attityder till en 
avskaffad revisionsplikt i mikrobolag. För att uppnå denna målsättning har urvalet 
baserats på respondenternas relevans för uppsatsens syfte. Det har därmed varit av 
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intresse för oss att låta vårt urval bestå av respondenter som är väl insatta i debatten kring 
revisionspliktens vara eller inte vara.  
 
Urvalet av revisorerna gick till så att vi valde ut revisorer från såväl små, medelstora och 
stora revisionsbyråer. Detta gjordes då vi ville försäkra oss om att fånga de konsekvenser 
ett avskaffande av revisionsplikten medför för revisorerna som yrkeskår oberoende av 
byråns storlek. Avseende övriga respondenter, det vill säga Skatteverket, 
Ekobrottsmyndigheten, SRS och FAR, så har dessa valts ut då de är väl insatta i 
ämnesområdet. Föreningarna FAR och SRS valdes vidare ut då dessa arbetar aktivt för 
revisorerna som yrkeskår. 

2.2.3 Intervju och intervjuteknik 
För uppsatsens empiriska insamlingar har individuella djupintervjuer använts. Denna 
intervjuform har valts eftersom uppsatsen har en kvalitativ ansats där vi är ute efter att 
anpassa frågorna med hänsyn till varje enskild respondent och situation. Avsikten var 
även att möjliggöra följdfrågor för att på detta sätt åstadkomma ett djup i våra intervjuer 
samt i de slutsatser som dras med utgångspunkt från vår empiriska undersökning. Den 
valda intervjumetoden motiveras av att den lämpar sig då relativt få enheter undersöks 
vilket är fallet i denna studie samt då det är av intresse vad den enskilda individen anser 
(Jacobsen, 2002).  
 
Avseende graden av öppenhet i intervjuerna så skulle vår intervjumetod enligt Jacobsen 
hamna relativt nära den helt öppna intervjun. Detta på så vis att uppsatsens intervjuer 
består av en intervjuguide med fast tema och med enbart öppna svarsalternativ. Vi vill 
inte betrakta våra intervjuer som helt öppna av den anledningen att dessa enligt Jacobsen 
(2002) genomförs utan intervjuguide vilket inte överstämmer med uppsatsens intervjuer. 
 
Vi ansåg det nödvändigt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte med våra 
respondenter för att på så vis underlätta för respondenten att tala öppet om ämnet samt att 
det även underlättar att få god kontakt med respondenten. Vidare ger det förutsättningar 
för att det kan skapas en förtrolig stämning, vilket skulle ha varit betydligt mer svårt att 
åstadkomma om vi använt oss av ett opersonligt medium. Av ovan nämnda anledningar 
samt för att ta så lite tid som möjligt i anspråk av respondenterna, valde vi att utföra 
intervjuerna individuellt vid respondenternas arbetsplatser.  
 
Intervjuerna genomfördes på så vis att en person i huvudsak ledde intervjuerna medan 
den andre tog ansvaret att föra anteckningar över respondenternas svar. Vi valde att 
genomföra intervjuerna utan hjälp av bandspelare. Detta val gjordes främst på grund av 
att vi inte ville riskera att göra respondenterna obekväma, men även av den anledningen 
att det är tidskrävande och många gånger problematiskt att renskriva svaren från 
bandinspelningar.  
 
Ett alternativ till att genomföra personliga djupintervjuer, hade kunnat vara att utföra en 
enkätundersökning, men genom denna metod erhålls inte samma möjlighet att komma åt 
de bakomliggande argumenten. Dessutom har respondenten varken möjlighet att få en 
förklaring till svårare frågor vid en enkätundersökning eller möjlighet att själv få uttrycka 
sina svar fritt. En av de främsta fördelarna med personliga intervjuer är att man får 
djupgående och detaljerad data. Respondenten kan förklara sig vilket gör att graden av 
uppföljningsfrågor är hög. En annan fördel är att risken för bortfall är betydligt lägre än 
vid en enkätundersökning. 
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2.2.4 Analyssammanställning 
I uppsatsens femte kapitel redovisas resultaten från de intervjuer som genomförts. 
Samtliga intervjuer har sammanställts skriftigt i fullständig form för att vara 
lättillgängliga under arbetets gång med undersökningen. Detta material redovisas i en 
sammanfattad form som följer intervjuguidens tre ämnesområden enligt följande: 
 

• Revisorns roll idag 
• Revisionspliktens vara eller inte vara 
• Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt 
 

I analysprocessen studerades växelvis teori och empiri för att söka förklaringar till de svar 
som erhölls under intervjuerna. Strukturen med delområden återfinns i analyskapitlet som 
består av två delanalyser; revisorns roll idag samt vilka konsekvenser en avskaffad 
revisionsplikt medför, vilka har till avsikt att belysa uppsatsens syfte.  

2.3 Trovärdighet 
Validitet och reliabilitet är två av de krav som bör vara uppfyllda för att ett 
undersökningsresultat ska bedömas ha ett vetenskapligt värde (Jacobsen, 2002). Nedan 
följer en beskrivning av dessa begrepp samt en redogörelse för hur de beaktats 
fortlöpande under uppsatsarbetet. 

2.3.1 Validitet 
Validitet kan i undersökningssammanhang beskrivas som i vilken utsträckning forskaren 
lyckats fånga in det fenomen som denne ursprungligen var ute efter att undersöka 
(Gustavsson, 2004). För att undvika felaktiga tolkningar i största möjliga mån, har valet 
av tillvägagångssätt föregåtts av kritiska diskussioner samtidigt som vi försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt rannsaka egna värderingar samt åsikter kring det ämne som 
undersökts. Detta har gjorts för att i största möjliga mån undvika att låta denna 
förförståelse få inverkan på studiens objektivitet.  
 
För att vidare åstadkomma en hög validitet har vi valt att formulera våra 
djupintervjufrågor med utgångspunkt från det syfte som redovisats för denna uppsats. 
Detta har i sin tur gjort det möjligt att jämföra vårt syfte med de svar som senare 
framkom av de genomförda djupintervjuerna.  

2.3.2 Reliabilitet 
På grund av att detta är en kvalitativ undersökning, innebär det i sin tur att det blir svårt 
att garantera att framtida undersökningar leder fram till samma resultat som framkommit i 
denna studie. För att åstadkomma en högre grad av reliabilitet har vi försökt att i så stor 
utsträckning som möjligt arbeta fram rutiner för undersökningens genomförande samt 
strävat efter ett likformigt förhållningssätt i intervjusituationen. Vid samtliga intervjuer 
har vi båda sett till att närvara för att kunna registrera respondenternas svar på ett så 
korrekt sätt som möjligt. Men trots dessa försök till att höja reliabiliteten i 
undersökningen, är vi väl medvetna om att detta inte är en garanti för att upprepade 
undersökningar av ämnet leder till att exakt samma resultat uppnås. Av ovanstående 
resonemang kan vi därmed konstatera att det på grund av en eventuellt bristande 
reliabilitet är av yttersta vikt att nå en så hög grad av validitet som möjligt.  

2.4 Källkritik 
Det är av stor vikt, att vid undersökningar av det slag som denna uppsats, beröra aspekten 
om trovärdighet som är förknippad med den primär- samt sekundärdata som samlats in. 
Det är även viktigt att göra läsaren uppmärksam på de risker som kan uppstå i samband 
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med bearbetning av den insamlade informationen. I uppsatsen har fyra källkritiska 
principer använts. Dessa principer utgörs av äkthetskriteriet, tidskriteriet, 
beroendekriteriet samt tendenskriteriet, och behandlas var för sig i nedanstående avsnitt 
(Thurén, 1998).  
 
Äkthetskriteriet handlar om huruvida källan är vad den utger sig för att vara. För att svara 
upp mot detta kriterium har vi strävat efter ett så kritiskt och medvetet förhållningssätt 
som möjligt under informationsinsamlingen samt även strävat efter att i så stor 
utsträckning som möjligt inhämta informationen från välkända och respektabla källor. 
Detta har exempelvis kommit i uttryck på så vis att vi vid sökandet efter vetenskapliga 
artiklar även beaktat i vilken utsträckning artikeln i fråga har varit citerad av andra 
forskare, som visar på artikelns trovärdighet samt författarens betydelsegrad. 
 
Tidskriteriet tar sikte på att en källa kan betraktas som mer trovärdig ju mer samtida den 
är. För att uppfylla detta kriterium har vi strävat efter att använda oss av så aktuell 
information som möjligt. 
 
Beroendekriteriet går ut på att källan som används inte ska vara påverkad av någon eller 
något. För att tillgodose detta kriterium har vi valt att använda oss av personliga 
intervjuer vid insamlingen av empirin som kommer att utgöra vårt primära underlag för 
att dra våra slutsatser utifrån. Detta av den anledningen att huvudregeln är att primära 
källor är mer tillförlitliga ur beroendesynpunkt, jämfört med sekundära källor. En orsak 
till detta är att sekundärkällan har tolkats i flera led vilket gör att sannolikheten för att 
denna källa ska ha påverkats av någon eller något anses större. 
 
Tendenskriteriet innebär att en källa kan vara partisk eller tendentiös och på så vis ha ett 
intresse av att ge en missvisande bild av verkligheten. Då vi valt att använda oss av 
intervjuer som metod för empirin, inser vi att det kan finnas vissa risker i och med 
tendenskriteriet. Detta på så vis att respondenternas svar kan vara påverkade på olika sätt 
beroende på faktorer som att de är medvetna om att de fungerar som representanter för 
deras bolag eller organisation, vilket i sin tur gör att de även har ett visst ansvar för den 
information som lämnas ut.  

2.5 Sammanfattning av metod  
Vi vill i det följande möjliggöra för läsaren att få en överblick av hur vårt praktiska 
tillvägagångssätt har gått till. Detta genom att mycket kortfattat ge en beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt.  
 
I ett första skede identifierades ett problemområde. Därefter uppdaterade vi oss om den 
aktuella forskningsfronten gällande vårt problemområde där vi samlade in samt läste på 
om de teorier som berörde ämnet. Även rådande regelverk studerades i syfte att få en 
helhetsbild av vårt problemområde. Ur dessa teorier och lagar kunde vi sedan identifiera 
ett teoretiskt problem. Nästa steg var att göra klart för oss hur vi skulle gå tillväga för att 
söka svar på vår problemställning. Här skedde alltså nödvändiga avväganden mellan olika 
typer av metoder för att hitta den metod som bäst kunde föra oss närmare svaret på 
uppsatsens syfte Därnäst genomfördes en empirisk undersökning där vi dels undersökte 
hur det förhåller sig i verkligheten och dels konfronterade verkligheten med vår 
frågeställning med tillhörande teorier. Med detta som utgångspunkt genomförde vi sedan 
en analys av vårt teoretiska och empiriska material utifrån vilket uppsatsens slutsatser 
senare kunde dras. 
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel följer en redogörelse vad den lagstadgade revisionsplikten är, hur den går 
till samt vilket syfte den fyller. Kapitlet avslutas med en presentation av de, i debatten, 
största argumenten för respektive emot ett avskaffande av revisionsplikten.  
 

3.1 Den lagstadgade revisionen  
Nedan följer en redogörelse vad den lagstadgade revisionsplikten är, hur den går till 
samt vilket syfte den fyller. Detta görs för att skapa en förståelse för hur revisionen ser ut 
idag och därmed vilken nytta den ger samt belysa hur ett avskaffande av revisionsplikten 
kommer att påverka mikrobolagen och dess intressenter.  
 
I alla bolagsformer där ägarnas ansvar är begränsat, ställs särskilda krav på hur bolagets 
resultat och ställning redovisas utåt. Ett bolags olika intressenter måste kunna förlita sig 
både på den information som bolaget lämnar om sin ekonomiska situation samt om hur 
dess förvaltning sköts. Att skapa tillförlitlighet och trovärdighet till den information som 
bolaget lämnar är därmed avgörande och utgör revisionens främsta syfte att säkerställa. 
Revisionen skapar således ökad tilltro till bolagets finansiella information samt ger ökad 
tilltro till hur styrelsen och den verkställande direktören fullgör sina uppdrag (FAR, 
2005a).  
 
I Sverige är det lag på att alla aktiebolag ska lämna en årsredovisning samt att denna ska 
granskas av en godkänd eller auktoriserad revisor (FAR 2005b). I detta avseende avviker 
Sveriges lagstiftning från de flesta andra länder inom EU som avskaffat revisionsplikten 
för små bolag. Vidare tillämpas RS oberoende av storleken på bolaget, dess ägarstruktur 
och karaktären på verksamheten (FAR, 2005c).   
 
Revisionen går ut på att revisorn först ska få inblick i bolaget och dess verksamhet för att 
därefter granska och slutligen rapportera om dess årsredovisning, bokföring samt 
förvaltning i en revisionsberättelse. Det hör till god revisionssed att revisorn löpande 
under året följer upp vad som händer i bolaget. Förutom att arbetet ska följa god 
revisionssed måste revisorn iaktta god revisorssed vilket innefattar de yrkesetiska regler 
som styr revisorns professionella ansvar. Den lagstadgade revisionen brukar delas in i 
dels förvaltningsrevision och dels revision av bokföringen samt årsredovisningen (FAR, 
2005a). 

3.1.1 Förvaltningsrevision 
Förvaltningsrevision går ut på att revisorn ska bedöma vilka åtgärder och försummelser 
av styrelseledamöter och verkställande direktör som kan leda till ersättningsskyldighet 
mot bolaget. Även andra överträdelser av ABL, ÅRL och bolagsordningen ska bedömas 
samt huruvida bolaget har uppfyllt sin bokföringsskyldighet. Förvaltningsrevisionen är en 
förutsättning för att revisorn ska kunna uttala sig i revisionsberättelsen angående 
ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 
Förvaltningsrevisionen kan vidare föranleda att revisorn blir förpliktad att anmäla 
misstanke om brott till åklagare (FAR, 2005a).  
 
Revisionen består i att granska sådana åtgärder, områden och förhållanden som är av 
betydelse för verksamheten och där avsteg eller överträdelser skulle medföra skada för 
bolaget. Granskningen som sådan innebär att revisorn utreder samt prövar fattade beslut, 
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beslutsunderlag, vidtagna åtgärder samt övriga förhållanden som är av relevans för 
bolagets förvaltning (FAR, 2005c). 

3.1.2 Revision av bokföring och årsredovisning  
Revisionens syfte är att undersöka huruvida bokföring samt årsredovisning uppfyller de 
krav som lagarna och god redovisningssed ställer. Utifrån RS krav i särskilda lagar och 
föreskrifter samt i förekommande fall kraven enligt villkoren för uppdraget och 
rapporteringen, ska revisorn göra bedömningar angående revisionens inriktning samt 
omfattning (FAR, 2005a).  
 
Revisorn ska skaffa sig ändamålsenlig och tillräcklig information, såkallade 
revisionsbevis, för att kunna göra uttalanden i revisionsberättelsen utifrån betryggande 
slutsatser. Revisionsbevisets tillförlitlighet påverkas dels av varifrån det kommer, internt 
eller externt och dels av dess karaktär, skriftligt, muntligt eller visuellt. Revisionsbevisets 
tillförlitlighet ökar när olika delar av det från olika källor och olika karaktär stämmer 
överens. I det fall att revisionsbevis inhämtas från en källa vilken inte är förenlig med 
revisionsbevis från en annan, är det revisorns uppgift att fatta beslut om vilka ytterligare 
granskningsåtgärder som krävs för att denne ska få förståelse för anledningen till att de 
inte är förenliga (FAR, 2005c).  
 
Granskningen görs i syfte att bedöma huruvida: 
 

• en rättvisande bild av bolagets resultat ges av resultaträkningen tillsammans med 
tilläggsupplysningar,  

• balansräkningens redovisade tillgångar och skulder faktiskt finns och om de 
tillhör bolaget samt om de är korrekt värderade,  

• samtliga tillgångar och skulder innefattas i balansräkningen, 
• resultat- och balansräkningar stämmer överens med bokföringen, 
• annan information i årsredovisningen överensstämmer med resultat- och 

balansräkningens bild av bolaget samt även med vad revisorn känner till om 
dem. 

 
I det fall att revisorn inte har möjlighet att införskaffa tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis, har denne skyldighet att i revisionsberättelsen anmärka om detta (FAR, 
2005a).  

3.1.3 Revisionsberättelsen  
Målet för revisionen är att revisorn ska avlämna en revisionsberättelse i vilken denne 
uttalar sig om årsredovisningen, bokföringen samt om styrelsens och den verkställande 
direktörens förvaltning av bolaget. Denna ska revisorn efter varje avslutat räkenskapsår 
avlämna till bolagsstämman (FAR, 2005b). Revisionsberättelsen utgör tillsammans med 
årsredovisningen, ett beslutsunderlag för bolagets olika intressenter och är den enda årliga 
offentliga rapporten som revisorn avger (FAR, 2005a).  
 
Revisionsberättelsen är till sin form och till sitt innehåll standardiserad i syfte att 
underlätta för läsarna att förstå dess innehåll. Revisionsberättelsen ska innehålla ett 
ställningstagande om huruvida denna har upprättats i enlighet med ÅRL och därmed ger 
en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning enligt god redovisningssed i Sverige. 
Vidare ska revisionsberättelsen enligt ABL alltid innehålla antaganden om (FAR, 2005c): 
 

• fastställande av resultat och balansräkning, 
• det i förvaltningsberättelsen framställda förslaget till dispositioner bekräftande 

bolagets vint eller förlust, 
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• ansvarfrihet för ledamöter och verkställande direktören. 
 
 
I vissa förekommande fall måste revisorn enligt ABL avge en oren revisionsberättelse. 
Detta kommer ske i det fall: 
 

• styrelsen och den verkställande direktören i förekommande fall har upprättat en 
förteckning enligt 12 kap 9 § över vissa lån och säkerheter, 

• någon styrelseledamot eller den verkställande direktören företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet gentemot bolaget, 

• någon styrelseledamot eller den verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med ABL, ÅRL eller bolagsordningen, 

• bolaget inte fullgjort sina skyldigheter rörande skatter och avgifter i de avseende 
som anges i 10 kap, 

• att i årsredovisningen inte lämnat sådana upplysningar som ska lämnas enligt 
ÅRL; om det kan ske ska revisorn lämna erforderliga upplysningar.  

 
Revisorn ska utöver detta lämna sådana upplysningar som denne anser att aktieägarna bör 
få upplysningar om (FAR, 2005c). Det är även viktigt att nämna att en ren 
revisionsberättelse inte är en garanti för att den inte innehåller några felaktigheter då 
revisionen endast kräver en rimlig och inte en absolut grad av försäkran på att väsentliga 
fel inte förekommer (FAR, 2005a). 

3.2 Revisionens vara eller inte vara 
Här följer en presentation av de, i debatten, största argumenten för respektive emot ett 
avskaffande av revisionsplikten. Diskussionen kring ett avskaffande av revisionsplikten 
tar sin utgångspunkt i den rapport Svenskt Näringsliv givit ut och som är framtagen av 
Per Thorell och Claes Norberg. 

3.2.1 Argument för ett avskaffande av den lagstadgade revisionen 
Det mest framstående argumentet för ett avskaffande av revisionsplikten är att nyttan med 
revision inte överstiger dess kostnad i de små bolagen. 
 
Årsredovisningens främsta syfte är att förmedla information om bolagets ekonomi till 
dess samtliga intressenter, se intressentmodellen i bilaga 1:2 (Smith, 2000). Revisionens 
uppgift är att säkerställa att informationen i årsredovisningen är upprättad enligt god 
redovisningssed och att den visar en rättvisande bild av bolaget. Detta skapar en trygghet 
för intressenterna och den är enligt lag till främst för aktieägarna för att de ska se att 
bolagets styrelse och den verkställande direktören driver bolaget enligt gällande lagar och 
bolagsordning. Dock är det enligt Thorell och Norberg (2005) inte ovanligt att ägare och 
styrelse i mikrobolag består av samma personer. I dessa fall har ägaren full insyn i 
bolagets ekonomi och verksamhet och är därmed inte i behov av att säkerställa att 
informationen är kontrollerad av en revisor. För dessa bolag är revisionen endast till för 
dennes externa intressenter såsom Skatteverket och kreditgivare. Utifrån denna synvinkel 
kan mikrobolagen uppfatta att kostnaden för revisionen inte överstiger dess nytta. 
 
Enligt aktiebolagslagen ska samtliga aktiebolag i Sverige anlita en godkänd eller 
auktoriserad revisor som granskar bolagets årsredovisning, bokföring samt styrelsens och 
den verkställande direktörens förvaltning (FAR, 2005c). Detta medför att det inte görs 
någon skillnad avseende revisionsförfarandet beroende på bolagets storlek och 
omfattning. Sedan januari 2004 gäller RS, som bygger på internationella standarden ISA. 
Denna standard är framtagen för revision av stora bolag då de flesta länder inom EU inte 
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har någon revisionsplikt för små bolag. Genom övergången från Revisionsprocessen, som 
var den rekommendation som ersattes, där utgångspunkten var att revisorn ”bör”, till RS 
där revisorn nu ”ska”, har lägstanivån på kvalitén höjts. Detta medför att revisionen blir 
mer tidskrävande per uppdrag, vilket för mikrobolagen leder till en ökad 
revisionskostnad. Genom de lagar och regler som finns angående revision av bolag kan 
det för mikrobolag leda till att dessa får bära en kostnad som kan upplevas som 
oproportionerligt hög (Shaw, 1978). 
 
En tredje aspekt är att det endast är i norden revisionsplikt förekommer för små bolag. I 
debatten framhålls ofta England som exempel där revisionsplikten för små bolag 
avskaffats. I England grundades avregleringen på en uttalad regleringsfilosofi, vilket är en 
del av ett handlingsprogram för att minska regleringskostnaderna för små och medelstora 
bolag i syfte att stärka deras konkurrenskraft. Regleringsfilosofin baseras på synsättet att 
om inte nyttan av en tvingande regel kan visas överstiga de kostnader regeln för med sig 
så avskaffas regeln. Det måste kunna motiveras med empirisk data att regleringarna 
medför en större nytta en kostnad för bolaget, vilket inte kunde ske (Thorell & Norberg, 
2005).  
 
Thorell och Norberg (2005) ställer sig även tveksamma inför huruvida det är möjligt att 
överhuvudtaget tala om oberoende revision i mikrobolagen. Denna tveksamhet grundas 
på att det i dessa bolag inte är någon skillnad mellan ägare och företagsledning då denne 
utgörs av en och samma person. Vidare anser de att det i ett stort antal revisionspliktiga 
bolag finns ett inbyggt och starkt oberoendehot, som ter sig starkare i ett mikrobolag, med 
endast en ägare, än i ett med flera ägare. Intressenterna kan för dessa bolag inte förvänta 
sig att revisorn är oberoende vilket minskar tilltron till det värde revisionen ger. Detta är 
enligt dem en viktig aspekt i diskussionen kring revisionspliktens vara eller inte vara. De 
anser att argumenten försvagas för att behålla revisionsplikten då det inte är möjligt att 
utgå från att revisorn är oberoende.  
 
Det finns inga offentliga utvärderingar som visar på nyttan av reviderade räkenskaper för 
skattekontrollen enligt Thorell och Norberg (2005). Dagens skattekontroll styrs av en 
relativt komplex modell som är utformad av Skatteverket. Syftet med denna riskhantering 
är att använda myndighetens resurser på bästa möjliga sätt för att få bästa möjliga effekt 
på storleken på skattefel, det vill säga avvikelser i förhållande till teoretisk beräknad 
riktig skatt enligt lag, till följd av avsiktliga och oavsiktliga fel. Informationen erhåller 
Skatteverket från mikrobolagen i form av bland annat deklarationsuppgifter och i detta 
material finns inget krav på årsredovisning.  
 
I det material som ligger till grund för Skatteverkets beslut om taxering, kontroll och 
liknande ingår inte det reviderade räkenskaperna. Däremot krävs räkenskaperna in vid 
fördjupad kontroll, en såkallad skatterevision. Utifrån detta kan Thorell och Norberg 
(2005) konstatera att den reviderade årsredovisningen inte har något kvalitativt samband 
med deklarationsunderlaget vilket medför att revisionen inte är till stor nytta för 
Skatteverket. 
 
Enligt statistik och en rapport från brottsförebyggande rådet, har få anmälningar om 
misstanke om brott inkommit. Detta i förhållande till den målsättning som satts upp att 
skydda bolagets intressenter, förefaller effekten enligt Thorell och Norberg (2005) av 
anmälningsskyldigheten vara mycket begränsad. De anser med anledning av detta att 
revisionsplikten i mikrobolagen har föga effekt. En viktig förklaring kan enligt dem vara 
att revisorerna måste avgå från uppdraget vid en anmälan vilket skapar en intressekonflikt 
hos revisorerna och försvagar incitamentet att upptäcka och anmäla brott. För att motivera 
revisionsplikten för mikrobolag utifrån detta anser de att ett antagande måste göras om att 
företagare i Sverige är slarvigare och mer brottsbenägna än i andra länder, där 
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revisionsplikten inte omfattar mikrobolagen, vilket är en slutsats som utan empiriska 
bevis är helt orimliga. 
 
 

3.2.2 Argument mot ett avskaffande av den lagstadgade revisionen 
Skapar trygghet åt intressenterna 
Det mest grundläggande argumentet för revisionsplikt är att den medför en ökad säkerhet 
och trovärdighet i den ekonomiska informationen (Wennberg, 1994). Användare av 
extern information har ett intresse av att mikrobolagets finansiella ställning och flöden 
avbildas så korrekt och rättvisande som möjligt (Porter, Simon & Hatherly, 1996). Till 
dessa intressenter hör aktieägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, Skatteverket och 
anställda.  
 
Intressenterna kan uppleva att företagsledningen inte är neutrala i sin framställning av 
informationen, vilket medför att en konflikt mellan företagsledningen som framställer 
informationen och intressenterna som använder den finansiella informationen. Det är av 
stor betydelse att informationen har granskats av en oberoende revisor så att de externa 
intressenterna inte baserar sina beslut på information som inte kan räknas som trovärdig, 
då detta skulle medföra stora risker för dessa (Porter et al, 1996).  
 
En aktieägare har vidare enligt 1:3 ABL inte något personligt betalningsansvar för ett 
aktiebolags förpliktelser. Det är därför enligt Axenborg (2005) inte en slump att det i 
ABL finns ett krav på revisionsplikt. Ett aktiebolag har ju som tidigare nämnts ett flertal 
intressenter som genom revision kan känna sig trygga då en oberoende revisor granskat 
bolagets räkenskaper och förvaltning. Axenborg anser vidare att de bolag som vill 
undantas från revisionsplikt kan göra detta genom att bedriva sin verksamhet som firma 
eller som handelsbolag där intressenterna kan känna en trygghet genom att ägarna är 
personligt ansvariga för bolagets förpliktelser. 
 
Revisorerna tillför företagsekonomisk kompetens 
Enligt Andersson (2005) fungerar revisionen som en del av det interna kontrollsystemet 
och säkerställer att den interna och externa redovisningen är informativ och pålitlig. 
Revisorerna tillför även mikrobolagen en företagsekonomisk kompetens vilket var ett 
starkt motiv för att införa ett krav på revisionsplikt i alla aktiebolag. Här kan hävdas att 
detta inte styrker ett krav utan att det i stället bör ligga i mikrobolagets intresse att 
införskaffa denna kompetens. Dock är det svårt för mikrobolagen att bedöma 
kompetensen på olika rådgivare och flera utredningar har visat på en allvarligt bristande 
kompetens inom redovisnings- och skatteområdet bland redovisningskonsulter. 
 
Revisorns roll är än viktigare i ekonomiska krissituationer där mikrobolagen själva har en 
tendens att inte uppfatta problemens omfattning i tid. Om den ekonomiska krissituationen 
identifieras i ett tidigt skede finns det bättre förutsättning för att kunna förebygga konkurs 
och undvika borgenärsbrott. Utan ett lagkrav på revision är risken påtaglig att de bolag 
som bäst behöver revisorns rådgivning är de som väljer bort den av kostnadsskäl. Detta 
skulle leda till en ökad risk att de omedvetet begår lagbrott (Andersson, 2005). 
 
Underlättar skattekontroll och bidrar till brottsbekämpning 
Revisionsplikten gynnar Skatteverket som annars själv skulle vara tvungen att i någon 
form granska mikrobolagens räkenskaper. Genom att behålla revisionsplikten, kan 
Skatteverket undvika behovet av att bygga ut den kontrollapparat som i dag finns för 
taxeringsrevision. Det är detta många länder där revisionsplikten avskaffats för mindre 
och medelstora bolag fått göra (Lundfors, 1994).  
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Revisorns primära uppgift är inte att upptäcka brott i bolagen men det ingår som en viktig 
del i revisorns arbete att granska risker för oegentligheter och möjliga lagöverträdelser 
som kan påverka årsredovisning och förvaltning. Om misstanke om brott föreligger, ska 
revisorn vidta vissa åtgärder, däribland anmäla till åklagare om vissa villkor är uppfyllda. 
Den viktigaste effekten ligger i att revisorn genom sin anmälningsplikt får en 
påtryckningsmöjlighet att förmå företagarna att följa lagstiftningen och undanröja 
effekterna av brott (Andersson, 2005). Genom revisorns brottsbekämpande arbete bidrar 
denne till att minska den oseriösa konkurrens som uppstår vid ekobrott 
(revisorsamfundet,c).  
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4 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet behandlar vetenskapliga teorier och redovisningsteorier kring det ämne som 
studeras. Kapitlet inleds med att presentera principal - agent teorin. Därefter behandlas 
revisorn samt Sveriges skattesystem och ekonomisk brottslighet. Avslutningsvis behandlar 
kapitlet revisionsplikten i andra EU-länder. 
 

4.1 Principal - agent teorin 
Revisionen syftar till att ge trovärdighet åt information som mikrobolaget lämnar och 
grunden till detta behov har sin förklaring i klassisk informationsteori om asymmetrisk 
information.  
 
Principal - agent teorin är en tongivande teori inom forskningen om asymmetrisk 
information (Hope, 2002). I den klassiska artikeln ”The Market for Lemons” beskrev 
George Akerlof hur osäkerhet om kvalitet, som skapas på grund av asymmetrisk 
information, ger konsekvenser i form av ”kostnader för oärlighet”. Detta leder enligt 
Akerlof till en felaktig prissättning på marknaden, där ett objekt av hög kvalitet säljs eller 
köps till ett för lågt pris i förhållande till sitt egentliga värde och motsatt att ett objekt av 
låg kvalitet säljs eller köps till ett för högt pris.  
 
Enligt principal - agent teorin uppstår ett agentförhållande när en part, principalen, 
uppdrar en annan part, agenten, att utföra någon form av tjänst å principalens vägnar. En 
agent har möjlighet att tillgodose sina egna intressen då denne, inom olika områden, har 
större kunskap än principalen. Detta kan leda till att agenten undanhåller eller ger felaktig 
information till principalen. När informationen på detta sätt är ojämnt fördelad, kallas det 
för asymmetrisk information. Grundtanken i principal – agent teorin är således att varje 
individ agerar i sitt eget intresse och ett antagande görs att agenten agerar för att 
maximera sitt eget välstånd, vilket inte alltid är detsamma som att maximera principalens 
nytta (Belkaoui, 2000). 
 
I stora bolag uppstår agentförhållanden då ägandet ofta är avskilt från bolagets ledning. I 
mikrobolag, där ägande och ledning ofta utgörs av samma personer, är istället en 
principal någon som står avskärmad från ledningens agerande och som inte kan verifiera 
dennes handlingar (Collis, 2003). Enligt författarna Anthony och Govindarajan (2003) 
finns det i huvudsak två sätt att handskas med problemen i principal - agent teorin; 
kontroll och incitament. 
 
I denna uppsats kan ett agentförhållande sägas existera mellan de statliga myndigheterna 
och mikrobolagen. Myndigheterna ses som uppdragsgivaren, det vill säga principalen, 
medan mikrobolagen ses som agenter som av staten fått i uppgift att svara för uppbörden 
av skatter och avgifter. Forskning har även visat att beskattning är ett incitament för 
godtycklig redovisning (Lamm-Tennant & Rollins 1994).  
 
Ur denna synvinkel kan revisorerna anses anta rollen som kontrollsystem, där de genom 
sina granskningar kontrollerar att mikrobolagen uppfyller det staten ålagt dem. Det är 
revisorernas uppgift att se till att agenten, det vill säga mikrobolagen, inte använder den 
information som denne besitter på ett felaktigt sätt eller undanhåller information för sitt 
eget intresse. 
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På bilden nedan visas förhållandet mellan de olika aktörerna i principal - agent teorin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Aktörerna i principal - agent teorin. (Egen figur). 

4.2 Revisorn 
Nedan följer en redogörelse för hur revisorns roll ser ut idag samt en beskrivning av 
revisionens närliggande tjänster. Detta tas upp i syfte att belysa vilka roller revisorn 
spelar och vilka arbetsuppgifter denne har utöver revisionsarbetet som i sin tur skapar en 
förståelse för innebörden av och de konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten 
medför för revisorerna som yrkeskår. Vidare görs en redogörelse för de förpliktelser 
revisorn har enligt lag, detta görs för att påvisa vilka krav som ställs på revisorn för att 
denne ska upplevas som trovärdig gentemot bolaget och dess intressenter.  

4.2.1 Revisorns roll  
Den mest centrala roll som revisorn har är att utföra revisionsverksamhet i revisorslagens 
mening. Detta innebär att revisorn granskar förvaltningen eller den ekonomiska 
informationen och avlämnar en rapport. Det mest typiska exemplet är lagstadgad revision 
i aktiebolag (FAR, 2005a).  
 
Yrkesrevisorerna är vid sidan av revisionsverksamheten även verksamma i form av 
rådgivare inom områden som har naturlig anknytning till revisionsverksamheten. Denna 
verksamhet kallas vanligen för fristående rådgivning. Revisorerna styrs i denna roll 
främst av uppdragsgivarnas behov. Det finns dock begränsningar i de fall den fristående 
rådgivningen riktar sig till klienter i revisionsverksamheten då revisorn enligt lag och god 
sed måste förbli oberoende. Detta på grund av att rådgivningen inte tillåts innebära att 
revisorns självständighet samt opartiskhet i revisionsverksamheten äventyras (FAR, 2005 
a). 
 
Fristående rådgivning som sker till uppdragsgivare som inte är klienter i 
revisionsverksamheten kan vanligen lämnas utan förbehåll, dock måste revisorn i 
samtliga fall ta de grundläggande yrkesetiska reglerna i beaktande. Detta innebär att 
revisorn måste upprätthålla en hög grad av integritet samt objektivitet i sitt yrkesutövande 
(FAR, 2005a).   
 
Yrkesrevisorer får även bedriva annan verksamhet som inte har någon naturlig 
anknytning till revisionsverksamhet. Emellertid måste denna verksamhet alltid hållas 
tydligt avskild från revisionsverksamheten och får inte bedrivas av ett revisionsbolag. 
Vidare får verksamheten inte bedrivas i enlighet med vad revisorslagen nämner som 
förtroenderubbande. Detta anses vara fallet då verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att 
den rubbar förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Av detta följer att 
omfattande affärsverksamhet inte kan bedrivas av revisorer (FAR, 2005a). 
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Det är viktigt att klargöra var revisorns olika roller regleras. Vad en vald revisor i bolaget 
ska göra och inte får göra behandlas i ABL. Vad den godkända och auktoriserade revisorn 
ska och får göra regleras i revisorslagen, revisorsförordningen och revisorsnämndens 
föreskrifter. SRS och FAR:s yrkesetiska regler anger vad organisationernas ledamöter ska 
och får göra. Slutligen anger allmän civilrättslig lagstiftning vilka skyldigheter och 
rättigheter yrkesrevisorer har när de utövar verksamhet som saknar direkt reglering av 
tidigare nämnda författningar (FAR, 2005a).  

4.2.2 Revisionens närliggande tjänster 
Det har i debatten förts fram krav på förenklade revisionsregler för mikrobolag 
(Axenborg, 2005). Det framgår dock att EU inte kommer att tillåta en förenklad version 
av RS vilket medför att Sverige måste ta ett eget initiativ till en anpassad revision för små 
bolag (europa.eu). Ett alternativ skulle vara att vända sig till de revisionsnära tjänster som 
regleras i RS, för att undersöka om dessa skulle kunna anpassas och användas för en 
mindre omfattande revision. Dessa tjänster skiljer sig åt avseende omfattning men även 
gällande grad av bestyrkande i revisorns uttalande. Till närliggande tjänster enligt RS 120 
räknas översiktlig granskning, granskning enligt särskild överenskommelse samt 
sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag (FAR, 2005c). 
 
Målet med översiktlig granskning är att revisorn, på grundval av en granskning som inte 
ger alla de bevis som krävs i en revision, ändå ska kunna uttala sig om huruvida denne 
funnit något som tyder på att den aktuella ekonomiska informationen inte i allt väsentligt 
upprättats enligt en fastställd föreställningsram för ekonomisk rapportering. Detta ska ske 
på grundval av en granskning som inte ger alla de bevis som i revision krävs. Denna 
granskning består dels av analytisk granskning och dels av förfrågningar som utformas 
för att granska tillförlitligheten i vad en part påstår och vad en annan part ska använda. 
Bedömning av redovisningssystem, system för intern kontroll och granskning av underlag 
etcetera, innefattas normalt inte i den översiktliga granskningen vilket skiljer den från en 
fullständig revision där dessa är vanliga granskningsåtgärder. Detta medför att 
sannolikheten att revisorn får kännedom om alla betydelsefulla förhållanden är mindre, 
vilket resulterar i att graden av säkerhet i det bestyrkande som lämnas efter en översiktlig 
granskning är lägre än efter en fullständig revision. 
 
Vid ett uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse anlitas revisorn för 
att utföra en revisionsliknande granskning som denne har kommit överens om med 
bolaget och en eventuell tredje part. Här rapporterar revisorn sina faktiska iakttagelser 
och mottagaren måste därefter själv dra slutsatser utifrån materialet. Rapporten är endast 
avsedd för de parter som kommit överens om granskningen då andra, som inte känner till 
bakgrunden, kan missuppfatta resultatet. 
 
Vid en sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag anlitas revisorn 
istället för sin redovisningskunskap och inte som revisionsexpert, för att samla in, 
sammanställa och klassificera ekonomisk information. I detta sammanhang finns 
vanligtvis inga krav på att det bakomliggande siffermaterialet granskas. Här leder inte 
arbetet till att revisorn bestyrker någonting, utan användarna av informationen drar istället 
nytta av revisorns medverkan genom dennes yrkesmässiga skicklighet och omsorg. 

4.2.3 Revisorns oberoende 
Det är viktigt att den som förlitar sig på en revisionsberättelse ska kunna känna sig säker 
på att revisorn inte låtit sig påverkas av andra intressen än att utföra en bra revision. Det 
är av denna anledning som det bland annat i ABL finns regler om revisorns jäv. Dessa 
regler begränsar revisorn från all sådan rådgivning som kan rubba förtroendet mot dennes 
opartiskhet eller självständighet i revisionsuppdraget, med andra ord revisorns oberoende. 
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Reglerna om revisorns jäv som finns i ABL går ut på att andra än den som är revisor i 
bolaget får bistå med redovisningstjänster. Det gäller dock inte tjänster som har att göra 
med bolagets grundbokföring, det vill säga när affärshändelserna presenteras i 
registreringsordning.  
 
Ett förslag fanns i promemorian ”Några frågor om revision” från justitiedepartementet att 
det inte skulle tillåtas enligt lag att redovisning och revision, det som kallas 
kombiuppdrag, skulle skötas av personer verksamma inom samma byrå. FAR och SRS 
lämnade synpunkter i frågan och menade att ändringen skulle medföra ökade kostnader 
för mikrobolag. Enligt promemorian fanns det dock inte anledning att tro att kostnaden 
för mikrobolagens bokföring skulle öka. Däremot menade de att revisionsarvodena skulle 
bli något högre för de bolag som tidigare anlitat samma byrå (regeringen,a). Den 1 januari 
2006 träder den nya aktiebolagslagen i kraft och reglerna om revisorns jäv är utformade 
på samma sätt som i tidigare ABL, så någon hänsyn till det som uttryckts i promemorian 
från justitiedepartementet har inte tagits i denna fråga (FAR, 2005c).   
 
I revisorslagen har det slagits fast att det åligger revisorn att i varje uppdrag efter ett visst 
bestämt schema, den såkallade analysmodellen (se bilaga 2), pröva om det föreligger 
omständigheter som kan rubba förtroendet för dennes opartiskhet och självständighet. 
Föreligger sådana omständigheter ska revisorn avböja eller avsäga sig uppdraget, om 
denne inte kan visa att det med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet eller genom 
att erforderliga åtgärder vidtas kan fullgöras med bevarat förtroende. Åtgärder som 
balanserar ett hot kan till exempel vara att engagera en tredje part i granskningen eller att 
informera revisionens intressenter i revisionsberättelsen, se intressentmodellen i bilaga 
1:1 (SOU 1999:43).  

4.2.4 Revisorns anmälningsplikt 
Tystnadsplikten är en av de grundläggande förutsättningarna för att uppdragsgivare ska 
känna förtroende för revisorn. I ett uppdrag att utföra lagstadgad revision har revisorn 
såväl laglig rätt till information om och av klienten som laglig tystnadsplikt. 
Tystnadsplikten är dock inte gällande i alla situationer utan undantag finns där revisorn 
har en skyldighet att lämna information enligt aktuell författningsbestämmelse, med stöd 
av god yrkessed eller efter behörigt tillstånd (FAR, 2005c).  
 
Revisorns anmälningsplikt avser inte att denne i sitt revisionsarbete ska leta efter brott. 
Anmälningsplikten avser istället att revisorn ska överväga ifall förhållanden som beaktats 
under revisionsarbetet kan föranleda misstanke om brott. Vilka brott som revisorn har 
skyldighet att anmäla samt vilka åtgärder denne måste vidta finns specificerat i 10:38-40 
ABL (FAR, 2005b). Anmälan om brott ska ske först då de åtgärder vidtagits som 
handlingsplikten kräver och detta inte lett till önskat resultat. Således ska anmälan 
betraktas som revisorns yttersta alternativ att tillgå. Detta synsätt är därför mest förenligt 
med lagstiftningens syfte, det vill säga att förebygga brottslighet i aktiebolag 
(ekobrottsmyndigheten,a). 
 
Revisorns skyldighet att anmäla vid misstanke om brott syftar endast till brott utförda av 
en styrelseledamot eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet 
(FAR, 2005c). Handlingsplikten begränsas inte till att endast omfatta misstanke vid 
revisionsarbetet, utan kan även ske vid ett konsultuppdrag hos klienten. Dock gäller 
tystnadsplikt om revisorn genom uppdrag hos ett annat bolag, än den ursprungliga 
klienten, erhåller information som revisorn är förhindrad från att använda vid revision av 
den ursprungliga klienten (ekobrottsmyndigheten,a). 
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4.3 Sveriges skattesystem och ekonomisk brottslighet 
I det nästkommande följer ett avsnitt om Sveriges skattesystem där Skatteverkets olika 
kontroller kort beskrivs samt där välfärdsmodellen redovisas. Detta görs i syfte att ge en 
förklaring till det kontrollsystem Skatteverket använder samt till den skattenivå som idag 
föreligger. Vidare redogörs för sambandet mellan redovisning och beskattning för att 
belysa den roll kontrollen på bolagets räkenskaper har för Skatteverket idag. 
Avslutningsvis följer en beskrivning av Ekobrottsmyndighetens verksamhet samt en 
redogörelse för de brott där revisorn har anmälningsplikt. Detta behandlas i syfte att 
belysa de direkta konsekvenser som ett avskaffande av revisionsplikten innebär för 
Ekobrottsmyndigheten och de indirekta konsekvenser ett avskaffande medför för 
Skatteverket. 

4.3.1 Skattesystem 
Skatteverket är den myndighet som ersatte tidigare Riksskatteverket och tio regionala 
skattemyndigheter. Myndigheten har bland annat till uppdrag att kontrollera bolagens 
taxering vilket sker på olika nivåer. Den största delen av granskningen görs i form av 
skrivbordskontroller men även kontrollformer som taxerings- eller skattebesök och 
skatterevisioner förekommer (skatteverket,a).  
 
När deklarationer kommer in till Skatteverket sker först en översiktlig kontroll av 
uppgifterna. Därefter sker en maskinell läsning där uppgifterna i deklarationen matchas 
mot ett frågepaket som tagits fram av myndigheten. Det är utifrån denna kontroll 
deklarationer väljs ut för skrivbordsgranskning. Handläggaren granskar då deklarationen 
och om fel upptäcks sker en kontakt med bolaget skriftligen. Taxeringsbesök utförs av 
myndigheten om denne vill kontrollera att något som tagits upp i deklarationen faktiskt 
existerar, till exempel en redovisad tillgång, och det handlar ofta om en specifik post som 
granskas (skatteverket,a).  
 
Den mest djupgående kontrollformen är skatterevision och denna går ut på att 
bokföringsmaterial stäms av mot kontrolluppgifterna. Denna kontroll är betydligt dyrare 
än till exempel skrivbordskontroll och sker vanligen planerat snarare än slumpmässigt 
(skatteverket,a). 
 
Statens inkomster i form av skatter och avgifter uppgick år 2004 till 664,3 miljarder SEK. 
Skatteinkomsterna används i huvudsak till att finansiera välfärden, med andra ord betala 
den offentliga sektorns utgifter (regeringen,b). Skatteverket uppskattar dock att staten går 
miste om 71 miljarder SEK per år på grund av svarta inkomster. Av detta belopp kan den 
största delen kopplas till kopplas till små bolag med en omsättning som understiger en 
miljon SEK, vilket innefattar mikrobolagen (ekobrottsmyndigheten,c).  
 
De stora skillnaderna i olika länders sociala avgifter och därmed skattenivåer, har att göra 
med vilken välfärdsmodell landet väljer att tillämpa. Vid en internationell jämförelse har 
Sverige en omfattande offentlig verksamhet och generösa bidrag enligt Eklund (1998). 
Här nedan följer en kort beskrivning av tre renodlade välfärdsmodeller som används i 
olika OECD-länder (Persson & Johansson, 2002): 
 
Den liberala välfärdsmodellen 
Denna modell omfattar enbart de befolkningsgrupper som har de största behoven, med 
andra ord de allra fattigaste. Här saknas skattefinansierade socialförsäkringar för stora 
befolkningsgrupper och skattefinansierade välfärdstjänster är begränsade till skola och 
vård för låginkomstgrupper. Enligt denna modell ges en minimal ekonomisk trygghet vid 
till exempel arbetslöshet eller sjukdom, vilket medför att individerna behöver komplettera 
med privata försäkringar. Ett land som tillämpar denna modell är Storbritannien. 
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Den korporativa välfärdsmodellen 
Modellen omfattar i princip enbart dem som har ett arbete och rättigheterna baseras på 
arbetet. Administrationen och finansieringen sköts i regel genom ett samarbete mellan 
stat, arbetsgivare och löntagare. Ersättningsnivåerna kan vara höga för de löntagargrupper 
som är försäkrade och tillgången till välfärdstjänster, i första hand sjukvård och 
barnomsorg, är beroende av vilken yrkesgrupp individen tillhör. Tyskland är ett land som 
tillämpar denna modell. 
 
Den generella välfärdsmodellen 
Modellen kallas även för den skandinaviska välfärdsmodellen. Denna modell har den 
högsta täckningsgraden, vilket innebär att hela befolkningen omfattas. Tanken är att 
socialförsäkringar och välfärdstjänster ska omfatta alla grupper och inte vara 
behovsprövade, dock med undantag för till exempel bostads- och socialbidrag. 
Medborgarna ska ha tillgång till i huvudsak skattefinansierad skola, vård och omsorg och 
dessa tjänster ska hålla en hög kvalité. 

4.3.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning  
Det finns tre sätt att klassificera sambandet mellan redovisning och beskattning vid 
bokslut. Dessa utgörs av (skatteverket,b): 
 
Ett materiellt samband 
Ett materiellt samband innebär att redovisningsreglerna är styrande vilket medför att om 
bolagets redovisning följer vedertagna redovisningsregler och god redovisningssed så 
accepteras det redovisade resultatet även skattemässigt. 
 
Ett formellt samband 
Utgångspunkten enligt detta samband utgörs av att den skattemässiga 
inkomstberäkningen är en särskild skatterättslig reglering till vilken knyts ett krav på att 
den redovisningsmässiga behandlingen av transaktionen måste följa den skattemässiga. 
Skattereglerna kan här sägas vara styrande i dubbel bemärkelse, både för beskattningen 
och för redovisningen.  
 
Inget samband 
Enligt denna klassificering avgör skattereglerna hur en viss transaktion ska beskattas. 
Redovisning och beskattning har var sitt regelsystem och det finns ingen koppling mellan 
dessa system. Bolagets bokföring och redovisade resultat saknar relevans vid 
företagsbeskattningen. I det fall att särskilda materiella skatteregler har införts, kan 
redovisningen på dessa områden utformas fritt i enlighet med vedertagna 
redovisningsregler och god redovisningssed.  
 
Sverige har formellt lämnat över en stor del av ansvaret att bestämma skatteunderlaget till 
redovisningslagstiftningen och normgivarna. Sambandet mellan redovisning och 
beskattning är således mycket starkt. Grundtanken bakom sambandet är att redovisningen 
genom dess flexibilitet är bäst lämpad att fastställa ett riktigt och rättvisande resultat för 
bolaget. Genom att utgångspunkten är bolagens räkenskaper tillgodoses också statens 
kontrollbehov av själva beskattningen (skatteverket,b).  
 
Sambandet har även inneburit ett enklare och mer begripligt regelsystem då bolaget till 
skillnad från i andra länder undviker skilda regelsystem för redovisning och beskattning. 
Det medför även att det för bolagen blir enklare då de endast behöver upprätta ett bokslut. 
Detta bokslut kan utan större korrigeringar ligga till grund för beskattningen vilket 
underlättar upprättandet av deklarationsuppgifter för bolaget. För Skatteverkets del 
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medför det starka sambandet mellan redovisning och beskattning fördelar, både gällande 
administration och kontroll (skatteverket,b). 
En nackdel med att använda sig av ett materiellt samband är att bolagen själva i för stor 
utsträckning kan påverka beskattningsunderlaget och tidpunkten för beskattning. Oftast 
berör det specifika frågor där önskemål finns om skatterättsliga lösningar så att 
begränsning kan ske av den individuella bedömning och valfrihet som många gånger 
gäller i redovisningen (skatteverket,b).  
 
Det finns även problemområden där subjektiviteten i bedömningen är så stor att 
lämpligheten av en skattemässig koppling till redovisningen kan ifrågasättas. Ur 
redovisningssynpunkt har framhållits att sambandet medför att utvecklingen av god 
redovisningssed riskerar att hämmas genom att förändringar av kvalitetshöjande karaktär 
för redovisningen hålls tillbaka på grund av att de medför ett ökat skatteuttag 
(skatteverket,b). 

4.3.3 Ekonomisk brottslighet   
Ekobrottsmyndighetens uppgift är att bekämpa och förebygga ekonomisk brottslighet. 
Verksamheten är uppdelad i brottsförebyggande arbete samt utredning och lagföring. 
Revisorerna har stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både gällande anmälan om 
misstänkt brottslighet och från ett allmänt brottsförebyggande perspektiv. Sedan 1999 är 
revisorerna skyldiga att göra en anmälan till åklagaren vid misstanke om att ekonomisk 
brottslighet har begåtts av den verkställande direktören eller en styrelseledamot i bolaget 
(ekobrottsmyndigheten,a). 
 
Ekonomisk brottslighet är ett begrepp som innehåller många olika typer av brott. Det 
handlar om brott som antingen sker direkt eller indirekt för vinnings skull inom ramen för 
ett bolag. Brotten utgörs av bokföringsbrott, brott mot borgenärer, skattebrott, 
insiderbrott, otillbörlig kurspåverkan, förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott, 
bestickning och penningtvätt (BRÅ, 2004). För en beskrivning av dessa brott se bilaga 3. 
 
Det är få brott som upptäcks då dessa ofta saknar tydliga brottsoffer som upptäcker och 
anmäler dessa. Många av ekobrotten uppdagas av kontroll- och tillsynsmyndigheter eller 
utav andra kontrollfunktioner såsom revisorer eller konkursförvaltare och brukar därmed 
benämnas som spaningsbrott (BRÅ, 2004). 
 
Revisorer har under år 2005 anmält 108 brottsmisstankar i sammanlagt 83 ärenden. Av 
dessa brottsmisstankar avser 93 misstankar om bokföringsbrott och åtta misstankar om 
brott mot ABL. Resterande sju misstankar avser andra ekobrott. Under samma period, 
2004, anmäldes 56 brottsmisstankar i sammanlagt 37 ärenden, varav två ärenden har 
lagförts och åtta har skrivits av. Ingen dom meddelades under 2004 medan fem domar 
hittills har meddelats år 2005 (ekobrottsmyndigheten,b). 

4.4 Revisionsplikt i andra EU länder  
I detta avsnitt behandlas den lagstadgade revisionsplikten i England och Tyskland. Syftet 
med detta är att genom en internationell jämförelse med länder som England och 
Tyskland för att öka förståelsen för hur ett avskaffande av revisionsplikten skulle påverka 
de svenska bolagen.  

4.4.1 Revisionsplikt i England och Tyskland 
England 
Lagstiftningen i England delar in aktiebolagen i två skilda grupper; public limited 
companies (Plc) och private companies (Ltd). Börsnoterade aktiebolag är såkallade public 
limited companies. För dessa krävs ett aktiekapital på minst 50 000 pund och dessa bolag 
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får aldrig undantas från revisionsplikt. Private companies är icke börsnoterade bolag. 
Dessa har själva möjlighet att välja ifall de vill ha ett aktiekapital öppet för försäljning till 
allmänheten och kan i vissa fall undantas från revisionsplikt (ACCA,a).  
För att klassificeras som ett mindre bolag i England krävs att två av tre uppsatta krav 
måste vara uppfyllda vilket framgår i ”Companies Act”. Kraven är följande; bolagets 
omsättning måste understiga 2,8 miljoner pund, balansomslutningen ska understiga 1,4 
miljoner pund samt att antalet anställda inte tillåts överstiga 50 personer. Dessa små bolag 
behöver inte lämna lika omfattande information som de större bolagen. Bland annat är de 
befriade från kravet att lämna en kassaflödesanalys (Goodhead, 2000). 
 
Fram till 1980-talet var det i England lag på att samtliga bolag, oberoende av dess storlek, 
var tvungna att följa samma regler avseende revision. 1993 utnyttjande England 
revisionsundantaget i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv för små aktiebolag. 
Gränsvärdena för undantaget har sedan dess höjts tre gånger; år 1997, år 2000 och år 
2004, och ligger idag på den av EU maximalt tillåtna gränsen.

 
Undantagen gäller dock 

inte för alla aktiebolag. Bland annat ska publika aktiebolag och aktiebolag som driver 
finansiell verksamhet alltid revideras (Thorell & Norberg, 2005).  
 
Ändringarna inleddes med en uppdelning på små, medelstora och stora bolag och år 1997 
blev alla ”private companies”, med en omsättning på mindre än 350 000 pund, befriade 
från revision. År 2000 ändrades gränsen till att alla bolag med en omsättning på mindre 
än 1 miljon pund, blev befriade från revisionsplikt. Vidare får heller inte bolagens 
balansomslutning överstiga 1,4 miljoner pund (Manek, 2000). Den senaste ändringen år 
2004 medförde att gränsvärdena idag är enligt följande; en omsättningsgräns på 5,6 
miljoner pund, en balansomslutning på 2,8 miljoner pund samt maximalt 50 anställda 
(ACCA,b).  
 
Avregleringen av revisionsplikten i England bottnade i traditionell kostnad - nytta teori. 
Teorin innebär att den ekonomiska information som ett bolag lämnar både innebär 
kostnader och nytta. Kostnaderna utgörs av framtagandet och användningen av 
informationen. Nyttan utgörs av värdet av de förbättrade beslut som kan tas grundat på 
informationen. Det kan dock vara problematiskt att kvantifiera nyttan för revisionen och 
en avvägning måste ske på intuitiva grunder. Det väsentliga i teorin är att den nytta som 
den framtagna ekonomiska informationen genererar överstiger de kostnader som 
användningen och framställandet av revisionen skapar (Smith, 2000). 
 
Den Engelska revisiorsföreningen ACCA har svarat på dessa förändringar genom att de 
givit ut en särskild informationsbroschyr vid namn ”Why audit matters- Your guide to the 
benefits of audit”. I denna återfinns ett flertal argument som talar för varför bolag bör 
använda sig av en revisor, trots att kravet på revisionsplikt försvunnit. Broschyren 
hänvisar till en studie där 94 procent av bankkamrerna betraktar revisionsberättelsen som 
ett viktigt bevis på hur väl ett bolag har skötts. Det framgår även att bankerna föredrar att 
ge lån till bolag som fått sina räkenskaper granskade av en revisor. Fler än 80 procent av 
direktörerna i tillväxtbolag vill att en revisor ska anlitas och nästan alla företagsledare 
värdesätter revisorns arbete (ACCA,a).  
 
Tidigare forskning - Jill Collis (2003) 
Det har gjorts flera studier angående revisionsplikten i små och stora bolag i England. 
Den senaste studien gjordes på uppdrag av handelsdepartementet i England, år 2003 av 
Collis. I studien behandlas nyttan med revision och företagsledares syn på undantaget av 
revisionsplikten. Syftet med studien var att undersöka hur många bolag som utnyttjade 
undantaget från revision samt se hur stora kostandsbesparingar som kunde göras. 
Dessutom undersöktes vilka faktorer som skulle kunna påverka företagsledningens val att 
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frivilligt välja revision, i det fall att gränsvärdena skulle höjas till EU:s maximalt tillåtna 
värden för undantag av revision.  
 
Studien sändes till 2 633 onoterade aktiva aktiebolag som inte ingick i någon koncern. 
Svar erhölls från 790 bolag (cirka 30 procent), vilket ansågs nog representativt. Den andel 
av de svarande bolagen som valt att utnyttja undantaget från revision var 58 procent, 
medan resterande del fortfarande valde att revidera sitt bolag. Det viktigaste skälet som 
angavs för att använda sig av undantaget från revisionsplikt var revisionsarvodet. Dock 
kunde endast ett fåtal meddela några specifika summor. 
 
De huvudsakliga fördelarna med revision som bolagen ansåg var: 
 

• kontroll av redovisning och ekonomisystem (65 procent instämde) 
• förbättra tillförlitligheten på redovisningen (61 procent instämde) 
• trovärdighet gentemot banker (58 procent instämde) 
• bidrar till att skydda mot bedrägerier (50 procent instämde) 
• förbättrar kvaliteten på informationen (43 procent instämde) 

 
Förslaget om att höja gränsvärdena i England till EU:s maximalt tillåtna gränser 
förespråkades av 57 procent av bolagen. I det fall att gränsvärdena för den lagstadgade 
revisionen skulle höjas, angav 42 procent att de skulle fortsätta med revision, medan 56 
procent angav att de skulle avstå. Två procent valde att inte svara. Bland de större 
bolagen, som för första gången skulle innefattas av undantaget från revision, svarade 79 
procent att de skulle ha frivillig revision. 
 
Utifrån undersökningen kunde en del slutsatser dras gällande vilka bolag som föredrog 
revision, trots att krav på detta inte fanns. Dessa bolag kännetecknades av att: 
 

• de hade en större omsättning, 
• företagsledningen ansåg att revision ökar kvaliteten på den finansiella 

informationen, har en positiv effekt på bolagets kreditvärdighet och att revisionen 
ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning, 

• de var inte helt familjeägda och de hade aktieägare som inte har tillgång till 
internredovisning, 

• företagsledningen lämnade normalt en kopia av årsredovisningen till banker eller 
andra finansiärer.  

 
Tyskland 
I Tyskland finns det i huvudsak två typer av bolag. ”Aktiengesellschaft” (AG) och 
”Gesellschaft mit beschränker Haftung” (GmbH). Båda dessa bolagsformer kan liknas vid 
Sveriges aktiebolag (AB). I Tyskland är det, till skillnad från Sverige, storlek och typ av 
bolag som är avgörande för om revision av räkenskaper ska utföras eller ej. Vid en 
börsintroduktion är AG den bolagsform som krävs. Samtidigt är dock lagarna 
komplicerade rörande AG vilket är den största orsaken till att privata bolag ofta undviker 
denna bolagsform (schwedenkammer).  
 
Den dominerande formen av bolag är GmbH och för dessa är lagarna ej lika omfattande 
som för AG. När utländska bolag ska etablera sig i Tyskland används nästan uteslutande 
bolagsformen GmbH. Informationsplikten är för GmbH mindre än vad den är för svenska 
bolag, gällande bland annat balansräkning, resultat samt andra företagsdetaljer 
(schwedenkammer). 
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Lagstiftningen i Tyskland fastställer att samtliga bolag i Tyskland ska genomgå revision, 
utom de som faller under gränsen för små bolag. De bolag som går under benämningen 
små bolag är de som uppfyller minst två av de tre följande gränsvärdena. 
Balansomslutningen får inte överstiga 3 438 000 euro, efter det att det negativa egna 
kapitalet dragits av. Omsättningen får inte överstiga 6 875 000 euro under tolv månader 
före balansdagen eller årsgenomsnittet anställda får inte överstiga 50 (Malm, 2005). 
Tyska bolag har enligt Malm för vana att anlita vad som i Tyskland kallas en 
Steuerberater. Dessa är självständiga skatterådgivare som enligt tysk lag inte får vara 
anställda av det bolag åt vilka de utför skatterådgivningen vilket således innebär att 
rådgivningen sker på uppdragsbasis. De kan även anlitas för att upprätta bolagens 
bokföring och deras deklarationer. Det är även de som företräder bolaget framför domstol 
ifråga om tvistiga finansiella frågor (Malm, 2005).  

4.4.2 Sambandet mellan redovisning och beskattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur2: Sambandet mellan redovisning och beskattning i olika länder. (Egen figur) 
 
Som framgår av skalan ovan tillhör Tyskland liksom Sverige ett av de länder som har 
lämnat över en stor del av ansvaret gällande skatteunderlaget till redovisningslagstiftarna 
och redovisningsnormgivarna. Detta samband motsvaras av ett formellt samband där det 
finns en stark koppling mellan redovisning och beskattning. England är ett land som å 
andra sidan har ett frikopplat system mellan redovisning och beskattning vilket framgår 
av skalan och denna frikoppling gör sig främst gällande i de små bolagen (skatteverket,c). 
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5 EMPIRI 
 
I följande kapitel redogörs för det material som insamlats genom intervjuer och som 
utgör uppsatsens empiriska resultat. Kapitlet har fyra underkapitel som behandlar 
revisorerna, föreningarna FAR och SRS, Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten. En 
presentation av respondenterna återfinns i bilaga 4 och intervjuunderlagen återfinns i 
bilaga 5.  
 

5.1 Revisorerna 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts med fem revisorer. 
Dessa har valts ut då de representerar små, medelstora och stora revisionsbyråer, för att 
på bästa sätt fånga upp vad en avskaffad revisionsplikt medför för revisorerna som 
yrkeskår. Avsikten är att belysa dessa respondenters synpunkter och inställning till vad 
en avskaffad revisionsplikt skulle få för konsekvenser. Avsnittet är uppdelat i tre delar, 
där varje respondents svar har sammanställts och redovisas i form av en 
sammanfattning.  

5.1.1 Revisorns roll idag 
A Anderssons klienter består i huvudsak av små och medelstora ägarledda bolag liksom 
ekonomiska och ideella föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser och religiösa 
trossamfund. Kontakten med klienten sker vanligen en gång per år i samband med 
revisionen. Dock är kontakten tätare då det uppstår problem eller i det fall någon typ av 
rådgivning krävs. Byråns verksamhet består till cirka 40 procent av revision medan 
resterande verksamhet utgörs av kombiuppdrag samt rådgivning. 
 
Större delen av Ernebergs klienter består av små och medelstora bolag. Han har tidigare 
bland annat arbetat med bolag som till exempel Skandia men sitter idag på den avdelning 
som arbetar med små och medelstora bolag. Med vissa klienter sker kontakten varje 
vecka men vanligast är att kontakten sker en till två gånger per månad. Kontakten blir 
mer intensiv vid löpande granskning och bokslutsgranskning. Arbetsuppgifterna har till 
viss del kommit att förändrats. Erneberg är numera inblandad i ett internt arbete som går 
ut på att stödja medarbetarna i arbetet med revision av ägarledda bolag. Detta arbete utgör 
idag cirka 30 procent medan resterande del utgörs av revision samt rådgivning.  
 
Gustafssons klienter består av små och till viss del medelstora bolag. I de flesta fall sker 
kontakten med klienten i samband med revisionen. Många av klienterna anlitar 
redovisningskonsulter som sköter bokföring och bokslut/årsredovisning. I dessa fall är 
klienten inte i samma behov av revisorns rådgivning. Revisionen utgör cirka 85-90 
procent av verksamheten och de övriga 10-15 procenten består av rådgivning. 
 
Plogfeldt har klienter i alla typer av bolag såsom handels-, industri- och importföretag. 
De flesta är små bolag men även medelstora förekommer. Kontakten med klienterna 
varierar men det stora flertalet träffar han endast en gång per år i samband med 
revisionen. Detta beror ofta på att bolaget har anlitat en redovisningskonsult som sköter 
den löpande bokföringen och upprättandet av årsredovisningen. Med andra klienter sker 
kontakten dock betydligt oftare. Revisionen upptar cirka 80 procent av verksamheten, 
medan resterande 20 procenten utgörs av rådgivning. 
 
Sjöbergs klienter utgörs av små och medelstora bolag. Kontakten sker med de flesta 
klienterna tre till fyra gånger per år. Det finns dock undantag där kontakten sker mer 
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sällan eller så ofta som fem till sex gånger eller mer per år. Revisionen utgör cirka 65-70 
procent av arbetsuppgifterna. Inom revisionen ingår även rådgivning som har ett direkt 
samband med revisionen. De övriga 30-35 procenten utgörs av allmän rådgivning, 
redovisnings- och skattekonsultationer. 

5.1.2 Revisionspliktens vara eller inte vara 
A Andersson anser att det ställs höga krav på småföretagarnas kunskaper i redovisning, 
då de måste följa både bokföringsnämndens allmänna råd samt redovisningsrådets 
rekommendationer i det fall bokföringsnämndens råd inte räcker till. Detta, tillsammans 
med en allt mer komplicerad skattelagstiftning resulterar i ett komplicerat regelverk som 
får till följd att många fel begås. Utifrån denna aspekt anser han att det med andra ord blir 
livsfarligt att inte ha en revisor som kan upptäcka samt informera bolaget om de misstag 
som begåtts.  
 
De allra flesta klienterna upplever enligt A Andersson att de har nytta av sin revisor. I de 
fall att bolaget har anlitat en redovisningskonsult för att utföra redovisningen och denne 
därigenom har större kontakt med bolaget än vad revisorn har så kan dock följden bli att 
bolaget inte ser det rättelsearbete som den valda revisorn faktiskt utför. För större bolag är 
det mer självklart att de ska ha revision. Å andra sidan, ju större bolag desto mer 
utvecklad egen ekonomikompetens har de. Mikrobolag har därför större behov av 
revisorn som rådgivare.  
 
A Andersson anser att det största argumentet för revisionsplikt är att vi lever i ett 
högskattesamhälle. Om revisionsplikten avskaffas utan att samhället utökar 
skattekontrollen så skulle det innebära att staten inte skulle driva in lika höga 
skatteintäkter. Även den ekonomiska brottsligheten skulle öka av den anledningen att 
revisorerna inte skulle ha samma möjlighet att anmäla vid misstanke om brott. En risk 
med en avskaffad revisionsplikt, är enligt A Andersson, att seriösa bolag i allt större 
utsträckning tvingas konkurrera med mindre seriösa bolag som inte tar lika hårt på de 
lagar och regler vi har i Sverige. Vidare är det generellt sett viktigt för bolagets samtliga 
intressenter att kunna lita på den ekonomiska information som bolaget redovisar i sin 
årsredovisning.  
 
A Andersson anser att det är företagsledaren som har störst nytta av revisionen. Dock har 
samtliga av bolagets intressenter stor nytta av revisionen då den säkerställer den 
ekonomiska informationen som bolaget redovisar. Han ställer sig frågande till den 
jämförelse som Svenskt Näringsliv gjort med England som avskaffat revisionsplikten. 
Detta med anledning av att han anser att skillnaden mellan Englands bolagsform Ltd och 
svenska aktiebolag är för stor.  
 
I England kostar det enligt A Andersson ett pund att starta ett ”aktiebolag” samt att 
ägarna ofta får lämna garantier för bolagets skulder. I Sverige däremot ska ägarna satsa 
minst 100 000 SEK i aktiekapital. Det som i England räknas som ett ”aktiebolag” 
inkluderar därmed även det som vi i Sverige betecknar som handelsbolag, där lagstadgad 
revisionsplikt endast förekommer i undantagsfall. Det största argumentet som talar mot 
revisionsplikten, enligt A Andersson, kan sägas vara ifall den avskaffas i Finland och i 
Danmark, vilket skulle medföra svårigheter att försvara den i Sverige.  
 
Vissa klienter kommer enligt Erneberg att uppleva ett avskaffande av revisionsplikten 
som positivt. Detta framhålls främst av dem som upplever revisionen som ett nödvändigt 
ont. Andra klienter menar istället att det är viktigt med en bra kontakt och de ser hellre att 
revisorn upptäcker något fel i bokslutet än att Skatteverket gör det.  
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Erneberg upplever att de flesta klienter uppskattar den oberoende samarbetspartnern som 
revisorn är för rådgivning. De anser att det är lättare att rådfråga revisorn som är insatt i 
bolagets verksamhet och ekonomi än att istället vända sig till exempelvis Skatteverket för 
att få råd. Detta trots att Skatteverkets rådgivning inte skulle medföra någon kostnad. Han 
menar vidare att mikrobolagen varken har kunskapen eller tiden att sätta sig in de lagar 
och regler som ett aktiebolag ska följa i Sverige.  
 
Det största argumentet med att revisionsplikten ska vara kvar är enligt Erneberg den 
kontrollfunktion den faktiskt utgör. Om den avskaffas kommer säkerheten att minska och 
mikrobolagen kommer att få svårt att bevisa att de följer de lagar och regler som krävs. 
Revisorns granskning medför att problem och felaktigheter kan upptäckas i ett tidigt 
skede och därmed antingen kan tas om hand respektive korrigeras.  
 
Ett annat argument som Erneberg framhåller är att bolagets samtliga intressenter har ett 
behov av att veta att årsredovisningen visar en rättvisande bild av bolaget och att den 
granskats av en oberoende part. Med hänsyn till de nyss nämnda argumenten anser han att 
revisionsplikten ska vara kvar. Dock anser han att regelsystemet måste förändras för 
mikrobolagen samt att de formaliserade kraven vid dokumentationen måste förenklas och 
revideras.  
 
För mikrobolag där ägaren är den enda intressenten, tillför revisionen inte något som inte 
Skatteverket kan kontrollera, till exempel ett mindre konsultbolag, där kompetensen 
snarare än verksamheten står i fokus, kan undantas från revisionsplikten. Det är dock 
svårt att dra en gräns för vilka bolag som detta ska gälla för. Erneberg ställer sig även 
tveksam till om revisionsplikten verkligen ska gälla för de aktiebolag som är vilande.  
 
En avskaffad revisionsplikt kommer enligt Gustafsson att innebära kostnadsbesparingar 
för mikrobolagen. Dock kommer det att medföra en utökning av Skatteverkets 
verksamhet, vilket enligt Gustafsson, kommer att belasta mikrobolagen i form av till 
exempel årliga avgifter. De små bolagen upplever att revisionen ger en nytta mot 
myndigheterna då de får ett kvitto på att redovisningen är granskad. Utöver detta upplever 
de revisionen mer som ett tvång. De större bolagen har ett större intresse av revisionen då 
den kontrollerar att de anställda följer de rutiner och interna kontroller bolaget ställt upp.  
 
Gustafsson anser att det största argumentet för revisionsplikt har att göra med att ägarna i 
ett aktiebolag har ett begränsat ansvar. Revisionen medför en ökad trygghet för bolagets 
intressenter. Hans bedömning är att det främst är bolagets externa intressenter som har 
den största nyttan av revisionen, som till exempel Skatteverket, banker och 
tillståndsgivare.  
 
En avskaffad revisionsplikt kommer enligt Gustafsson att medföra att den ekonomiska 
brottsligheten kommer att öka under förutsättning att Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten inte utökar sina verksamheter. Han menar att det största 
argumentet för ett avskaffande av revisionsplikten är att samma regelverk tillämpas för 
såväl stora som små bolag. Därmed anser han att revisionsplikten inte är försvarbar med 
nuvarande regelverk.  
 
Plogfeldt anser att ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra att mikrobolagen 
skulle få svårt att få krediter. Vidare kommer det att medföra att mikrobolagen kommer 
att utsättas för noggrannare skatterevisioner. De kommer även att sjunka i kreditvärdighet 
då kreditratingsföretagen inte kan få garanti för att årsredovisningen visar en rättvisande 
bild.  
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Avseende mikrobolagens syn på revisionen menar Plogfeldt att de bolag som låter 
revisionsbyrån sköta både redovisningen och revisionen (kombiuppdrag) har svårt att 
skilja dessa åt och är nöjda med det revisorn presterar. Men det bolag som har en 
redovisningskonsult som sköter redovisning och där revisorn endast reviderar 
årsredovisningen, har svårt att se att nyttan överstiger kostnaden. Han anser vidare att det 
inte är storleken på bolaget som är avgörande för huruvida revisionen är uppskattad eller 
inte. Det är snarare revisorns uppdrag i bolaget som är avgörande.  
 
Det största argumentet för revisionsplikt är enligt Plogfeldt att revisionen åstadkommer 
en årsredovisning som samhället och kreditgivare kan lita på. Han anser att det är bolaget 
som har störst nytta av revisionen idag. Detta på grund av att revisionen ökar bolagets 
kreditvärdighet vilket medför att de lättare erhåller krediter. Revisionen möjliggör även 
för seriösa bolag att urskilja sig från mer oseriösa. Plogfeldt anser att det största 
argumentet för ett avskaffande av revisionsplikten är att revisionen idag inte är anpassad 
för mikrobolagen.  
 
Sjöberg menar att ett avskaffande av revisionsplikten kan öka risken för att bolaget 
istället kommer att revideras av Skatteverket, vilket i sin tur kan öka risken för till 
exempel skattetillägg om myndigheten upptäcker fel. Dessutom kan banker och andra 
intressenter begära att det ska göras en revision trots att en såkallad auktoriserad 
redovisningskonsult skrivit ett intyg som bekräftar bokslutet. Detta skulle enligt Sjöberg 
innebära delvis dubbla kostnader.  
 
Att mikrobolagen skulle uppleva revisionen som ett tvång är något Sjöberg anser vara 
överdrivet. I de allra flesta fall är revisionen uppskattad eftersom de får rådgivning i 
samband med granskningen som de inte hade erhållit om de själva eller om en 
redovisningskonsult upprättat bokslutet. Med stora bolag planeras revisionen tillsammans 
med bolaget medan detta inte sker i mikrobolagen. Kommer revisorn med ett mervärde 
uppskattas det lika mycket som själva kontrollen på grund av att alternativet kan vara 
skattetillägg eller att man går miste om skattefördelar. 
 
Det största argumentet för revisionsplikt är enligt Sjöberg att mikrobolaget genom 
revisionen får en kontroll på att denne har följt de lagar och regler som de är förpliktade 
att följa. Denna kontroll är även viktig för samhället, kreditgivare och för att motverka 
ekonomisk brottslighet. Med andra ord menar han att revisionen är till nytta för bolaget, 
ägarna och övriga omvärldsintressenter som staten, leverantörer och kreditgivare.  
 
Dessutom menar Sjöberg att revisionen motverkar ekonomisk brottslighet och därmed 
även illojal konkurrens. Han anser att det största argumentet för ett avskaffande av 
revisionsplikten är att revisionen kan anses vara för komplicerad i mikrobolag. Ett 
avskaffande skulle medföra att revisorn kan få utföra fler tjänster utan att behöva ta 
samma hänsyn till reglerna om oberoende som idag. 

5.1.3 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
A Andersson menar att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra att 
verksamheten kommer att övergå mer mot rådgivning samt redovisning. De företagare 
som vid ett avskaffande väljer att avstå från revisionen, kommer i stället att vilja ha en 
kvalificerad revisor som kundansvarig och rådgivare. Detta var vad som skedde när 
England avskaffade revisionsplikten.  
 
Det är enligt A Andersson främst de små revisionsbyråerna, som inte har så mycket 
kombinerade uppdrag, som kommer att förlora uppdrag. Detta då det är dessa bolag som 
har störst andel mikrobolag som klienter. Effekten kommer att bli att de stora 
revisionsbolagen blir ännu mer dominerande på marknaden då det blir färre konkurrenter. 
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Eftersom de små revisionsbyråerna har lägre priser kommer revisionskostnaden för 
småföretagarna att öka.  
 
Enligt Erneberg kommer revisorerna i allt större utsträckning att arbeta med klienter som 
inte revideras. Till stor del handlar det om i vilken utsträckning klienterna kommer att 
fortsätta med revision om revisionsplikten avskaffas. Han menar att ett avskaffande av 
revisionsplikten kommer leda till ett uppsving av redovisningstjänster. Enmanskonsulter 
på marknaden kommer få det svårt att konkurrera medan de stora på marknaden kommer 
att ha möjlighet att finna nya arbetsområden.  
 
Gustafsson menar att då revisionen idag utgör cirka 90 procent av hans verksamhet 
kommer därmed en avskaffad revisionsplikt att påverka byrån påtagligt. Han menar 
vidare att nya uppdrag definitivt kommer att uppstå och revisionen kommer inte att 
försvinna helt då många intressenter fortfarande kommer att kräva att räkenskaperna 
revideras. Enligt Gustafsson kommer ett avskaffande av revisionsplikten att medföra att 
dennes verksamhet inte kommer att vara kvar, utan han som revisor kommer att få övergå 
till konsultuppdrag. Vidare kommer många revisorer att övergå mer mot rådgivning och 
redovisningskonsulting. 
 
Plogfeldt hänvisar till England där avskaffandet av revisionsplikten medförde att 
revisorerna fick mer att göra. Detta beror till stor del på att bolagen nu anlitar revisorn till 
fler uppdrag än vad de tidigare kunnat göra. Ett avskaffande skulle enligt Plogfeldt 
innebära att reglerna om oberoende skulle försvinna, vilket skulle leda till att bolagen kan 
anlita revisorn i större utsträckning än vad som idag är möjligt. Vidare skulle detta enligt 
Plogfeldt medföra att det som redovisningskonsulterna idag utför istället kan utföras av 
bolagets revisor. Ett avskaffande av revisionsplikten skulle inte medföra några större 
förändringar. Arbetsuppgifterna skulle dock kunna bli mer varierande i och med att 
reglera om oberoende skulle upphöra. 
 
Arbetsuppgifterna kommer vid ett avskaffande enligt Sjöberg att övergå mer mot 
redovisning och rådgivning men även mot efterfrågad revision. Idag finns det cirka 4 000 
revisorer i Sverige och deras uppdrag kommer mer att inriktas mot konsultuppdrag. Vid 
en jämförelse med England, som avskaffat revisionsplikten, kommer arbetsuppgifterna 
till en början att sjunka för att sedan öka i omfattning.  
 
Alternativa kontroller 
A Andersson anser inte att en översiktlig granskning är ett alternativ till revisionen. Detta 
då revision enligt EU: s regelverk endast får utföras i enlighet med ISA (RS). Ett 
alternativ kan istället vara en enklare form av revision som då kommer att heta något 
annat, till exempel ”intyg”. Alternativet om ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid 
upprättandet av bokslut och årsredovisning ställer han sig tveksam till. Anledningen till 
denna tveksamhet är att en revisionsbyrå inte kommer att lämna ifrån sig en 
årsredovisning utan att någon annan på byrån kontrollerat denna. Detta skulle innebära en 
arbetsgång som liknar revisionen och därmed skulle mikrobolaget inte komma ifrån 
denna kostnad.  
 
En revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen anser A Andersson inte 
vara någon bra lösning Detta då han anser att den revision som idag finns ger såväl en 
garanti för att bolaget någorlunda sköter sig skattemässigt liksom en garanti för att 
årsredovisningen är rättvisande. Om revisorn ska skriva under deklarationen kräver det en 
hel del granskning som också kostar pengar. A Andersson kan inte se något alternativ till 
den lagstadgade revisionen eftersom EU:s regelverk måste följas.  
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Erneberg anser att det redan idag är orimligt med en revision enligt RS varje år. Istället 
skulle revisorn översiktligt kunna granska mikrobolagen. Det är fullt tillräckligt att 
granska dessa bolag enligt RS vart annat eller vart tredje år. Alternativet om ett krav på en 
revisionsbyrås medverkan vid upprättandet av bokslut och årsredovisning ser han som ett 
alternativ men vill dock betrakta detta mer som en redovisningstjänst än som en kontroll.  
 
En revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen är även det ett möjligt 
alternativ enligt Erneberg. Men detta förutsätter att siffrorna kan säkerställas. I praktiken 
skulle detta alternativ inte innebära några större skillnader mot dagens revision då 
revisorn inte skriver under om denne inte har säkerställt att den ekonomiska 
informationen stämmer.  
 
Ett annat alternativ enligt Erneberg är att Skatteverket tar över kontrollen av 
räkenskaperna. Det är dock tveksamt om Skatteverket har resurser för att ta över och 
utföra denna kontroll, då det kommer att krävas stor rekrytering samt finansiering. 
Erneberg anser att revisionen kan förändras för mikrobolag genom att regelverket 
förändras. I dag genomsyrar de internationella reglerna även mikrobolagen vilket han inte 
anser vara rimligt. 
 
En översiktlig granskning anser Gustafsson skulle medföra att Skatteverkets kontroll inte 
skulle bli lika omfattande. Han menar vidare att alternativet om ett krav på en 
revisionsbyrås medverkan vid upprättandet av bokslut och årsredovisning är ett steg på 
vägen men detta kan utföras av såväl revisorer som redovisningskonsulter och skapar en 
viss trygghet för till exempel Skatteverket.  
 
Alternativet avseende en revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen 
anser Gustafsson vara ett bra alternativ då detta skulle kräva en kontroll av räkenskaperna 
för att kunna säkerställa att deklarationen visar en rättvisande bild av bolaget. Ett annat 
alternativ kan vara att kräva revision av endast vissa poster eller specifika förhållanden i 
bolaget. Gustafsson anser att en förändring av revisionen för mikrobolag kan ske i form 
av ett eget regelverk för revision av små bolag. 
 
En översiktlig granskning är enligt Plogfeldt ett alternativ till revisionen då den medför 
en förenklad revision för mikrobolagen. Han anser vidare att alternativet om ett krav på 
en revisionsbyrås medverkan vid upprättandet av bokslut och årsredovisning kan vara ett 
alternativ. Detta med tanke på att det i USA är krav på att revisorn upprättar 
årsredovisningen.  
 
Plogfeldt anser dock inte att en revisors biträde vid och underskrift på 
inkomstdeklarationen är ett bra alternativ till den lagstadgade revisionen. Detta då 
revisorn riskerar att betraktas som en ”skattepolis”. Vidare skulle det medföra att 
förtroendet mellan bolaget och revisorn rubbas. Plogfeldt anser att en förenklad form av 
revisionen är det bästa alternativet som tar bort de strikta jävs bestämmelser som råder i 
Sverige idag. Han anser att revisionen för mikrobolagen bör förändras och förenklas och 
att detta även bör ske gällande reglerna om redovisning för mikrobolagen.  
 
Sjöberg anser inte att en översiktlig granskning är ett alternativ till revisionen. Han ställer 
sig mer positiv till alternativet om ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid 
upprättandet av bokslut och årsredovisning. I USA används denna metod för att skapa en 
trygghet för bolagets intressenter. Han poängterar dock att skadestånd har en helt annan 
betydelse i USA jämfört med Europa. Gällande alternativet om en revisors biträde vid 
och underskrift på inkomstdeklarationen ställer han sig tveksam till då endast 
Skatteverkets intresse tillvaratas medan övriga intressenter ej beaktas.  
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Sjöberg anser att en fullständig revision innebär en trygghet för alla intressenter i 
samhället. Dessutom möjliggör revisionen att någon kan ställas till svars. Ett alternativ till 
en fullständig revision är att den istället blir efterfrågestyrd. Dock kommer detta att 
innebära att endast vissa intressenter kommer att efterfråga och få del av revisionen. 
Sjöberg menar att revisionen för mikrobolagen bör förändras genom mindre formella krav 
men framförallt förenklade regler gällande skatter och redovisning. 

5.2 FAR och SRS 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer som genomförts med FAR och SRS. 
Dessa har valts då de representerar inflytelserika föreningar vars medlemmar består av 
främst revisorer. Intentionen är att belysa dessa respondenters synpunkter och inställning 
till vad en avskaffad revisionsplikt skulle få för konsekvenser för såväl föreningen, dess 
medlemmar samt för samhället. Avsnittet är uppdelat i tre delar, där varje respondents 
svar har sammanställts och redovisas i form av en sammanfattning.  

5.2.1 Revisionspliktens vara eller inte vara 
Brännström anser att en avskaffad revisionsplikt kommer att medföra en större osäkerhet 
hos intressenterna. Idag finns ett stort förtroende för aktiebolaget som bolagsform vilket 
riskerar att försvinna om revisionsplikten avskaffas. Brännström menar även att det 
kommer att medföra en sämre kvalité på bolagets redovisning. De som även i framtiden 
vill anlita en revisor kommer att drabbas av högre kostnader för revisionen. Idag är 
revisionen förhållandevis billig vilket beror på att revisorn har en god insyn i 
verksamheten samt en etablerad kontakt med klienten. Även rådgivningen kommer att bli 
dyrare om den kontinuerliga revisionen försvinner. 
 
Enligt Brännström upplever många bolag att revisionen ger ett gott stöd och en 
trygghet. Detta då revisorn kontrollerar att bolaget följer de lagar och regler som gäller 
samt att redovisningen visar en rättvisande bild. Vidare utgör revisorn ett bollplank för 
bolaget, det vill säga att denne genom sin kunskap och insyn i bolaget kan ge 
rådgivning. Sedan finns det bolag som anser att revisorn enbart kostar pengar och 
upplever därmed revisionen som ett onödigt ont. Överlag upplever ändå de flesta att 
revisorn och revisionen tillför bolaget ett värde.  
 
Ett argument för revisionsplikt enligt Brännström har sin grund i hur aktiebolaget är 
konstituerat. Bolagsformen är uppbyggd kring ett samspel mellan bolagsorganen (ägare, 
styrelse/VD och revisor). Detta samspel medför att omgivningen får ett förtroende för 
bolaget. Ett motsvarande förtroende kan inte skapas för ett handelsbolag eller för en 
enskild firma då dessa inte är konstituerade på samma sätt, med en revisor som tar en del 
av ansvaret. Enligt Brännström bör det även nämnas att Sveriges näringsliv till mångt och 
mycket är uppbyggt på förtroendet för aktiebolagsformen.  
 
Ett annat argument Brännström framhåller är den nytta revisionen ger bolaget. Detta i 
form av bättre ordning samt bättre beslutsunderlag för ledningen. Här spelar dock 
ägarantalet roll då nyttan för revisionen inte är lika stor i ett bolag med enbart en ägare. 
Vidare medför revisionen alltid att kvalitén på redovisningen ökar. Han anser att 
revisionen medför en samhällsnytta då den säkerställer ordning och reda samt att den 
motverkar ekonomisk brottslighet. Han anser vidare att det främst är ägarna samt 
kreditgivarna som har nytta av revisionen, men även själva bolaget har nytta av den.  
 
Brännströms största argument för ett avskaffande av revisionsplikten är att revisionen 
utgör en kostnad och en administrativ börda för mikrobolagen. Vidare varierar nyttan av 
revisionen beroende på hur bolaget ser ut. Ett bolag utan kreditgivare har således mindre 
nytta av den jämfört med ett bolag som är i behov av krediter för att kunna driva sin 
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verksamhet. Ett problem blir dock att finna en rimlig gränsdragning för vilka bolag som 
ska anses ha ”tillräcklig” nytta av revisionen. Att driva ett bolag i aktiebolagsform är ett 
frivilligt val och skattereglerna är desamma oavsett vilken bolagsform man än väljer att 
starta. Detta medför att bolaget kan frångå revisionsplikten genom att välja en annan 
bolagsform.  
 
Johansson anser att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra att det blir 
svårare för bolagen att få krediter och kreditupplysningarna kommer att bli mer osäkra. 
Idag uppmanar bankerna att bolagen ska drivas i aktiebolagsform, av den anledningen att 
denna bolagsform genom kravet på revision ger bankerna en större säkerhet att bolagets 
räkenskaper visar en rättvisande bild.  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer det medföra ett ökat ansvar för ägarna och 
bolagsformen kommer mer och mer att lika en enskild firma med tillhörande nackdelar. 
Enligt Johansson har klienten oftast ingen uppfattning om vad som är revision och ej. 
Oftast uppskattar de revisorn men inte revisionen, utan upplever denna som ett 
nödvändigt ont. Vidare menar han att ju större bolaget är, desto större behov finns att 
bygga upp en intern kontroll. Det är därmed tacksamt med revision för att få en bättre 
kontroll på de anställda samt för riskanalys.  
 
Johansson anser att de mikrobolag som har behov av revision och som inte har något att 
dölja kommer, trots en avskaffad revisionsplikt, att ha någon sorts revisorsgranskning. 
Detta medför att plikten främst är till för dem som inte frivilligt vill infinna sig i 
kontrollsystemet. Revisionen medför ett säkerställande att bolagets räkenskaper visar en 
rättvisande bild och bedrivs seriöst. Han anser att det är kreditgivarna som har störst nytta 
av revisionen.  
 
Johansson anser att den ekonomiska brottsligheten definitivt kommer att öka. Han 
urskiljer tre typer av ekonomiska brottslingar: 
 

1. De som gör fel men som inte vet bättre. Det handlar då ofta om formella 
bokföringsbrott och skattebrott. För denna kategori av brottslingar kommer ett 
avskaffande av revisionsplikten att medföra en dramatisk ökning. 

2. De som gör fel avsiktligt och därmed tar en kalkylerad risk. Även denna kategori 
kan komma att öka dramatiskt beroende på vilken kontroll som kommer istället 
för revisionen. 

3. De förhärdade brottslingarna. Revisionen kan försvåra för dem men i stort sätt 
kommer en avskaffad revisionsplikt inte medföra någon större förändring. 

 
Ett ideologiskt argument mot revisionsplikten är enligt Johansson att den idag är 
lagstadgad och inte är en funktion av marknadens efterfrågan. Ett annat argument är 
kostnaden som många mikrobolag upplever som betungande. Ett tredje argument är 
anpassningen till internationella regler, som inte kommit lika långt för mikrobolagen.  
 
Johansson anser dock att någon form av kontroll måste finnas oavsett bolagets storlek. 
Denna kontroll behöver inte nödvändigtvis utgöras av revision men denna form av 
kontroll har betydande fördelar vilket gör att det inte finns skäl att avskaffa den. Det 
viktiga är att nyttan överstiger nackdelarna vilket gör att vi inte ska förändra systemet 
men däremot kan finjusteringar behöva göras. 

5.2.2 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
Ett avskaffande av revisionen kommer enligt Brännström att innebära nya tjänster för 
branschen. Idag måste revisorn beakta reglerna om oberoende, vilket innebär att revisorn 
inte får gå för långt i rollen som rådgivare. I och med en avskaffad revisionsplikt, 
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kommer revisorn att kunna gå längre i rollen som rådgivare. En positiv effekt är att 
revisorerna förmodligen kommer att få en ökad status i och med att revisionen går från att 
vara lagstadgad till att bli frivillig/efterfrågad.  
 
Mängden arbete kommer inte påverkas nämnvärt, eftersom branschens kompetens 
efterfrågas mer och mer. Effekten kommer, enligt Brännström, snarare att bli mindre 
revision i näringslivet men till en högre kostnad per bolag samt att andra typer av 
uppgifter kommer att uppstå. Något som är viktigt att beakta är den nytta revisionen ger 
för ägare, kreditgivare och samhället.  
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer nya produkter och tjänster att tillkomma, som 
måste utvecklas och hanteras. Enligt Brännström medför detta att föreningen kommer att 
stå för en del av detta utvecklingsarbete. Föreningen kommer även att i än högre grad 
behöva kliva fram och poängtera nyttan av revisionen. 
 
Enligt Johansson består revisorers uppdrag antingen av såkallade kombiuppdrag eller av 
ren revision. Gällande kombiuppdragen kommer ett avskaffande av revisionsplikten inte 
att medföra någon dramatisk förändring. Medan de revisorer som endast arbetar med 
revision kan få det svårt i det fall revisionsplikten avskaffas. En positiv effekt med ett 
avskaffande av revisionsplikten är att reglerna om oberoende kommer att upphöra, vilket 
medför att revisorn i större utsträckning kommer att kunna utöka sin rådgivning.  
 
Johansson menar att de som kommer få det svårt vid ett avskaffande är 
redovisningskonsulterna som i större utsträckning kommer att behöva konkurrera med 
revisorerna, där revisorerna med sin kompetens har konkurrensfördelar. Han menar 
vidare att det kommer att bli en förskjutning från kontroll till rådgivning. Det kommer att 
bli ökade krav på försäljning av tjänster och revisorn måste bli mer aktiv och mindre 
försiktig.  
 
Föreningen kommer enligt Johansson att påverkas i och med att de är en organisation som 
speglar vad medlemmarna gör. En större del av verksamheten kommer att bli 
marknadsstyrd, vilket medför att organisationen måste vara med och utveckla nya 
tjänster. Däremot menar han att revisionsutvecklingen kommer att minska. 
Gränsdragningen mellan revision och redovisning kommer att bli otydligare vilket 
medför att även organisationen kommer att förändras.  
 
Alternativa kontroller 
Brännström anser att en översiktlig granskning kan vara ett alternativ till revision om 
lagstiftaren och marknaden faktiskt begär det. Dock frågar han sig huruvida denna 
översiktliga granskning motsvarar intressenternas krav på säkerhet, det vill säga den 
säkerhet revisionen idag ger. Ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av 
bokslut och årsredovisning ser han inte som ett alternativ till revisionen. Idag är det 
styrelsen som har det primära ansvaret för årsredovisningen. Om ett krav som detta ställs, 
skulle det medföra att ansvaret, antingen helt eller delvis, skulle övergå till revisorn vilket 
skulle strida mot de lagar och regler som råder idag.  
 
Alternativet om en revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen ger enligt 
Brännström endast ett värde för Skatteverket, medan kreditgivare vill se en komplett 
årsredovisning med en revisionsberättelse. Vidare skulle det betyda högre kostnader än 
vad revisionen kostar idag, då denna kontroll skulle kräva en mer detaljerad kontroll av 
bokföringen. Brännström anser att ett alternativ skulle vara en förändring av 
aktiebolagslagen, där till exempel krav på att ägaren måste sitta med i styrelsen ställs. 
Genom detta kommer ägaren att få ett utökat ansvar vilket i sin tur leder till att 
aktiebolagens konstitution förändras.   
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Det är enligt Johansson viktigt att veta vad revisionen står för. Revisionen ska vara lika 
för alla bolag i syfte att säkerställa intressenternas krav. Däremot bör oberoendereglerna 
anpassas så att bolaget kan dra nytta av revisorns kompetens. Ett alternativ är att anpassa 
oberoendereglerna så att bolag med till exempel en omsättning under 50 miljoner SEK, 
50 anställda och en balansomslutning på 20 miljoner SEK, har ett lägre krav på revisorns 
oberoende.  
Det är enligt Johansson viktigare att revisorn har integritet än att denne i ”klinisk mening” 
är oberoende. Revisionen gör större nytta för Sverige och näringslivet än vad många tror. 
Sverige har i alla tider präglats av kontroll och kravet på kontroll ökar snarare än minskar. 
Om revisionsplikten avskaffas måste denna kontroll ersättas. Ett alternativ är att 
Skatteverket övertar denna vilket skulle medföra att de skulle behöva öka sina resurser för 
att klara detta. 
 
En översiktlig granskning har enligt Johansson testats i England men med ett negativt 
resultat. Kostnaden för denna översiktliga granskning ligger nära kostnaden för revision, 
men utbytet för användningen av informationen är mycket lägre, det vill säga nyttan 
överstiger inte kostnaden. Ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av 
bokslut och årsredovisning är ett alternativ som han påpekar finns i England.  
 
I Sverige är redovisningskonsultbranschen stor, inom vilken graden av kompetens 
varierar. Genom att en revisor upprättar bokslut och årsredovisning ökar kvalitén på 
räkenskaperna och säkerheten på att dessa visar en rättvisande bild av bolaget. En 
revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen ser Johansson som ett 
möjligt alternativ. Nackdelen är dock att den civilrättsliga delen går förlorad.  
 
Ett annat alternativ är enligt Johansson en särskild överenskommen granskning (SÖG). 
Poängen med denna är att den granskning som väljs blir skräddarsydd för bolaget. Vissa 
områden väljs bort, eller granskas på en annan nivå och med en annan grad av säkerhet. 
Ett annat alternativ är att förenkla revisionsreglerna för mikrobolag. Denna förenkling 
kan enligt respondenten ske på tre sätt: 
 

1. RS är ej utformad för revision av mikrobolag och måste därför anpassas till dessa 
i det fall revisionsplikten ska bevaras. 

2. Det finns svenska särbestämmelser som skulle kunna anpassas till mikrobolagen. 
Till exempel kan stora delar av förvaltningsrevisionen och granskning att skatter 
betalats in i tid undantas från revisionen av mikrobolag. 

3. En ökad spridning i reglerna mellan noterade och onoterade bolag. 

5.3 Skatteverket 
Nedan följer en sammanställning av den intervju som genomförts med Skatteverket. 
Avsikten är att belysa Skatteverkets synpunkter och inställning till vad en avskaffad 
revisionsplikt skulle medföra för konsekvenser. Avsnittet är uppdelat i tre delar, där 
respondentens svar har sammanställts och redovisas i form av en sammanfattning.  

5.3.1 Revisorns roll för Skatteverket 
Enligt T Andersson begärs en årsredovisning in vid kontrollsammanhang och då särskilt i 
samband med skatterevisioner. Det ska alltså finnas en särskild anledning från 
myndighetens sida att ta in eller ta del av årsredovisningen. Revisionen har betydelse i 
och med att den är en garanti för en rimlig kvalitet i både löpande redovisning och 
årsbokslut. Ur Skatteverkets perspektiv är tillförlitlighet till redovisningen av avgörande 
betydelse.  
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T Andersson menar vidare att det är av stor betydelse att en kvalificerad revisor granskat 
redovisningen. Effekten är bland annat att Skatteverket tar hänsyn till detta vid 
deklarationsgranskningen. Synen på en enskild näringsidkares deklaration är inte 
densamma som på ett aktiebolag, bland annat beroende på revisorernas insats. Det 
förekommer mer eller mindre regelbundna möten på både regional och central nivå med 
föreningarna FAR och SRS. Det förekommer även att Skatteverket deltar som föreläsare 
på seminarier som anordnas av FAR eller SRS.  

5.3.2 Revisionspliktens vara eller inte vara 
Enligt T Andersson är det största argumentet för revisionsplikt från Skatteverkets sida att 
en oberoende part, revisorn, har tagit del av och bedömt redovisningen. Eftersom ett 
aktiebolag drivs med begränsad personlig insats, som regel inget personligt ansvar för 
ägaren, är revisorns insats av betydelse även i ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
Revisorn har exempelvis skyldighet att anmäla vid misstanke om brott till åklagare.  
 
Det största argumentet för ett avskaffande av revisionsplikten är enligt T Andersson den 
kostnad revisionen medför för mikrobolagen och i det sammanhanget den debatt som förs 
kring förenklingar och ett minskat regelverk för företagandet. Skatteverket är enligt T 
Andersson inte främmande inför en slopad revisionsplikt, men avskaffas revisionsplikten 
bör den ersättas med någon annan form av oberoende granskning. 

5.3.3 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
Slopas revisionsplikten och inte ersätts med något annat alternativ, måste Skatteverket 
enligt T Andersson ägna betydligt mer tid åt granskning av aktiebolag än vad som görs 
idag. Det måste med andra ord tillföras nya resurser för granskning av aktiebolagen. 
 
Alternativ kontroll 
T Andersson anser att en översiktlig granskning är en möjlighet, men det gäller då att ge 
en sådan granskning ett innehåll som på något sätt garanterar en rimlig kvalitet i 
redovisningen. Alternativet om ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande 
av bokslut och årsredovisning är enligt T Andersson en alltför begränsad insats som inte 
kan mäta sig med dagens revision.  
 
Alternativet om en revisors biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen anser T 
Andersson inte vara ett alternativ. Ett annat alternativ är att krav, någon form av 
auktorisation/godkännande, införs för redovisningskonsulterna så att deras insats i 
bolagen blir en rimlig garant för innehållet i redovisningen. 

5.4 Ekobrottsmyndigheten 
Nedan följer en sammanställning av den intervju som genomförts med 
Ekobrottsmyndigheten. Syftet är att belysa Ekobrottsmyndighetens synpunkter och 
inställning till vad ett avskaffande av revisionsplikten skulle medföra för konsekvenser. 
Avsnittet är uppdelat i tre delar, där respondentens svar har sammanställts och redovisas 
i form av en sammanfattning.  

5.4.1 Revisorns roll för Ekobrottsmyndigheten 
Enligt Elofsson utgör cirka 60-70 procent av Ekobrottsmyndighetens granskningsuppdrag 
bolag med en omsättning under tre miljoner SEK, såkallade mikrobolag. 
Ekobrottsmyndigheten begär enligt Elofsson endast in årsredovisning om det finns en 
misstanke om brott varav en förundersökning inleds. Det är först i detta skede 
myndigheten begär in årsredovisningen och liknande handlingar. Denna begäran kan 
antingen riktas direkt mot bolaget, dess revisor eller så vänder sig myndigheten till 
Bolagsverket, vilket är vanligast förekommande. 
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Revisionen har en stor betydelse för Ekobrottsmyndigheten. Anledningen till att 
revisionen blev lagstadgad på 1970-talet var i syfte att motverka ekobrott. Det faktum att 
bolaget har en revisor som granskar räkenskaperna har stor betydelse i och med att det ger 
en kvalitetsstämpel, vilket i sin tur skapar förtroende för redovisningen.  
 
När Ekobrottsmyndigheten får in ett ärende är oberoendet inte av betydelse då 
myndighetens klienter i samtliga fall är misstänkta för brott. Enligt lag ska en revisor vara 
oberoende och det är i denna roll revisorn är betydelsefull för myndigheten. Detta med 
anledning av att revisorn kan förebygga en stor del av de brott som klassificeras som 
oaktsamma. Vidare bygger hela marknadssystemet på oberoendet i hänseendet att 
allmänheten kan lita på redovisningen. Ekobrottsmyndighetens uppgift är att säkra 
marknadsekonomins grundvalar och det är revisorerna som är myndighetens garanter på 
att allmänheten kan lita på redovisningen. Revisionen ger ett indirekt skydd för bolagets 
intressenter.  
 
Fram till 1970-talet var bolagen en privat angelägenhet som endast berörde bolaget och 
dess kunder. Samhället hölls således utanför. Allt eftersom tiden gick byggdes samhället i 
allt större utsträckning upp kring marknaden, vilket medförde att det blev mer angeläget 
att skapa ett regelsystem där revisionen utgjorde en viktig del. Det blev därmed viktigt att 
marknaden hade förtroende för revisorerna. Efter 1970-talet ökade revisorernas betydelse 
då deras arbete kom att utökas till att ge ett skydd till bolagets samtliga intressenter. 
 
Enligt Elofsson ingår Ekobrottsmyndigheten tillsammans med till exempel föreningarna 
FAR och SRS i en samrådsgrupp som träffas fyra till fem gånger per år. Där diskuteras 
bland annat revisorernas anmälningsplikt vid misstanke om brott. Samarbetet används i 
ett förebyggande syfte då myndigheten inte strävar efter att revisorerna ska anmäla, utan 
snarare arbeta mer brottsförebyggande. Han menar vidare att Ekobrottsmyndigheten har 
betydligt större möjligheter att skönja generella brottsliga tendenser, jämfört med den 
enskilde revisorn.  
 
Samarbetet innebär att myndigheten informerar till exempel FAR och SRS om dessa 
tendenser. Föreningarna förmedlar i sin tur informationen till sina medlemmar som sedan 
upplyser sina klienter. Genom detta samarbete arbetar samrådsgruppen förebyggande. Det 
förekommer även att revisorer vänder sig till Ekobrottsmyndigheten för att diskutera 
eventuella tendenser till brottslighet som deras klienter uppvisar. På detta sätt hamnar 
rättsväsendet i framkant där myndigheten arbetar via revisorerna som skapar ett 
förtroende. Han menar att detta samarbete sammantaget skapar ett sunt näringsliv som 
uppmuntrar ett kritiskt tänkande och som leder till att rättsväsendet når ut till hela 
samhället.  

5.4.2 Revisionspliktens vara eller inte vara 
Enligt Elofsson kommer vissa bolag inte att påverkas i någon större utsträckning av en 
avskaffad revisionsplikt och många bolag kommer att välja att behålla revisionen. Detta 
menar han beror på att mikrobolagen kommer att upptäcka att banker och andra 
intressenter inte kommer att godta att deras situation blir mer riskfylld. Det är därmed 
enligt Elofsson naivt att tro att det går att ta bort en ”försäkring” utan att den ersätts av 
något annat. Revisionen utgör nämligen en ”försäkran” om att bolaget bedrivs på rätt sätt. 
Till skillnad från ett handelsbolag, där ägarna har ett personligt ansvar för bolagets 
tillgångar och skulder, är det svårt för ett aktiebolags intressenter att nå ägarnas 
förmögenhet vid en konkurs. Därmed utgörs revisionen ett viktigt inslag för att 
säkerställa att bolagets räkenskaper är upprättade i enlighet med god redovisningssed och 
att den visar en rättvisande bild av bolaget.  
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Om revisionsplikten avskaffas kommer detta till en början att upplevas som positivt av 
många mikrobolag menar Elofsson. Dock kommer de efter en tid konfronteras med 
verkligheten då de inser att de hamnat i en betydligt sämre situation. De kommer att få en 
allt mer osäker tillvaro och revisionen kommer att ersättas av olika former av intyg som 
inte kan mäta sig med dagens revisionsberättelse. De mikrobolag som väljer bort 
revisionen kommer även löpa en större risk att gå i konkurs.  
 
Det största argumentet för revisionsplikt enligt Elofsson är att den inger en trygghet för 
bolaget och dess intressenter. Om revisionsplikten avskaffas kommer det att medföra att 
Ekobrottsmyndigheten får betydligt fler ärenden att hantera. Det är då främst de 
oaktsamma brotten som kommer att öka i omfattning. Vill bolagen inte vara 
revisionspliktiga så kan de enligt Elofsson undkomma detta genom att byta till en annan 
bolagsform som exempelvis enskild näringsverksamhet eller handelsbolag. 
 
De argument som framhävs i debatten mot revisionsplikt är att många andra länder i EU 
inte har revisionsplikt och att detta även borde vara fallet i Sverige. Till stor del handlar 
det enligt Elofsson om att revisorerna inte har lyckats med att förklara vad revisionen 
handlar om. Revisionen kan nämligen betraktas som en försäkringspremie för att få agera 
utan personligt ansvar. 

5.4.3 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
Ett avskaffande av revisionsplikten riskerar enligt Elofsson att medföra att fler anmäls för 
misstanke om brott. Detta beror på att bolaget inte längre har en revisor som arbetar för 
att förebygga brott orsakade av faktorer som slarv och okunskap. 
 
Alternativa kontroller 
Enligt Elofsson finns det alternativa sätt att upprätthålla den säkerhet revisionen idag ger. 
Dock under förutsättning att ett system utformas som liknar det system som är uppbyggt 
kring revisorerna idag, med en oberoende myndighet som granskar revisorerna och som 
säkerställer att dessa har den kompetens som krävs. Elofsson menar att det inte finns 
något annat sätt, då det handlar om graden av tillförlitlighet. Det krävs en oberoende 
revisor som granskar räkenskaperna och en oberoende myndighet som tillser och granskar 
revisorn.
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6 ANALYS 
 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i uppsatsens 
teoretiska referensram. Kapitlet är strukturerat utifrån två delanalyser som berör 
uppsatsens syfte. Analyskapitlet utgör basen för de slutsatser som presenteras i det 
efterföljande kapitlet. 
 

6.1 Revisorns roll idag 
Nedan följer en delanalys som syftar till att belysa revisorns roll och dennes samarbete 
med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten idag. Genom att analysera detta uppnås en 
ökad förståelse för de konsekvenser respondenterna anser att ett avskaffande av 
revisionsplikten medför. Således bidrar denna delanalys till att skapa en bild av dagens 
revision för att på så sätt få en ökad förståelse för vad ett avskaffande av revisionsplikten 
medför för såväl revisorerna som yrkeskår, Skatteverket, i form av skatteintresset och 
Ekobrottsmyndigheten, i form av ekonomisk brottslighet.  
 
Enligt teorin är revisorns mest centrala roll att utföra revisionsverksamhet. Vid sidan av 
denna verksamhet är revisorn även i viss utsträckning verksam som fristående rådgivare. 
Det är viktigt att revisorn vid rådgivning inte bryter mot de regler som behandlar 
oberoendet vilket medför att endast viss rådgivning är tillåten till klienter där revisorn 
utför revision. Rådgivningen är dock ett naturligt led som en konsekvens av granskningen 
och kan verka förebyggande, genom till exempel rättande av deklarationer, och även 
genom att ge goda råd till företagare. Denna typ av rådgivning är tillåten utan att de bryter 
mot oberoendereglerna.  
 
Att revisionen är den mest centrala verksamheten, bekräftas av respondenterna i empirin. 
Denna verksamhet är den dominerande medan den fristående rådgivningen i samtliga fall 
endast är en konsekvens av granskningen samt bisyssla eftersom det ingår i 
kompetensområdet. Revisorn ska vidare följa såväl god revisionssed som god revisorssed. 
I de flesta fall sker kontakten mellan klient och revisor endast ett par gånger per år enligt 
respondenterna. Dock sker kontakten oftare i de fall revisorn även bistår med rådgivning.  
 
Enligt teorin ska revisorn löpande granska bolaget för att följa god revisionssed vilket går 
ut på att revisorn ska vara väl insatt i mikrobolagets ekonomiska information och dess 
verksamhet, vilket respondenterna anser sig vara genom den nuvarande kontakten. 
Revisorn skapar följaktligen genom revisionen en trygghet för såväl mikrobolaget som 
dess intressenter samt tillför mikrobolaget den kompetens som denne oftast inte själv har 
genom rådgivning i samband med revisionen.  
 
Enligt principal - agent teorin kan ett agentförhållande uppstå mellan Skatteverket och 
mikrobolagen. Uppdragsgivaren, principalen, utgörs av myndigheten medan 
mikrobolagen kan betraktas som agenter då dessa av staten fått i uppdrag att svara för 
uppbörden av skatter och avgifter. Revisorerna kan i detta sammanhang anses anta rollen 
som kontrollsystem där revisionen bidrar till att kontrollera att bolagen uppfyller det 
staten ålagt dem.  
 
Enligt principen om asymmetrisk information, är det revisorn som ska kontrollera att 
mikrobolaget inte utnyttjar den ekonomiska information som denne innehar på ett 
felaktigt sätt eller undanhåller information som ligger till grund för de skatter och avgifter 
som de av staten ålagts att avlägga. Dock poängterar respondenterna att den svenska 



 
 
 

ANALYS 

 44

lagstiftningen är alltför komplicerad för mikrobolagen, vilket medför att de flesta fel som 
uppdagas i den ekonomiska informationen inte är uppsåtliga, som principen om 
asymmetrisk information föreslår, utan är fel orsakade av okunskap. Den lagstadgade 
revisionen är det kontrollsystem som främst utnyttjas för att säkerställa att mikrobolagen 
följer gällande lagstiftning. Denna anses tillförlitlig då det enligt lag är krav på att 
revisorn är oberoende, vilket förutsätter att revisorn utför uppdraget självständigt och 
opartiskt.  
 
Revisorn fyller en viktig funktion för skatteintresset då tillförlitligheten till redovisningen 
är av avgörande betydelse för myndigheten. Detta då det råder ett starkt samband mellan 
redovisning och beskattning i Sverige. Bakom sambandet finns en tanke att 
redovisningens flexibilitet är bäst lämpad att säkerställa ett rättvisande resultat och statens 
kontrollbehov tillgodoses då utgångspunkten är bolagets räkenskaper. Här kan en 
internationell jämförelse göras med länder som Tyskland och England.  
 
Sambandet mellan redovisning och beskattning i Tyskland kan liknas med det samband 
som råder i Sverige. Dock förehåller det sig så att Tyskland aldrig haft revisionsplikt för 
de bolag som motsvarar Sveriges mikrobolag. För att försäkra sig om att de driver sin 
verksamhet enligt gällande lagar och regler anlitar dessa bolag i stor utsträckning 
såkallade Steuerberaters. Dessa anlitas för såväl skatterådgivning som bokföring och 
företräder även bolaget inför domstol ifråga om tvistiga finansiella frågor. Det är vidare 
ett krav att denna person inte är anställd i bolaget vilket kan motsvaras med det svenska 
kravet på revisorns oberoende. Att en Steuerberater har anlitats ger Tysklands 
motsvarighet till Skatteverket, en garanti som kan likställas med en revisors granskning i 
Sverige.  
 
I England råder inte ett starkt samband mellan redovisning och beskattning utan 
redovisningssystemet och beskattningssystemet är frikopplade från varandra. Med detta 
menas att skatteunderlaget inte bygger på det resultat som bolaget redovisar i sin 
årsredovisning. Detta medför att Englands motsvarighet till Skatteverket inte är i samma 
behov av att en revisor granskar bolagets räkenskaper och därmed säkerställer att dessa 
visar en rättvisande bild. Denna myndighet har ett väl utvecklat kontrollsystem för att 
kunna möta den granskning som krävs av det underlag som bolagen skickar in.  
 
Det underlag som bolaget lämnar till myndigheten bygger som tidigare nämnts inte på 
redovisningen utan upprättas separat vilket har medfört att landets myndighet tvingats 
bygga upp detta kontrollsystem. Med andra ord skiljer sig England från Sverige och även 
Tyskland där en extern granskning av bolagets räkenskaper är ett viktigt inslag för att 
undvika en utbyggnad av myndighetens kontroll. 
 
Enligt en respondent är revisionen som kontrollsystem en garanti för att det upprätthålls 
en rimlig kvalité i både den löpande redovisningen och bokslutet. Skatteverket lägger stor 
vikt vid att det är en kvalificerad revisor som granskat räkenskaperna, vilket medför att 
synen på en enskild firmas deklaration inte är densamma som på ett aktiebolags 
deklaration. Detta då krav på revision inte finns på en enskild firma. Då det råder ett 
starkt samband mellan redovisning och beskattning, där beskattningen bygger på den 
ekonomiska information mikrobolaget redovisar, utgör således revisionen en viktig 
kontroll för Skatteverket.  
 
Ekobrottsmyndighetens främsta uppgift enligt en respondent är att säkra 
marknadsekonomins grundvalar och det är revisorerna som är myndighetens garanter på 
att allmänheten kan lita på redovisningen. Ekobrottsmyndigheten fäster stor vikt vid att 
det är en oberoende revisor som utför revisionen. Kravet på revisorns oberoende är enligt 



 
 
 

ANALYS 

 45

teorin till för att skapa en trygghet för mikrobolagets intressenter då revisionen 
säkerställer att den ekonomiska informationen visar en rättvisande bild.  
 
För att på bästa sätt säkerställa att denna information är korrekt, krävs ett etablerat 
samarbete och förtroende mellan mikrobolaget och dess revisor. En förutsättning för detta 
är att revisorn har krav om tystnadsplikt som enligt god yrkessed fortlöper även efter 
uppdragets upphörande. Genom att skapa detta förtroende har revisorn möjlighet att 
arbeta förebyggande mot ekonomisk brottslighet i bolaget. Ett undantag finns dock från 
tystnadsplikten, nämligen i det fall då revisorn är anmälningspliktig vid misstanke om 
brott. Denna anmälningsplikt gäller dock endast vid brott utförda av en styrelseledamot 
eller den verkställande direktören inom ramen för bolagets verksamhet.  
 
Ekobrottsmyndigheten ingår tillsammans med bland annat föreningarna FAR och SRS i 
en samrådsgrupp där revisorernas samverkan med myndigheten diskuteras. Denna 
samverkan syftar inte till att öka antalet anmälda brott utan verkar snarare i ett 
brottsförebyggande syfte. Samrådsgruppen bygger på att information förmedlas från 
myndigheten via föreningarna ner till revisorerna som i sin tur kan informera sina 
klienter. Ekobrottsmyndigheten anser att både revisorn och revisionen är av stor betydelse 
i mikrobolagen då arbetet med revisionen innebär att ekobrott kan förebyggas.  
 
Antalet anmälda brott är som störst i mikrobolagen och det rör sig ofta om småskaliga 
ekonomiska brott i den meningen att brottsligheten sällan överstiger en miljon SEK. 
Ekobrottsmyndigheten uppskattar att mikrobolagen idag utgör så mycket som 70 procent 
av myndighetens granskningsuppdrag.  
 
Under år 2005 har revisorerna anmält 108 brottsmisstankar, vilket kan jämföras med 
föregående års anmälningar som bestod av 56 brottsmisstankar. Ekobrottsmyndigheten 
arbetar ständigt med att utveckla en förutseende och långsiktig ekobrottsbekämpning. I 
denna process spelar revisorerna en viktig roll i arbetet att förebygga och upptäcka 
ekonomisk brottslighet. 

6.2 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
Denna delanalys behandlar de konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten medför 
för revisorerna som yrkeskår, Skatteverket, i form av skatteintresset samt 
Ekobrottsmyndigheten, i form av ekonomisk brottslighet. Resonemanget som förs bygger 
vidare på den förståelse som skapats i den delanalys som behandlar revisorns roll idag. 
Delanalysen avslutas med ett resonemang kring alternativa kontroller. Denna del belyser 
ett antal olika kontroller som antingen används utomlands eller ligger nära dagens 
revision.  
 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten är det främst de små revisionsbyråerna som 
kommer att påverkas. Dessa byråer kännetecknas av en begränsad verksamhet bestående 
av revision som huvudsyssla. Såkallade kombiuppdrag, där revision kombineras med 
övriga tjänster såsom redovisning och rådgivning, förekommer endast i undantagsfall. 
Detta beror på att det endast arbetar ett fåtal revisorer på dessa byråer och att de därmed 
begränsas av de oberoenderegler som enligt lag ställs på revisorerna.  
 
Majoriteten av de små revisionsbyråernas klienter utgörs av mikrobolag som till största 
delen anlitar andra bolag för uppdrag såsom redovisning och rådgivning, då de inte kan 
anlita revisorn för dessa tjänster. Med utgångspunkt av detta skulle ett avskaffande av 
revisionsplikten medföra att byrån förlorar en stor andel av sina klienter om inte 
mikrobolagen, trots detta, skulle välja att behålla revisionen.  
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De medelstora och stora revisionsbyråerna har idag möjlighet att erbjuda sina klienter ett 
brett utbud av olika tjänster. I dessa byråer utgör revisionen endast en del av 
verksamheten vilket medför att de inte i lika stor utsträckning som de små 
revisionsbyråerna påverkas av reglerna om oberoende.  
Verksamheten består i dessa byråer av flera olika affärsområden och organisationen är 
uppbyggd på olika avdelningar med anställda inom olika yrkeskategorier. De har med 
andra ord möjlighet att erbjuda sina klienter en helhetslösning och arbetar ständig med att 
utveckla nya arbetsområden. Detta gör att de skapat sig en stark ställning på marknaden i 
förhållande till de små revisionsbyråerna och löper därmed inte samma risk att slås ut från 
marknaden om revisionsplikten avskaffas.  
 
För de revisionsbyråer som, vid ett avskaffande av revisionsplikten, finns kvar på 
marknaden kommer verksamheten att förändras. För de större revisionsbyråerna kommer 
förändringen inte att bli lika påtaglig som för de små byråerna då de redan idag erbjuder 
ett brett utbud av tjänster. För de små revisionsbyråerna men även för de revisorer som 
arbetat med ren revision på de större byråerna kommer arbetsuppgifterna att gå mer mot 
rådgivning och redovisning. Dock kommer tjänsten revision inte att försvinna helt då 
många av mikrobolagens intressenter kommer att kräva att bolagen revideras.  
 
Det är något som hänt i England där revisionsplikten avskaffats. Här visades i en rapport 
avseende revisionsplikten i England framtagen av Collis, att de flesta av mikrobolagens 
intressenter fortsatte kräva revision, och då främst bankerna, för att mikrobolagen skulle 
kunna erhålla krediter och lån. Avskaffandet av revisionsplikten kommer vidare att 
medföra att de mikrobolag som väljer att behålla revisionen får betala ett högre belopp för 
tjänsten dels på grund av att många av de små revisionsbyråerna, som erbjudit tjänsten till 
lägst belopp, slagits ut från marknaden och dels då de byråer som finns kvar på 
marknaden kan höja priset på tjänsten då konkurrensen minskat.  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten kommer även att medföra, som tidigare nämnts, att 
verksamhetsgrenen redovisning kommer att öka bland revisorerna vilket får till följd att 
även andra yrkesgrupper kommer att påverkas. Den största yrkesgruppen som idag 
tillhandahåller denna tjänst för många mikrobolag är redovisningskonsulterna.  
 
Då avskaffandet medför att oberoendereglerna försvinner kommer revisorerna att öka 
konkurrensen för dessa konsulter då de med sin kompetens kan erbjuda, utöver 
redovisningstjänsten, även rådgivning och kontroll. Det revisorerna som yrkeskår erhåller 
med ett avskaffande av revisionsplikten är att oberoendereglerna försvinner vilket medför 
att yrkeskåren kan gå längre i sin rådgivarroll och därmed på ett bättre sätt kunna hjälpa 
sina klienter.  
 
Thorell och Norberg uttrycker i sin rapport att det inte finns något kvalitativt samband 
mellan ett mikrobolags reviderade årsredovisning och deklarationsunderlag. I det material 
som ligger till grund för Skatteverkets beslut om taxering, kontroll och dylikt ingår inte 
de reviderade räkenskaperna. Däremot begärs räkenskaperna in när Skatteverket ska 
utföra en fördjupad kontroll på mikrobolaget.  
 
Det är med anledning av att Skatteverket endast begär in de reviderade räkenskaperna i 
samband med skatterevision som Svenskt Näringsliv uttalar en negativ inställning till 
revisionsplikten angående den kontroll som avser Skatteverkets verksamhet. De anser 
vidare att detta är en kontroll som inte bör bekostas av mikrobolagen, främst i de fall 
bolagets enda intressent består av just Skatteverket. Svenskt Näringsliv uttrycker därmed 
att kontrollen istället ska utföras och bekostas av Skatteverket genom liknande kontroll 
som idag utförs på enskilda firmor och handelsbolag.   
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Skatteverket å sin sida anser att revisionen ger en säkerhet på att mikrobolagets 
ekonomiska information visar en rättvisande bild. Detta medför att myndigheten inte i 
samma utsträckning måste kontrollera de uppgifter som lämnats i deklarationen. Om en 
alternativ kontroll inte skulle ersätta dagens revision skulle det medföra att den kontroll 
som idag utförs, särskilt i form av skrivbordskontroller på enskilda firmor och 
handelsbolag, skulle komma att utökas till att gälla även för mikrobolag.  
 
Ett avskaffande av revisionsplikten skulle således medföra att Skatteverket måste utöka 
sin verksamhet för att ha möjlighet att själva kontrollera mikrobolagen. Detta kommer att 
kräva såväl ny arbetskraft som övrig finansiering för att kunna möta denna kontroll. 
Frågan blir då vem som ska betala för detta, mikrobolagen själva eller samhället? 
 
Övriga respondenter anser att ett avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra en 
påtaglig risk för minskade skatteintäkter och då främst i form av oaktsamma skattebrott. 
Det skulle komma att påverka hela samhället då det svenska skattesystemet är uppbyggt 
på generösa socialförsäkringar och välfärdstjänster som omfattar hela befolkningen och 
som inte ska vara behovsprövade, dock med vissa undantag. 
 
Vid en jämförelse med hur Tyskland och Englands motsvarande myndigheter löser denna 
problematik så kan konstateras att det beror på hur starkt sambandet är mellan 
redovisning och beskattning. Tyskland har bland annat löst detta genom att inrätta en 
yrkesgrupp som till mångt och mycket kan liknas vid en revisor. Det är dock frivilligt att 
anlita denna yrkesgrupp men genom att göra det säkerställer mikrobolaget att 
informationen är korrekt och att myndigheten inte upptäcker något som medför 
straffavgifter. I England granskar myndigheten underlaget själv då denna inte bygger på 
bolagets räkenskaper och dessa är av den anledningen inte i behov av att någon 
utomstående har granskat den ekonomiska informationen.  
 
Då mikrobolaget enligt principal - agent teorin hellre vill maximera sitt eget välstånd än 
Skatteverkets, uppstår ett behov av kvalitetssäkring från Skatteverkets sida. Det svenska 
skattesystemet med höga skatter, bygger på den generella välfärdsmodellen. Även här kan 
det vara av vikt att se till andra länders uppbyggnad av skattesystem för att få en 
uppfattning om hur de löst problematiken med att inte ha någon kontroll på deras 
motsvarighet till mikrobolag. 
 
I Tyskland, som liknar Sverige avseende uppbyggnaden av redovisnings- och 
beskattningsregler, används en välfärdsmodell som bygger på att enbart den befolkning 
som har ett arbete ingår i modellen. Ersättningsnivåerna skiljer sig i denna modell och 
kan för vissa löntagargrupper som är försäkrade vara höga. Vidare är tillgången till 
välfärdtjänster, i form av främst sjukvård och barnomsorg, beroende av vilken yrkesgrupp 
individen tillhör.  
 
Genom att Tyskland använder sig av denna välfärdsmodell är inte landet i samma behov 
av skatteintäkter som Sverige, vilket leder till att samhället inte har samma skattetryck. 
Av detta följer att individen inte upplever samma behov av att undkomma beskattning 
som en individ i ett högskatteland, för att öka sitt eget välstånd.  
 
England å andra sidan bygger skattesystemet på den liberala välfärdsmodellen där enbart 
den befolkningsgruppen med störst behov inräknas. Då denna modell går ut på att endast 
en minimal ekonomisk trygghet ges har landet ett begränsat behov av driva in 
skatteintäkter från samhället. Här är det istället upp till individen att själv ta ansvar för sin 
egen välfärd och då till exempel i form av privata försäkringar. Utifrån detta kan 
konstateras att det inte går att endast genom jämförelse med utlandet undersöka vilka 
effekter en minskad kontroll medför för konsekvenser för Skatteverket. 
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Det svenska skattesystemets uppbyggnad får till konsekvens att det skapas starka 
incitament för företagsledare att placera privata kostnader i bolaget, i syfte att undkomma 
beskattning och därigenom öka sitt eget välstånd. Skatteverket uppskattar att så mycket 
som 71 miljarder SEK av skatteintäkterna idag går förlorade i form av svarta inkomster 
och att största delen av detta belopp kan kopplas till små bolag med en omsättning som 
understiger en miljon SEK, vilket innefattar mikrobolagen. Utan revisorns förebyggande 
arbete mot ekonomisk brottslighet, riskerar denna siffra att stiga ytterligare. Detta starka 
incitament att agera tvärt emot Skatteverkets intresse, medför således att ett kontrollbehov 
uppstår av mikrobolagets ekonomiska information.  
 
Den ekonomiska brottsligheten motiveras i första hand av en vinningslystnad men kan 
även bero på faktorer som slarv, ekonomiska svårigheter eller hård konkurrens. För 
gruppen mikrobolag är de vanligast förekommande ekobrotten bokföringsbrott, 
skattebrott, borgenärsbrott och brott mot låneförbudet i ABL. Dessa brott begås vanligen 
av oaktsamhet men uppsåtliga brott är även förekommande.  
 
Det är vid brott som begås av oaktsamhet som revisorn fyller den viktigaste funktionen 
för Ekobrottsmyndigheten. Detta då revisorn dels kan informera företagsledningen om 
vad dessa får och inte får göra enligt gällande lag men även genom att se till att fel som 
gjorts ändras så att den information mikrobolaget redovisar följer god redovisningssed 
och visar en rättvisande bild.  
 
I de fall brotten begås med uppsåt är det inte revisorns uppgift att arbeta förebyggande, då 
detta redan är för sent, utan i dessa fall ska revisorn endast anmäla sina misstankar till 
åklagare och sedan avgå från sitt uppdrag. Ett avskaffande av revisionsplikten kommer 
för Ekobrottsmyndigheten att innebära att de tappar en viktig samarbetspartner, det vill 
säga revisorn, som idag är en betydelsefull informationslänk för att nå ut till näringslivet. 
 
Om revisionsplikten avskaffas kommer enligt Ekobrottsmyndigheten deras verksamhet 
att behöva utökas då de kommer att få betydligt fler ärenden att hantera. De anser vidare 
att revisorn är till stor nytta för deras verksamhet främst genom det förebyggande arbete 
de utför för myndigheten.  
 
Svenskt Näringsliv å sin sida anser att den kontroll revisorn utför genom revisionen 
endast visar på en liten effekt för Ekobrottsmyndigheten. Detta argument bygger de på de 
få antal anmälningar revisorerna har rapporterat under åren 2003-2004. De uttrycker att 
det låga antalet anmälningar har att göra med en intressekonflikt hos revisorerna då dessa 
måste lämna sitt uppdrag efter anmälan. Svenskt Näringsliv anser vidare att det krävs 
empiriska bevis som styrker att företagarna i Sverige är slarvigare och mer brottsbenägna 
än företagare i övriga EU länder. Detta för att kunna försvara revisionsplikten då det 
endast är Sverige samt de övriga nordiska länderna som idag har kvar revisionsplikten för 
mikrobolag.   
 
Revisionen är enligt respondenterna av stor betydelse ur ett samhällsperspektiv på så vis 
att revisorn till åklagare ska anmäla vid misstanke om brott. Respondenterna är eniga om 
att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka om revisionsplikten avskaffas vilket 
medför att Ekobrottsmyndighetens arbetsbelastning kommer att öka.  
 
Det är främst de oaktsamma brotten i form av formella bokföringsbrott och skattebrott 
som kommer att öka i omfattning på grund av att mikrobolagen inte har tillräcklig 
kunskap. Det handlar med andra ord inte om att vilja bryta mot lagen utan om att det 
inom bolaget inte finns den kompetens som krävs. Det är denna kompetens som revisorn 
tillför mikrobolaget och denne kan genom revisionen förebygga och upptäcka fel som 
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denna okunskap medför. Om revisionsplikten avskaffas kommer dessa mikrobolag inte 
erhålla information om att de handlar fel förrän det är för sent och deras ärende hamnar 
hos myndigheten.  
 
De uppsåtliga brotten kommer till viss del att öka. Här handlar det om den grupp som tar 
såkallade kalkylerade risker, vilket innebär att de begår avsiktliga fel. Denna kategori kan 
komma att öka om revisionsplikten inte ersätts med en ny typ av kontroll. Däremot ser 
inte Ekobrottsmyndigheten att den sista kategorin brottslingar kommer att påverkas av en 
avskaffad revisionsplikt. Denna grupp består av kriminella personer och revisionen idag 
påverkar dessa endast i liten utsträckning.  
 
Den ekonomiska brottsligheten orsakar stora skador för såväl samhället, enskilda 
personer och näringslivet. Samhället drabbas i form av att stat, landsting och kommuner 
går miste om förlorade skatteintäkter. De förlorade skatteintäkterna ska enligt 
välfärdsmodellen tillfalla de enskilda personerna i form av skola, vård och omsorg. 
Således drabbas inte enbart samhället i stort, utan även den enskilda personen.  
 
En annan part som drabbas av den ekonomiska brottsligheten är näringslivet. 
Brottsligheten medför en minskad tillit inom olika delar av näringslivet som orsakar en 
snedvriden konkurrens på marknaden. Den snedvridna konkurrensen uppstår då mindre 
seriösa bolag, genom att undanhålla skattepliktiga intäkter och därmed betalar in en 
mindre summa till Skatteverket, kan hålla nere priserna för sina varor eller tjänster. Dessa 
priser kan i sin tur mer seriösa bolag inte konkurrera med då dessa redovisar all sin intäkt 
och därmed betalar in den skatt de enligt lag ska. Detta får till följd att de seriösa bolagen 
inte kan hålla sig kvar på marknaden utan slås ut och de oseriösa bolagen blir kvar.  
 
Alternativa kontroller 
Då det svenska systemet bygger på lagar och regler behövs någon form av kontroll för att 
säkerställa att mikrobolagen följer dessa. Respondenterna har fått möjlighet att uttala sig 
om några alternativ till revisionen. Dessa bygger dels på revisionsnära tjänster och dels på 
kontrollsystem i andra länder. Nedan följer en delanalys av dessa.  
 
En översiktlig granskning är en revisionsnära tjänst som regleras i RS. Denna går ut på att 
revisorn ska kunna uttala sig om huruvida denne funnit något som tyder på att den 
aktuella ekonomiska redovisningen upprättats enligt en fast föreställningsram för 
ekonomisk rapportering.  
 
Detta alternativ har enligt en respondent testats i England men med ett negativt resultat då 
kostnaden för denna granskning låg för nära kostnaden för revision. Detta i relation till 
den nytta granskningen medförde i form av utbyte för användningen av informationen, 
resulterade i att alternativet togs bort. Då majoriteten av respondenterna var negativt 
inställda till detta alternativ samt med bakgrund av utfallet i England, bör denna 
granskning inte vara ett alternativ till dagens revision.  
 
Ett annat alternativ är att krav ställs på mikrobolagen att en revisionsbyrå ska medverka 
vid upprättande av bokslut och årsredovisning. Alternativet bygger på den revisionsnära 
tjänsten ”en sammanställning av ekonomisk information/redovisningsuppdrag” som 
regleras i RS. Enligt flera respondenter är detta ett krav i USA för att skapa en trygghet 
för bolagets intressenter.  
 
Även i England används tjänsten av flera bolag som ett alternativ till revisionen. En 
respondent framhåller att alternativet inte nödvändigtvis ställer krav på att tjänsten måste 
utföras av en revisor, utan kan även utföras av en redovisningskonsult. Angående detta 
alternativ går således åsikterna bland respondenterna isär, både avseende huruvida detta 
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alternativ ska vara ett krav och vilken yrkesgrupp som ska utföra uppdraget. Med 
anledning av ovan framhållna aspekter kan denna tjänst inte uteslutas som ett alternativ i 
Sverige vid ett avskaffande av revisionsplikten. 
 
I Tyskland där revisionsplikt aldrig funnits för mikrobolag används ofta en såkallad 
Steuerberater. Dessa är självständiga skatterådgivare som enligt tysk lag inte får vara 
anställda av det bolag åt vilka de utför skatterådgivningen. I Sverige skulle detta 
alternativ bestå i att en revisor biträder mikrobolaget vid upprättandet av 
inkomstdeklarationen och sedan undertecknar denna, för att på detta sätt säkerställa att 
bolaget redovisar en rättvisande bild.  
 
Respondenterna var negativa inför detta förslag då denna kontroll endast skulle gynna en 
av bolagets intressenter, nämligen Skatteverket. Vidare skulle det medföra höga 
kostnader, då det skulle kräva en omfattande kontroll av bolagets räkenskaper för att en 
revisor skulle skriva under deklarationen med sitt namn. Med hänsyn till detta torde det 
inte vara ett alternativ till den nuvarande revisionen i mikrobolagen. 
 
Ett alternativ som föreslogs av en respondent var även den en revisionsnära tjänst som 
regleras i RS, nämligen granskning enligt särskild överenskommelse. Denna tjänst går ut 
på en revisionsliknande granskning enligt en överenskommelse med mikrobolaget, vilket 
medför en skräddarsydd granskning av bolaget. Alternativet blir mindre kostsamt för 
mikrobolaget då vissa områden väljs bort eller granskas på en annan nivå. De flesta 
respondenter anser att det krävs en förenklad form av revision i mikrobolag och därmed 
kan denna granskning vara ett alternativ.   
 
Det som har framkommit av studien är att revisionen som kontrollsystem idag är 
tillförlitlig då den utförs av en oberoende revisor som står under uppsyn av en oberoende 
myndighet. Samtliga respondenter är eniga om att en alternativ kontroll är ett måste och 
att denna ska vara uppbyggd på ett sätt som säkerställer mikrobolagens ekonomiska 
information till en lika hög grad av säkerhet som revisionen gör idag. 
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7 SLUTSATS 
 
I detta kapitel presenteras de huvudsakliga resultaten och slutsatserna där vi 
underbygger våra slutsatser genom att koppla ihop syftet med analysen. Syftet med 
uppsatsen är att analysera och få en ökad förståelse för de konsekvenser ett avskaffande 
av revisionsplikten, för mikrobolag, medför för såväl revisorerna som yrkeskår som för 
revisionens intressenter; Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, i form av en avsaknad 
kontroll av skatteintresset och ekonomisk brottslighet.  
 

7.1 Slutsatser och reflektioner 
Konsekvenser för revisorerna som yrkeskår 
Det har framgått av undersökningen att revisorn men även revisionen är till stor nytta för 
dess intressent staten. Ett avskaffande av revisionsplikten i mikrobolag kommer för det 
stora flertalet revisorer inte att medföra några stora förändringar då revisionen kommer att 
fortsätta vara efterfrågad av intressenterna. En anledning till denna efterfråga är att många 
av mikrobolagens intressenter kommer att fortsätta kräva att bolagens ekonomiska 
information revideras för att säkerställa att informationen visar en rättvisande bild. En 
kontroll krävs av mikrobolagens ekonomiska information för att skapa en trygghet för 
bolagets intressenter. Detta då ägarna enligt aktiebolagslagen inte har något personligt 
ansvar för ett aktiebolags förpliktelser.  
 
Revisionen är ett väl inarbetat kontrollsystem som det finns ett förtroende för i detta 
hänseende. Om denna avskaffas och ersätts med en alternativ kontroll, kan det medföra 
att intressenterna tappar förtroende för mikrobolagens ekonomiska information, vilket 
leder till ökade riskpremier, högre räntor och lägre krediter.  
 
Ett annat alternativ till revisionsplikten är att aktiebolagslagen skrivs om för 
mikrobolagen. Antingen genom att ägarna övergår till att ha personligt ansvar och bolaget 
blir därmed att jämställa med en enskild firma eller ett handelsbolag. Det kan även ställas 
krav på att ägaren måste ingå i styrelsen, vilket leder till att det ger ägaren till 
mikrobolaget ett utökat personligt ansvar. Detta skulle medföra att intressenterna inte är i 
samma behov av en kontroll då de istället kan vända sig direkt till ägaren för att till 
exempel erhålla betalning. 
 
Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer revisorerna att i större utsträckning 
arbeta mer heltäckande med sina klienter då ett avskaffande medför att reglerna om 
oberoende kommer att upphöra. Det är den största fördelen för revisorerna som yrkeskår 
då dessa regler hämmar deras arbete idag. Det är de minsta revisionsbyråerna som 
kommer att förlora på ett avskaffande men det är under förutsättning att deras klienter 
faktiskt väljer bort revisionen. De har nämligen svårt att möta de förändringar som sker i 
form av nya tjänster och då främst redovisningstjänsterna som kräver en helt annan 
verksamhet med flera anställda.  
 
Genom att revisionen går från att vara ett krav enligt lag till att bli en tjänst efterfrågad av 
marknaden kommer revisorerna som yrkeskår att få en högre status på marknaden. Dessa 
två aspekter, efterfrågad revision samt en högre status, medför att revisorerna kommer att 
kunna höja priset för kontrollen. En avskaffad revisionsplikt kommer med andra ord att 
påverka de mikrobolag, som trots avskaffandet, måste behålla revisionen genom att de får 
betala mer än de gör idag.  
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Det har i studien visat sig att det finns ett behov av revisorer i mikrobolagen och då 
främst i form av den kompetens de bidrar med. Utan denna kompetens skulle det krävas 
att mikrobolagen själva skulle behöva hålla sig uppdaterade med de lagar och regler som 
gäller för dem. Om de inte besitter denna förmåga, är risken stor att de på grund av 
okunskap, anmäls för brott och då på grund av oaktsamhet. Det är främst dessa brott som 
revisorn genom revisionen kan vara med att förebygga.  
 
En lagstadgad revisionsplikt i mikrobolagen medför att revisorns kompetens finns i alla 
dessa bolag. Om denna skulle avskaffas finns det en stor risk att de bolag som är i störst 
behov av revisorn är de som väljer bort denne. Ett avskaffande medför således att 
revisorernas arbetsuppgifter kommer att gå från revision enligt lag till 
marknadsefterfrågade tjänster såsom revision, redovisning och rådgivning. 
 
Konsekvenser för Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten 
Skatteverket utför inte lika omfattande kontroller på mikrobolagen som på enskilda 
firmor och handelsbolag, då dessa bolag har reviderats av en oberoende revisor vilket 
framgår av studien. Myndigheten är dock inte främmande inför att avskaffa 
revisionsplikten i mikrobolagen men anser då att denna kontroll måste ersättas av en 
alternativ kontroll för dessa bolag. Om så inte sker, kommer ett avskaffande av 
revisionsplikten att medföra att Skatteverket själv måste granska dessa bolag för att 
säkerställa att mikrobolagen överlämnar korrekta uppgifter.  
 
För att möta detta behov, skulle det fordras att myndigheten utökar sin verksamhet vilket 
skulle kräva en betydande finansiering i form av skatteintäkter. För att finansiera detta är 
ett alternativ att bolagen får betala in en årlig avgift för denna kontroll. Ett annat 
alternativ är att höja den skatt bolagen betalar idag. Någon form av kontroll krävs för att 
säkerställa att mikrobolagen betalar den skatt de enligt lag ska. Detta för att kunna behålla 
det skattesystem som idag är uppbyggt i Sverige och som baseras på att alla medborgare 
ska ha samma tillgång till exempelvis skola, vård och omsorg. 
 
Det som Thorell och Norberg talar om i Svenskt Näringslivs rapport, angående 
Ekobrottsmyndighetens nytta med revisionen, är att revisorerna endast i liten utsträckning 
anmäler brott. Men rapporten tar inte upp någonting om det förebyggande arbete som 
revisorerna faktiskt gör. Detta är något som både Ekobrottsmyndigheten, föreningarna 
FAR och SRS samt revisorerna i studien anser är det viktigaste syftet revisionen fyller för 
myndigheten. Utan detta arbete skulle myndigheten få betydligt fler anmälningar att 
utreda, vilket skulle innebära att verksamheten skulle behöva utökas. Denna utökning av 
verksamheten måste på något sätt finansieras med hjälp av statliga medel, det vill säga, 
även i detta fall med skatteintäkter.  
 
Om kontrollen överläggs på de statliga myndigheterna, kommer det istället att medföra 
att många intressenter inte får någon säkerhet för informationen då denna kontroll endast 
kommer att avse de delar som är av betydelse för myndigheten. Angående kostnaden för 
revisionen uttalade sig en respondent om att mikrobolagen bör betrakta denna kostnad 
som en ”försäkringspremie” som uppstår i och med ett begränsat personligt ansvar. 
Genom revisionen kommer mikrobolagen att kunna bedriva sin verksamhet utan 
personligt ansvar och intressenterna behöver inte oroa sig över att bolaget plötsligt går i 
konkurs och att de därmed blir utan ersättning.  
 
Avskaffas revisionsplikten, utan att ersättas av en alternativ kontroll, blir således följden 
att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten behöver utöka sina kontroller, vilket riskerar 
att leda till ökade skatter eller årliga avgifter. Sammantaget kommer ett avskaffande av 
revisionsplikten betyda stora ökade kostnader för såväl de statliga myndigheterna som de 
mikrobolag som av flera skäl måste fortsätta att revidera sin ekonomiska information. 
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Innan ett beslut tas om revisionspliktens vara eller inte vara i mikrobolag, är det viktigt att 
grundligt undersöka vad revisionsplikten medför i form av nytta för dessa bolag, så att ett 
avskaffande av revisionsplikten inte sätter dessa bolag i en sämre ekonomisk situation. 
Detta i form av till exempel ökad risk för skattetillägg på grund av att bolaget av ren 
okunskap redovisat oriktiga uppgifter, risk för illojal konkurrens då oseriösa bolag 
konkurrerar ut de seriösa bolagen eller risk för konkurs på grund av att de inte själva i tid 
kunnat upptäcka och därmed kunnat förebygga denna.  
 
Svenskt Näringsliv har i sin rapport dragit slutsatsen att revisionsplikten bör slopas och 
baserar detta bland annat på argumentet att det saknas empiriska data som motiverar en 
revisionsplikt. Argumentet kan dock lika gärna användas för revisionsplikten, då det även 
saknas data som visar att revisionsplikten skulle kosta mer än den nytta den medför. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
Nedan följer ett antal förslag på vidare forskning som på en djupare nivå undersöker 
Skatteverkets eller Ekobrottsmyndighetens nytta av revisionen och revisorns arbete.  
 
Skattetillägg är en straffavgift som Skatteverket ålägger bolagen om dessa lämnat oriktiga 
uppgifter. Ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att genom en kvantitativ studie 
undersöka huruvida det skiljer sig gällande skattetillägg på grund av oriktiga uppgifter 
mellan enskilda firmor och mikrobolag. Detta skulle vara intressant att undersöka för att 
på så sett dra slutsatser om huruvida den kontroll revisorerna utför är av nytta för 
Skatteverkets verksamhet.  
 
Ett annat förslag till fortsatt forskning skulle vara att i en undersökning jämföra 
Skatteverkets kontrollsystem av mikrobolag med ett annat EU lands motsvarighet till 
denna myndighet. Detta skulle vara intressant för att se hur ett annat lands myndighet, där 
revisionsplikt inte förekommer på mikrobolag, kontrollerar att bolaget lämnat riktiga 
uppgifter. Genom en sådan undersökning kan revisionens roll för Skatteverket 
åskådliggöras. Det skulle även vara intressant att på liknande sett undersöka 
Ekobrottsmyndighetens nytta av revisorns arbete genom en internationell jämförelse. 

7.3 Slutord 
Revisionsplikten medför idag en säkerhet för mikrobolagets samtliga intressenter att 
dennes ekonomiska information visar en rättvisande bild. Då det i lagen inte utgörs någon 
skillnad på revisionen beroende på bolagets storlek innebär det att intressenterna inte 
behöver ta ställning till graden av säkerhet, det vill säga att kravet på revisorns oberoende 
samt utförandet är det samma oberoende av storlek och verksamhet.  
 
Om revisionsplikten skulle avskaffas i Sverige för mikrobolag skulle det utifrån vår 
undersökning medföra att revisorns krav på oberoende upphör. Detta skulle i sin tur 
medföra att de intressenter, som trots ett avskaffande av revisionsplikten, kräver reviderad 
information inte skulle erhålla samma säkerhet som idag. Reglerna om oberoende är till 
för att skapa en säkerhet för intressenterna i form av att revisorn kontrollerar 
mikrobolagets ekonomiska information såsom en självständig part. 
 
Det som framkommit av undersökningen är att det som krävs för mikrobolagen inte är ett 
avskaffande av revisionsplikten utan snarare förenklade regler kring revisionen. Vi anser 
att det som krävs för att förenkla reglerna om revision för mikrobolag är att oberoende 
reglera förändras så att revisorn har möjlighet att säkerställa den ekonomiska 
informationen i flera led. Genom att i lag fästa krav på att revisorn ska vara mer delaktig i 
upprättandet av mikrobolagens ekonomiska information, kommer intressenterna att 
erhålla en säkerhet i form av att revisorn bistår mikrobolaget med ekonomisk kompetens.  
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Enligt vår mening är detta den enda lösningen för att intressenterna ska erhålla den 
säkerhet revisionen idag ger. Genom att revisorn är med vid bokslut och vid upprättandet 
av årsredovisning har denne möjlighet att under arbetes gång granska redovisningen. 
Detta arbete medför att revisorn har en god insyn i uppgifterna och kan därmed 
skräddarsy en granskning som då är väl anpassad till mikrobolaget. Denna lösning skulle 
inte enbart gynna bolagets intressenter utan även dess företagsledning i form av utökad 
rådgivning och större tillgång till revisorns kunskap.  
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Bilaga 1: Intressentmodeller 
 
1) Revisionens intressentmodell: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  Bolagets intressentmodell: 
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Bilaga 2: Analysmodellen  
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Tillämpningsanvisningar till flödesschemat 
 
1) Ett nytt uppdrag inkommer till revisionsbolaget/-gruppen eller en ny omständighet 

uppkommer där en jävsituation kan uppstå.  
 
2) En revisionsgrupp avses här en grupp bolag där minst ett revisionsbolag ingår och 

som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan 
anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap. 

 
3) Med revisionsverksamhet avses sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk 

information som utförs enligt författning, stadgar eller avtal och som ska utmynna i 
en rapport, ett intyg eller någon annan handling som är avsedd även för andra än 
uppdragsgivaren. Hit räknas även rådgivning eller annat biträde som föranleds av 
iakttagelser vid granskningen. 

 
4) Med konsultverksamhet menas de uppdrag som inte utgör revisionsverksamhet.  
 
5) Ett konsultuppdrag måste kontrolleras så att det inte är av sådant slag att det kan 

rubba förtroendet för revisors oberoende i ett befintligt revisionsuppdrag inom 
revisionsbolaget/-gruppen. I en uppkommen situation där en konsult ingår i samma 
revisionsgrupp som revisorn är verksam får denne inte företräda en klient i en tvist 
Det måste då undersökas om motparten är revisionsklient. Skulle det vara så måste 
det prövas enligt analysmodellen om förtroendet för revisorns opartiskhet eller 
självständighet i det befintliga revisionsuppdraget kan rubbas om det nya uppdraget 
accepteras. Saknas det en risk för inverkan på det befintliga revisionsuppdrag kan det 
nya konsultuppdraget accepteras. Dokumentation enligt lagen är inte nödvändig 
eftersom detta inte rör ett uppdrag i revisionsverksamheten. 

 
66))  Revisorn måste själv utföra prövningen då det är han eller hon som ska vara 

opartisk/självständig i sitt revisionsuppdrag. Det är därför viktigt att rutiner finns 
inom revisionsbolaget/gruppen som leder till att ett uppdrag som kan inverka på ett 
befintligt revisionsuppdrag fångas upp och rapporteras till berörd revisor. Hur detta 
praktiskt ska hanteras bör lämpligen fastställas i revisionsbolagets policy. Det kan till 
exempel utövas i samband med enklare rådgivning, vid såkallad vardagskonsultation, 
eller då det är fråga om uppdrag av en art som inte är förtroenderubbande.    

  
7) I aktiebolagslagen och i andra lagar anges i vilka situationer en revisor är jävig. Om 

risk för att jäv kan uppstå får denne över huvud taget inte utses till revisor i bolaget. 
Om så är fallet att vederbörande redan är utsedd till revisor, blir han eller hon till 
följd av jävet obehörig att fortsätta uppdraget. Jäven i aktiebolagslagen och andra 
associationsrättsliga lagar kan inte avhjälpas genom några motåtgärder från revisorns 
eller revisionsbolagets sida. Däremot finns den möjligheten att omständighet som 
konstituerar jävet undanröjas. I så fall kan uppdraget beroende på omständigheterna i 
övrigt accepteras efter prövning enligt analysmodellen. 

 
8) Prövning ska alltid göras då det föreligger något eller några av följande hot mot 

revisorns opartiskhet eller självständighet.  
 
9) Om det inte föreligger hot kan uppdraget accepteras. Oberoendeprövningen ska 

dokumenteras. 
 
10) Om det föreligger något hot ska styrkan i hotet bedömas. Uppdraget behöver inte 

avböjas eller avsägas om omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive 
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förekommande motåtgärder, är sådana att det inte finns anledning att ifrågasätta 
revisorns opartiskhet eller självständighet.  

 
11) Finns det anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet om 

uppdraget accepteras ska det avböjas/avsägas. I annat fall kan det accepteras. 
 
12) Analysen ska dokumenteras om uppdraget accepteras. Det är av vikt att 

dokumentationen innehåller sådan information som är väsentlig för att revisorns 
opartiskhet och självständighet ska kunna bedömas i efterhand. Dokumentationen ska 
ha färdigställts senast när revisionsberättelsen eller annat utlåtande avges.
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Bilaga 3: Ekobrott 
 
Bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken):  
innebär att bolaget saknar räkenskaper, att dessa är felaktiga eller så pass bristfälliga att 
verksamheten och bolagets ställning inte kan bedömas med ledning av denna. 
Bokföringsbrott är ett strategiskt brott som kan dölja andra brott, främst skattebrott och 
brott mot borgenärer (Dahlqvist och Elofsson, 2002). 
 
Brott mot borgenärer (11 kap. 1-4 §§ brottsbalken):  
är ett samlingsbegrepp på flera brott mot borgenärer, där tre kategorier kan urskiljas efter 
dess omfattningsgrad av åsidosättande av borgenärernas rätt. I samtliga fall handlar det 
om att bolaget är på obestånd eller om fara föreligger att bolaget ska komma på obestånd. 
I den första kategorin avser brottet oredlighet mot borgenärer där risk föreligger att 
styrelseledamot eller verkställande direktör förstör eller på annat vis gör sig av med 
egendom av betydande värde. Den andra kategorin utgörs av vårdslöshet mot borgenärer. 
Här utgörs risken av att bolaget fortsätter att bedriva verksamheten och därigenom 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försämrar förmögenhetsställningen i avsevärd mån. 
Tredje kategorin benämns som mannamån mot borgenärer och avser risken att gynna en 
borgenär på bekostnad av övriga borgenärer. 
 
Skattebrott (skattebrottslagen 1971:69):  
handlar om att bolaget på annat sätt än muntligt med uppsåt, lämnar oriktiga uppgifter 
eller underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan uppgift vilket medför att 
skatt undandras från det allmänna eller felaktigt tillfaller bolaget. 
 
Förskingring (10 kap. 1-3 §§ brottsbalken): 
innebär att styrelseledamot eller verkställande direktör, för egen vinning, missbrukar sin 
förtroendeställning till skada för bolaget. 
 
Trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken):  
innebär missbruk mot förtroendeställning och därigenom skadat bolaget. Här krävs inte 
att brottet begås för egen vinning. 
 
Mutbrott (20 kap. 2 § brottsbalken):  
avser att styrelseledamot eller verkställande direktör tar emot eller begär en muta eller 
annan otillbörlig belöning för dennes tjänsteutövning. Detta brott brukar rubriceras som 
passivt korruptionsbrott.  
 
Bestickning (17 kap. 7 § brottsbalken):  
utgörs av att styrelseledamot eller verkställande direktör erbjuder muta eller annan 
otillbörlig belöning för tjänsteutövning. Detta brott brukar benämnas som aktivt 
korruptionsbrott. 
 
Penningtvätt (Lagen om penningtvätt 1993:768):  
avser åtgärder med avseende på egendom som förvärvats genom brott, som kan medföra 
att egendomen undanhålls, att den brottslige får möjlighet att undandra sig rättsliga 
påföljder eller att återanskaffandet av egendomen försvåras. 
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Bilaga 4: Presentation av respondenter 
 
Respondent 1 
Namn: Anders Andersson 

 
Titel: Auktoriserad revisor 

 
Nuvarande arbetsplats: Gotlands revisionsbyrå AB (LR revision) 

 
Yrkesbakgrund: 
Har varit verksam inom redovisning/revision sedan 1965. Arbetat för Sida med ett 
granskningsuppdrag i Afrika. Arbetat inom Riksrevisionsverket för att sedan gå över till 
att till Öhrlings PricewaterhouseCoopers fram till 1983. Anders Andersson arbetar sedan 
1983 på Gotlands revisionsbyrå inom LR revision. Han är medlem i Revisorskommittén 
som arbetar med utbildningar samt kvalitetskontroll inom LR revision. 
 
Respondent 2 
Namn: Tommy Andersson 
 
Titel: Rättslig expert  
 
Nuvarande arbetsplats:  
Skatteverkets Rättsavdelning 
 
Yrkesbakgrund:  
Tommy Andersson är civilekonom och har 30 års erfarenheter från skilda arbetsuppgifter 
inom beskattningsområdet på olika nivåer inom Skatteverket. 
 
Respondent 3 
Namn: Dan Brännström 

 
Titel: Generalsekreterare  
 
Nuvarande arbetsplats: FAR 

 
Yrkesbakgrund: 
Tidigare arbetade Dan Brännström som auktoriserad revisor och var delägare på Ernst & 
Young i Göteborg. Han har även arbetat deltid som adjungerad lektor i revisionsrätt på 
handelshögskolan i Göteborg mellan år 2000 och 2003. Numera arbetar han som 
generalsekreterare på FAR sedan 1 januari, 2004. 
 
Respondent 4 
Namn: Sigurd Elofsson 
 
Titel: Eko-revisor vid utvecklingsenheten och ansvarig för utbildning och arbetsmetodik 
 
Nuvarande arbetsplats: Utvecklingsenheten på Ekobrottsmyndighetsstaben 
 
Yrkesbakgrund: 
Sigurd Elofsson har varit utbildad civilekonom sedan 1984-85. Han har arbetat som 
revisor i 20 år och har även tjänstgjort som ekonomichef och redovisningskonsult. På 
Ekobrottsmyndigheten har han arbetat i 10 år. 
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Respondent 5 
Namn: Anders Erneberg 
 
Titel: Auktoriserad revisor 
 
Nuvarande arbetsplats: Ernst & Young 

 
Yrkesbakgrund: 
Anders Erneberg började arbeta på Ernst och Young efter examen från Handelshögskolan 
i Stockholm 1983. 
 
Respondent 6 
Namn: Lars-Gunnar Gustafsson 

 
Titel: Auktoriserad revisor  
 
Nuvarande arbetsplats: GG revision AB 
 
Yrkesbakgrund: 
Lars-Gunnar Gustafsson började arbeta som revisor 1978 och har sedan 1988 bedrivit en 
egen revisionsbyrå. 
 
Respondent 7 
Namn: Martin Johansson 
 
Titel: Verkställande direktör 
 
Nuvarande arbetsplats: Revisorsamfundet SRS 
 
Yrkesbakgrund: 
Martin Johansson började arbeta som verkställande direktör på Revisorssamfundet SRS 
1991. Dessförinnan arbetade han som skattejurist. 
 
Respondent 8 
Namn: Carl-Gustaf Plogfeldt 
 
Titel: Godkänd revisor 
 
Nuvarande arbetsplats: Huddinge revision AB 
 
Yrkesbakgrund: 
Carl-Gustaf Plogfeldt har arbetat som revisor sedan 1972 då han tog över Huddinge 
revision AB. 
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Respondent 9 
Namn: Martin Sjöberg 

 
Titel: Auktoriserad revisor 
 
Nuvarande arbetsplats: Ericsson & Lejonhird AB 

 
Yrkesbakgrund: 
Martin Sjöberg började arbeta som revisor 1990 på Deloitte & Touche och gick över till 
Ericsson & Lejonhird AB (LR revision) 2003. Han är även verksam i revisorskommittén 
som arbetar med utbildningar samt kvalitetskontroll inom LR revision. 



 
 
 

BILAGA 5 

 66

Bilaga 5: Intervjuguide 
 

 
Intervjufrågor till revisorer 

 
1. Bakgrundsinformation: 

• Namn: 
• Titel: 
• Yrkesbakgrund: 
• Nuvarande arbetsplats: 

 
Revisorns roll idag 
 

2. Beskriv vilka dina klienter är? 
 

3. Hur ofta har du kontakt med dina klienter? 
 

4. Hur ser dina uppdrag ut idag, hur stor del utgörs av revisionsverksamhet? 
 

Revisionspliktens vara eller inte vara 
 

5. Hur kommer ett avskaffade av revisionsplikten att påverka de små bolagen? 
 

6. Tror du att revisionen är uppskattad eller känner klienten enbart att det är ett 
tvång? 

 
7. Skiljer sig inställningen om revision beroende på storleken på bolaget? 

 
8. Vilka är de största argumenten för revisionsplikt för små bolag? 

 
9. Vilka anser du har störst nytta av revisionsplikten idag? 

 
10. Vilka är de största argumenten mot revisionsplikt? 

 
11. Tror du att den ekonomiska brottsligheten kommer påverkas vid ett avskaffande 

av revisionsplikten? 
 

12. Sammanfattningsvis vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 
eller inte vara i små bolag? 

 
Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 

 
13. Kommer dina arbetsuppgifter att förändras i och med en avskaffad revisionsplikt 

samt kan du se möjligheter att nya uppdrag kommer att uppstå? 
 

14. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka dels revisorerna som 
yrkeskår och dels dig som revisor? 
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  Alternativa kontroller 
 

15. Om revisionsplikten avskaffas, kan då en mer översiktlig granskning vara ett 
alternativ? 

16. Kan ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av bokslut och 
årsredovisning vara ett alternativ till den lagstadgade revisionen? 

 
17. Kan revisorns biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen vara ett 

alternativ? 
 

18. Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? 
 

19. Om revisionsplikten bevaras finns det då möjlighet att förändra den för små 
bolag? 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor till FAR 
 

1. Bakgrundsinformation: 
• Namn 
• Titel 
• Yrkesbakgrund 
• Nuvarande arbetsplats 

 
Revisionspliktens vara eller inte vara 
 

2. Hur kommer ett avskaffade av revisionsplikten att påverka de små bolagen? 
 
3. Tror du att revisionen är uppskattad eller känner klienten enbart att det är ett 

tvång? 
 
4. Skiljer sig inställningen om revision beroende på storleken på bolaget? 

 
5. Vilka är de största argumenten för revisionsplikt för små bolag? 
 
6. Vilka anser du har störst nytta av revisionsplikten idag? 

 
7. Vilka är de största argumenten mot revisionsplikt? 
 
8. Tror du att den ekonomiska brottsligheten kommer påverkas vid ett avskaffande 

av revisionsplikten? 
 
9. Sammanfattningsvis vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara i små bolag? 
 

Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
 
10. Kommer revisorns arbetsuppgifter att förändras i och med en avskaffad 

revisionsplikt samt kan du se möjligheter att nya uppdrag kommer att uppstå? 
 
11. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka revisorerna som 

yrkeskår?  
 

12. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka FAR som förening? 
 

13. Kommer ditt arbete inom FAR att påverkas om revisionsplikten avskaffas? 
 
  Alternativa kontroller 
 

14. Om revisionsplikten avskaffas, kan då en mer översiktlig granskning vara ett 
alternativ? 

 
15. Kan ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av bokslut och 

årsredovisning vara ett alternativ till den lagstadgade revisionen? 
 

16. Kan revisorns biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen vara ett 
alternativ? 

 
17. Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? 
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18. Om revisionsplikten bevaras finns det då möjlighet att förändra den för små 

bolag? 
 

19. Övrigt 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor till SRS 
 

1. Bakgrundsinformation: 
• Namn 
• Titel 
• Yrkesbakgrund 
• Nuvarande arbetsplats 

 
Revisionspliktens vara eller inte vara 
 

2. Hur kommer ett avskaffade av revisionsplikten att påverka de små bolagen? 
 
3. Tror du att revisionen är uppskattad eller känner klienten enbart att det är ett 

tvång? 
 
4. Skiljer sig inställningen om revision beroende på storleken på bolaget? 

 
5. Vilka är de största argumenten för revisionsplikt för små bolag? 
 
6. Vilka anser du har störst nytta av revisionsplikten idag? 

 
7. Vilka är de största argumenten mot revisionsplikt? 
 
8. Tror du att den ekonomiska brottsligheten kommer påverkas vid ett avskaffande 

av revisionsplikten? 
 
9. Sammanfattningsvis vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara i små bolag? 
 

Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
 
10. Kommer revisorns arbetsuppgifter att förändras i och med en avskaffad 

revisionsplikt samt kan du se möjligheter att nya uppdrag kommer att uppstå? 
 
11. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka revisorerna som 

yrkeskår?  
 

12. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka SRS som förening? 
 

13. Kommer ditt arbete inom SRS att påverkas om revisionsplikten avskaffas? 
 
  Alternativa kontroller 
 

14. Om revisionsplikten avskaffas, kan då en mer översiktlig granskning vara ett 
alternativ? 

 
15. Kan ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av bokslut och 

årsredovisning vara ett alternativ till den lagstadgade revisionen? 
 

16. Kan revisorns biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen vara ett 
alternativ? 

 
17. Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? 
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18. Om revisionsplikten bevaras finns det då möjlighet att förändra den för små 

bolag? 
 

19. Övrigt 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor till Skatteverket 
 

1. Bakgrundsinformation: 
• Namn 
• Titel 
• Yrkesbakgrund 
• Nuvarande arbetsplats 

 
Revisorns roll för Skatteverket 

 
2. När begär ni in en årsredovisning från ett mikrobolag? 
 
3. Vilken betydelse har revisionen för Skatteverket? 
 
4. Hur stor vikt lägger ni vid att det är en oberoende kvalificerad revisor som 

granskat redovisningen? 
 

5. Har Skatteverket något samarbete med föreningar som FAR och SRS, och i så 
fall hur ter sig detta samarbete? 

 
Revisionspliktens vara eller inte vara 

 
6. Vilka är de största argumenten för revisionsplikt för små bolag? 

 
7. Vilka är de största argumenten mot revisionsplikt? 
 
8. Tror du att den ekonomiska brottsligheten kommer påverkas vid ett avskaffande 

av revisionsplikten? 
 
9. Sammanfattningsvis vad är din övergripande inställning till revisionspliktens vara 

eller inte vara i små bolag? 
 

 Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
 

10. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka Skatteverket? 
 
11. Kan ett avskaffande av revisionsplikten att medföra mer kontinuerliga kontroller 

av mikrobolagen? 
 

12. Anser du att det krävs ett oberoende kontrollorgan för att räkenskaperna ska 
anses tillförlitliga i mikrobolagen? 

 
Alternativa kontroller 

 
13. Om revisionsplikten avskaffas, kan då en mer översiktlig granskning vara ett 

alternativ? 
 

14. Kan ett krav på en revisionsbyrås medverkan vid upprättande av bokslut och 
årsredovisning vara ett alternativ till den lagstadgade revisionen? 

 
15. Kan revisorns biträde vid och underskrift på inkomstdeklarationen vara ett 

alternativ? 
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16. Finns det något annat alternativ till en fullständig revision? 
 

17. Övrigt 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 
 

1. Bakgrundsinformation: 
• Namn 
• Titel 
• Yrkesbakgrund 
• Nuvarande arbetsplats 

 
Revisorns roll för Ekobrottsmyndigheten 
 

2. Hur stor del av era granskningsuppdrag utgörs av mikrobolag idag? 
 
3. När begär ni in en årsredovisning från ett mikrobolag? 
 
4. Vilken betydelse har revisionen för Ekobrottsmyndigheten? 
 
5. Hur stor vikt lägger ni vid att det är en oberoende kvalificerad revisor som 

granskat redovisningen? 
 

6. Har Ekobrottsmyndigheten något samarbete med föreningar som FAR och SRS, 
och i så fall hur ter sig detta samarbete? 

 
Revisionspliktens vara eller inte vara 
 

7. Hur kommer ett avskaffade av revisionsplikten att påverka de små bolagen? 
 

8. Vilka är de största argumenten för revisionsplikt för små bolag? 
 

9. Vilka är de största argumenten mot revisionsplikt? 
 
10. Kommer den ekonomiska brottsligheten att påverkas vid ett avskaffande av 

revisionsplikten? 
 
11. Sammanfattningsvis, vad är din övergripande inställning till revisionspliktens 

vara eller inte vara i små bolag? 
 

Vilka konsekvenser får en avskaffad revisionsplikt? 
 
12. Hur kommer ett avskaffande av revisionsplikten att påverka 

Ekobrottsmyndigheten? 
 
13. Anser du att det krävs ett oberoende kontrollorgan för att räkenskaperna ska 

anses tillförlitliga i mikrobolagen? 
 

Alternativa kontroller 
 

14. Om revisionsplikten avskaffas, finns då alternativa sätt att upprätthålla den 
säkerhet revisionen idag ger? 

 
 

Tack för din medverkan! 


