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Sammanfattning 

Titel: Vad kan ge förklaringar till revisionspliktens avskaffande? 

 

Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Cecilia Martinelle, Andreas Ström 

 

Handledare: Arne Fagerström 

 

Datum: 2013 – juni 

 

Syfte: Syftet är att beskriva hur intressenterna upplever avskaffandet av 

revisionsplikten och ur intervjumallarna finna förklaringar till avskaffandet 

av lagen. 

 

Metod: Studien är av kvalitativt slag och bygger på en deduktiv ansats. 

Empirisk data är huvudsakligen av primär karaktär, vilket har erhållits via e-

post- samt telefonintervjuer av Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogden. 

Empirisk data har sedan jämförts med insamlad teori som mynnar ut i en 

analys. 

 

Resultat och slutsats: Intressenternas arbete har inte påverkats av 

revisionspliktens avskaffande i någon större utsträckning. Kvalitén på 

deklarationen anses i nuläget inte ha påverkats av revisionspliktens 

avskaffande och kvalitén på årsredovisningarna behöver inte ha ett samband 

med revisionspliktens avskaffande. Därmed tyder detta på att revisorn inte 

behövs som kontrollmekanism för att säkerställa och upprätthålla kvalitén i 

räkenskaperna hos små aktiebolag. Respondenternas svar tyder även på att 

frivillig revision är ett resultat av samhällets utveckling och är ett sätt för 

staten att minska den enskilda individens känsla av att bli kontrollerad. 

 

Förslag tillfortsatt forskning: Då denna studie är begränsad till endast 

Skatteverket, Bolagsverket samt Kronofogden, skulle förslag på fortsatt 



 

 

forskning vara att undersöka huruvida de övriga intressenterna i SOU 

2008:32 ställer sig till revisionspliktens avskaffande i nuläget. 

 

En ytterligare studie skulle kunna systematisera och ge en övergripande 

översikt om hur samhällets kontrollfunktion och övervakning fungerar i det 

moderna samhället.  

 

Uppsatsens bidrag: Resultaten i studien kommer vetenskapligt att ge en 

förståelse för vad avskaffandet av revisionsplikten innebar för de utvalda 

intressenterna. Studien ger även en förståelse och ett resonemang kring om 

revisionspliktens avskaffande är ett resultat av samhällets utveckling. 

 

Nyckelord: SOU 2008:32, samhället, intressenter, Skatteverket, 

Kronofogden, Bolagsverket, frivillig revision, övervakning, 

revisionspliktens avskaffande 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund, vad problemet är och vilket 

syfte som studien uppfyller. Bakgrunden till denna studie ger läsaren 

en förståelse om problematiken bakom till varför denna studie utförs. 

Efter bakgrunden kommer problemdiskussionen som fokuserar på och 

beskriver den forskningsfråga som studien bygger på. Syftet beskriver 

varför denna studie utförs och vad den bidrar med till forskningen. 

Inledningen avslutas med vilka avgränsningar som denna studie har 

för att inte bli för stor i sin omfattning. 

 

“Everything in this audit is accounting issues.” Don McGahn (Fox News, 2005) 

 

Det har varit lagstadgat med revision för samtliga aktiebolag under en 

längre tid i Sverige. År 2010 skedde en förändring och små 

aktiebolag
1
 undantogs från revisionsplikten för att göra det lättare att 

starta ett aktiebolag. Det är med andra ord inom detta område som 

denna studie har sitt fokus. Citatet beskriver vad som revision i 

grunden handlar om. Ur företagarens synvinkel kan det uppkomma 

problem i redovisningen som är svåra att hantera utan professionell 

kunskap, vilket kan avhjälpas med att en revisor granskar 

bokföringen. Företagaren kan ha en uppfattning om hur redovisningen 

ska utformas utan att vara insatt i regelverket och genom det inte veta 

att de gör fel. Vidare finns det företagare som av olika anledningar 

väljer att anlita en revisor trots att de inte behöver det.  

 
1.1 Bakgrund 
Den första aktiebolagslagen i Sverige kom år 1848. Denna lag 

innehöll inga särskilda föreskrifter om revision. Aktiebolagslagen från 

1895 föreskriver att bolagen skall tillsätta en eller flera revisorer. 

(Wallerstedt, 2009) 

                                                           
1
 Enligt EU är benämningen mikroföretag på dessa små företag, men enligt reformen som 

svenska staten genomförde 2010 benämns dessa som små företag och det kommer de även att 

göra fortsättningsvis i denna studie.   
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En av de första auktoriserade revisorerna i Sverige kom att bli Oscar 

Sillén (1883-1965), som även var den första svenske professorn i 

företagsekonomi med en handelshögskoleexamen. Sillén 

introducerade yrkesrevisionen i Sverige då han år 1923 bildade FAR, 

Föreningen auktoriserade revisorer. Han kom även att vara den 

främsta talesmannen för de auktoriserade revisorerna fram till slutet av 

1950-talet. (Engwall, 1995) 

 

Sillén kom, efter sin yrkestid, av Handelshögskolan i Stockholm, att 

anses vara “banbrytare inom svensk företagsekonomisk undervisning 

och forskning”. Vidare ansåg de svenska auktoriserade revisorerna 

honom vara “den egentlige skaparen av det moderna 

revisionsväsendet”. (Engwall, 1995, sid 67) 

 

Aktiebolagslagen från år 1944 innehåller reglering av modern revision 

för första gången. Nästa steg blev i 1975 års aktiebolagslag där krav 

på auktoriserad revisor eller godkänd granskningsman infördes då 

företaget hade ett eget kapital på en miljon kronor. År 1983 infördes 

revisionsplikt för alla aktiebolag i Sverige. (Thorell och Norberg, 

2005) 

 

Revisorn i ett aktiebolag skall vara auktoriserad eller godkänd revisor, 

alternativt ett registrerat revisionsbolag
2
. När en eller flera revisorer 

granskar ett företags årsredovisning och bokföring samt ledningens 

förvaltning sker en revision. Revisionsberättelsen är resultatet av 

revisionen. Syftet med revisionen är bland annat att tillgodose 

borgenärernas och ägarnas intresse av att företagets ställning och 

resultat redovisas riktigt samt att det finns en kontroll av att bolagets 

verksamhet drivs på ett lagenligt och korrekt sätt. 

(Justitiedepartementet, 2010) 

 

                                                           
2
 Samlingsnamnet för dessa kommer fortsättningsvis kallas revisorn.   
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Som nämnts ovan har det sedan 1980-talet varit lag på att alla svenska 

aktiebolag skall ha en revisor. Dock gäller nya regler om revision i 

Sverige för små aktiebolag sedan 1 november 2010. Syftet med den 

nya reformen var att de små aktiebolagen
3
 själva skall få avgöra vilka 

tjänster de behöver för sin verksamhet samt hur de på bästa och mest 

kostnadseffektiva sättet skall bedriva sin verksamhet. De bolag som 

väljer att inte ha revisor måste ändå skicka in årsredovisningen till 

Bolagsverket. (Justitiedepartementet, 2010) Antal Aktiebolag i 

Sveriges per 2013-03-31 är 434 971 och antalet som tagit in 

förbehållet om slopad revisionsplikt i sin bolagsordning är 160 662 

per 2013-04-17 (Hultberg, 2013). 

 

När regeringen överlämnade sin proposition 2009/10:204 “En frivillig 

revision” till riksdagen, lämnades en utredning av den frivilliga 

revisionens konsekvenser för företagen, ägarna, kreditgivarna med 

flera, och det allmänna som omfattar Skatteverket, ekonomisk 

brottslighet, Bolagsverket samt övriga. 

 

I prop. 2009/10:204 påtalas att konsekvenserna för företag med 

frivillig revisionsplikt är att bolagen väljer själva om de vill betala 

arvode till revisorn, för det arbete som revisorn tidigare enligt lag och 

god redovisningssed måste utföra. Vidare bedöms att flertalet av de 

aktiebolag som har frivillig revisionsplikt är fåmansbolag, det vill säga 

de har en eller ett fåtal ägare. I små bolag är oftast ägarna engagerade i 

företagens verksamheter och har därmed full insyn i företagens 

räkenskaper och förvaltning, därmed är behovet av extern granskning 

begränsad. 

  

Företagets leverantörer, kunder samt anställda har även de ett intresse 

av att företaget har en ordnad ekonomi. Huruvida företaget har revisor 

eller ej anses det i prop. 2009/10:204 utgöra mindre betydelse för 

dessa intressenter. 
                                                           
3
 Understiger två av dessa tre kriterier: Bolaget har mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning, 

Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning, Fler än 3 anställda (i medeltal). (9 kap. 1§ ABL) 
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Prop. 2009/10:204 gör gällande att konsekvenser för det allmänna kan 

uppkomma i och med frivillig revision. Skatteverket behöver 

ekonomisk information om företagen för att kunna fastställa 

beskattningsunderlaget. Det hävdas att redovisningen är mer 

tillförlitlig om den har granskats av en revisor, samt att det inte går att 

dra någon säker slutsats om vilken betydelse avskaffandet av 

revisionsplikten får för skatteintäkterna. Sedan den nya lagen varit i 

kraft en tid och dess eventuella konsekvenser för redovisningens 

kvalitet och skattekontrollens effektivitet kan uppskattas, anses det i 

prop. 2009/10:204 att det bör göras en bedömning av om den nya 

situationen föranleder några särskilda satsningar från Skatteverkets 

sida. 

 

Vidare redogörs hur Bolagsverket skall ha hand om hanteringen av 

ärenden angående avskaffandet av revision. Revisorsnämndens 

verksamhet anses inte bli påverkad av frivillig revision. Däremot kan 

antalet kvalificerade revisorer komma att minska. (prop. 2009/10:204) 

 

Denna studie inspireras av tidigare forskning om revisionspliktens 

avskaffande och det resultat som gavs i Ström och Strand (2012) 

kandidatuppsats “Varför väljer små aktiebolag att behålla revisorn? 

Efter avskaffandet av revisionsplikten”. De framträdande 

bakomliggande faktorerna var: Brist på egen kunskap och företaget på 

sikt förväntar sig växa och överstiga kriterierna. De kvalitativa data 

som framkom i studien präglades av följande ord: Skatteverket, 

Utomstående och Ordning. Studien har gett vidare frågeställningar i 

ämnet och kommer därför att bidra med dess kvalitativa data som 

studeras vidare och bygger på ovan presentation om eventuella följder 

av revisionspliktens avskaffande. 
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1.2 Problemdiskussion 
Sedan den frivilliga revisionen infördes har Bolagsverket fått in ett 

stort antal ärenden där de äldre bolagen väljer att inte ha revisor samt 

av de nyregistrerade bolagen är det ett stort antal som väljer att inte ha 

kvalificerad revisor. (Bolagsverket, 2013c) 

  

Av vad som framkommer i prop. 2009/10:204 som presenteras i 

bakgrunden, sammanställs en utredning av vad den frivilliga 

revisionens konsekvenser kan bli. Lagstadgarna har haft en bild av 

vad lagförslaget kan ge för konsekvenser för olika intressenter vid 

frivillig revision.  

 

De kvalitativa data som uppkom i Ström och Strand (2012) har gett 

vidare frågeställningar i ämnet. Det är tydligt att för små aktiebolag är 

det Skatteverket, utomstående samt ordning (i räkenskaperna) som är 

de bakomliggande faktorerna till varför små aktiebolag med frivillig 

revisionsplikt väljer att behålla revisorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ström och Strand (2012) 

 

Skatteverket går tydligt att identifiera i studien och det kan utläsas att 

små aktiebolag behåller revisorn för att minska risken att Skatteverket 

utför en revision. Utomstående kan även tolkas som Skatteverket, men 

även som ett företags övriga intressenter. Ordning syftar till att 

företagaren anser att en revisor bidrar till ordning i företagets 

räkenskaper. 

SKATTEVERKET UTOMSTÅENDE ORDNING 

FAKTORER 

Figur 1 Varför företagaren väljer att behålla revisorn 
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Det skall nämnas att resultatet av arbetet med redovisningen i ett 

aktiebolag skall utmynna i en årsredovisning som skall sändas till 

Bolagsverket. Årsredovisningen har tidigare alltid kontrollerats av en 

revisor även i små aktiebolag i Sverige. Utifrån Bolagsverkets 

perspektiv finns det därmed risk att inte behålla revisorn.  

“Bolagsverket har fått in flera årsredovisningar med 

bristande kvalitet än tidigare. Till exempel handskrivna 

årsredovisningar med uppställningar som inte följer 

lagstiftningen”, (Nordström, 2012) 

I prop. 2009/10:204 nämns ingen redogörelse om farhågor kring 

årsredovisningens kvalitet eller sen ankomst. Detta till trots är det 

viktigt att denna farhåga finns med som en del vid betänkandet om en 

revisor ska anlitas. Kostnaderna kan komma att öka genom 

förseningsavgifter som i gengäld sparades på att inte anlita en revisor. 

  

Syftet med obligatorisk revision för små aktiebolag var bland annat att 

tillgodose borgenärernas intresse av att företagets ställning och 

resultat redovisas riktigt, samt att det finns en kontroll av att bolagets 

verksamhet drivs på ett lagenligt och korrekt sätt. Det skall påtalas att 

detta fortfarande krävs trots att revisionsplikten är borttagen.  Däremot 

står företaget för kvalitetssäkringen om en revisor inte anlitas. 

“På kort sikt kan det innebära en minskad kostnad att 

inte ha revision eller någon annan form av granskning 

eller kvalitetssäkring. Men på lång sikt kan det kosta 

mer än det smakar. Man saknar inte revisorn förrän 

revisorsbåset är tomt”. (Brännström, 2010) 

Enligt prop. 2009/10:204 anser Kronofogdemyndigheten att en revisor 

har en stor betydelse för ett bolag då denne slår larm om aktiekapitalet 

har urholkats till en kritisk nivå. Det är även revisorn som ska granska 

kontrollbalansräkningen som styrelsen enligt lag måste upprätta. 

Revisorns roll att förebygga konkurser blir en viktig del som 

försvinner om företaget väljer att avstå från revisor. 
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Resultatet i Ström och Strand (2012) studie visar att Skatteverket är en 

bakomliggande faktor som gör att små aktiebolag behåller revisionen i 

Sverige. Utifrån Skatteverkets synpunkt kan det således finnas risker 

med att inte behålla revision och detta påvisas tydligt i följande 

pressmeddelande.  

“Skatteverket, FAR och Sveriges Redovisnings-

konsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att 

samarbeta för gemensam samhällsnytta inför 

deklarationsåret 2013” (FAR, 2012) 

Målet med samarbetet är att Skatteverket skall kunna minska onödiga 

kontroller. Samarbetet tar sikte på mindre företags hantering av 

deklarationer och de allra flesta svenska företag tillhör denna 

kategori.”– Om det är rätt från början behöver vi inte kontrollera i 

efterhand. Det leder till mindre besvär och en större säkerhet för 

skattebetalarna”, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatteverkets 

analysenhet i pressmeddelandet. (Ibid) 

  

Lagförändringen om frivillig revision innebär att små aktiebolag får 

själva välja om de vill ha revisor eller ej. Detta borde således medföra 

att antalet små aktiebolag som har revisor minskar, eftersom de flesta 

vill slippa kostnaden för revisorns granskning. De utgifter som 

företagaren sparar kan istället läggas på det som de tycker är viktigt i 

företaget. Utifrån resultatet i Ström och Strand (2012) studie kommer 

de fram till som nämnts tidigare att ordning är en faktor som påverkar 

valet av frivillig revision. För att få ordning i redovisningen kan 

professionell kunskap anlitas för att få hjälp med bokföringen, till 

skillnad mot revisorn som kontrollerar hela bokföringen i efterhand. 

På detta sätt kan kostnaderna minskas, men bokföringen kan 

fortfarande hålla en bra kvalité. Dock kan redovisningskonsultens 

oberoende ifrågasätts, något som revisorn är förpliktad att efterfölja. 

Ett oberoende kan vara viktigare vid större bolag med fler 
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utomstående aktieägare, än hos fåmansbolag med få ägare med god 

insyn i bolaget.  

   

Företagarens syn på revisorn kan även vara missvisande. Denne kan 

tro att revisorn får göra mer än vad denne faktiskt får göra. Det 

uppstår då ett förväntningsgap mellan revisorn och företaget, men 

även mellan företaget och samhällets intressenter. Detta genom den 

ståndpunkt som företagare har om varför de väljer att ha revisor, 

kontra samhällets syn på om revisorn behövs hos företagaren. 

  

Nedan redovisas en modell över de små aktiebolagen och en del av 

dess intressenter. I figurens yttre delar visas de små företagen, samt i 

den inre delen vissa av dess intressenter. Figuren med frågetecken 

representeras av en revisor som ifrågasätter sitt behov som en länk 

mellan små aktiebolag och samhället. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAR 

SRF 

Skatteverket 

Kronofogdemyndigheten 

Bolagsverket 

Figur 2 Revisorn, de små aktiebolagen och dess intressenter 
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1.2.1 Problemformulering 
Utifrån problemdiskussionen kan det ifrågasättas om intressenternas 

arbete har påverkats av revisionspliktens avskaffande och om kvalitén 

på deklarationen och/eller årsredovisningen har förändrats. Därmed 

uppkommer även en diskussion kring om revisorn behövs som 

kontrollmekanism för att säkerställa och upprätthålla kvalitén i 

räkenskaperna hos små aktiebolag. Det kan även ifrågasättas om 

frivillig revision är ett resultat av samhällets utveckling och även är ett 

sätt för staten att minska den enskilda individens känsla av att bli 

kontrollerad. 

 

Detta leder fram till en forskningsfråga som denna studie vill försöka 

besvara.  

 

● Vad kan ge förklaringar till revisionspliktens avskaffande? 

 

Med hjälp av studiens enkätfrågor bryts sedan forskningsfrågan ned i 

kategorierna kontroll, kvalité, kostnad, samarbete och ny teknik samt 

revisorns funktion i samhället.  

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva hur intressenterna upplever avskaffandet av 

revisionsplikten och ur intervjumallarna finna förklaringar till 

avskaffandet av lagen. 

 

Resultaten i studien kommer vetenskapligt att ge förklaringar för vad 

avskaffandet av revisionsplikten innebar för de utvalda intressenterna 

och om revisorn behövs för att säkerställa redovisningens kvalité i 

små aktiebolag. Studien försöker även ge förklaringar och ett 

resonemang kring om revisionspliktens avskaffande är ett resultat av 

samhällets utveckling.  
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1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas genom att studera Skatteverket, Bolagsverket samt 

Kronofogdemyndigheten vilka är intressenter
4
 till små svenska 

aktiebolag med frivillig revisionsplikt. Dessa tre myndigheter 

representerar inte alla myndigheter i samhället, men ger en bra 

grundläggande bild av myndigheter som var med i utredningen av 

revisionspliktens avskaffande. Fler myndigheter hade gett en bättre 

bild av samhället, men då det inte finns resurser för fler valdes dessa. 

Anledningen till varför studien inte tillfrågar FAR, SRF, auktoriserade 

redovisningskonsulter, revisorsnämnden och revisorer, vilka även är 

intressenter, är att dessa är partiska och skulle med stor sannolikhet 

inte ge korrekta svar om hur verkligheten ser ut. De kommer att finnas 

med som en del av studien, men inte på det sättet att de utgörs av 

intervjuer med berörda organisationer.  

  

Den tidsperiod som studien omfattar är samhällets intressenters åsikter 

om revisionens avskaffande i nära anslutning till tidigare erfarenhet av 

små aktiebolag med lagstadgad revisionsplikt, det vill säga från år 

2008 fram till år 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Samlingsnamn för Skatteverket, Bolagsverket samt Kronofogdemyndigheten kommer 

fortsättningsvis kallas intressenter.   
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1.5 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Disposition  

Metod 

Teoretisk referensram 

Empiri och analys 

Slutsats 

Avslutande reflektion 

Fördjupad analys 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för 

insamlingen av data, den vetenskapliga 

utgångspunkten samt hur informationen har 

bearbetats och samlats in. 

I kapitlet som följer behandlas den teoretiska 

referensramen som är aktuell för studien. 

Dessa delar är: Allmänt, revisionsteori samt 

tidigare forskning. 

I detta kapitel presenteras studiens empiri 

som ligger till grund för forskningen. 

Empirin presenteras tillsammans med en 

enklare analys. 

I detta kapitel ställs den insamlade 

empirin mot den framarbetade teorin. 

Detta leder fram till en fördjupad analys. 

I detta kapitel sammanfattas studiens 

olika delar för att skapa en slutsats. 

I denna slutliga del av studien 

återspeglas författarnas tankar kring 

studien. 
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2. Metod 
I den här delen av studien beskrivs hur metoden för datainsamlingen 

utförts, samt den vetenskapliga utgångspunkten. Avslutningsvis 

beskrivs hur empirisk data har bearbetats. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Den vetenskapliga ansatsen beskriver var forskaren har sin 

utgångspunkt. Denna kan delas in i olika kategorier av ansatser. 

Deduktiv och induktiv ansats är spegelbilder av varandra, då induktiv 

ansats skapar en ny teori av de data som samlas in. Detta till skillnad 

mot deduktiv ansats som testar befintlig teori mot empirisk data. 

(Eisenhardt och Graebner, 2007) Denna studie bygger på den 

deduktiva ansatsen då syftet är att undersöka om den teori som ligger 

till grund för studien stämmer överens med verkligheten. Med andra 

ord kommer teorierna ge stöd för analysen och ge djupare förståelse 

för revisorns roll i små aktiebolag. 

 

Den vetenskapliga metoden i denna studie har ett kritiskt synsätt och 

sin grund i kritisk diskursanalys. Fairclough publicerade år 1992 en 

social teori om att kritisera praktiken, diskursen, vilket är det som 

skrivs eller talas. Fairclough (1992) ritar upp tre olika dimensioner för 

analys av diskurser. Den första dimensionen är text vilket innefattar 

språk, grammatik och textstruktur. Den andra dimensionen är 

diskursiv praktik, vilket innefattar konsumtion och produktion av de 

texter som används. Den tredje dimensionen är social praktik vilket 

innefattar hur de två andra dimensionerna hanteras. (Blommaert och 

Bulcaen, 2000)  

 

Sammantaget, om kritisk diskursanalys tillämpas på denna studie, och 

som Faircloughs förespråkar, bidrar detta till en analys av sociala 

fenomen i samhället som medför förändringar i den sociala praktiken 

om hur något utvecklats. Inom ramen för denna studie kan det 
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beskrivas som hur samhället har förändrats och hur detta har lett fram 

till avskaffandet av revisionsplikten och hur den förändringen kan ses 

med ett kritiskt synsätt.  

  

Denna studie har valt ett hermeneutiskt synsätt. Laverty (2003) 

beskriver det som något som används i empiriska undersökningar med 

kvalitativ data. Hermeneutiken fokuserar på att undersöka hur 

historien har format individen och dess sociala miljö. Det blir till 

skillnad mot positivistiska teorier ett sätt att beskriva och tyda text och 

det som uttalas via talet. Då studien till stor del består av intervjuer 

utgörs studien av ett hermeneutiskt synsätt. Studien kan ge en viss 

förklaring med hjälp av empiri från samhällets intressenter vad som 

kan förklara revisionspliktens avskaffande.  

2.2 Empirisk datainsamling 
Datainsamlingen har skett med hjälp av enkäter som skickats ut till 

studiens respondenter, som sedan fått valet att svara via e-post eller 

via en telefonintervju, samt med hjälp av statistik från Bolagsverket.  

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ 
Inom forskning görs en uppdelning av empirisk data i två kategorier. 

Den ena kategorin är kvantitativ där informationen består av data som 

går att omvandla till statistik, vilket skulle kunna vara en 

enkätundersökning där respondenten får svara med: Ja, nej eller på en 

intervallskala. Den andra kategorin är kvalitativ data, vilket kan 

förklaras som data som samlats in genom text, en ostrukturerad 

intervju med mera. (Sale, Lohfeld och Brazil, 2002) Denna studie 

består av en kombination av båda kategorierna av data. En studie 

behöver inte bara bestå av antingen kvantitativ data eller kvalitativ 

data, utan de går att kombinera enligt Sale, Lohfeld och Brazil (2002) 

och uppnå bra resultat. Studiens kvantitativa data är i form av statistik 
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från Bolagsverket och kvalitativ data kommer från Bolagsverket, 

Skatteverket samt Kronofogdemyndigheten i form av intervjuer. 

 

2.2.2 Primär och sekundär data 
Datainsamling kan ske på två olika vis, genom primärdata samt 

sekundärdata. Denna studie har insamlat data genom en kombination 

av dessa.  

 

Primärdata 

Studiens primärdata har samlats in via surveyundersökning. 

Surveyundersökningen omfattar en slags tvärsnittsdesign, vilket 

innebär att data har samlats in från mer än ett enda fall vid en viss 

tidpunkt (Bryman och Bell, 2007). Surveyundersökningen i denna 

studie utgörs av insamling av information med hjälp av enkäter som 

skickats ut via e-post. Uttrycket enkät avses när respondenten på egen 

hand fyller i svaren på frågorna (Bryman och Bell, 2007). Enkäterna 

utgörs av frågeformulär ställda till fler än en person vid Skatteverket 

samt Kronofogdemyndigheten under april månad 2013. Syftet med 

datainsamlingen är att få fram en uppsättning av data som sedan 

analyseras för att finna samband och mönster. 

 

Surveyundersökning omfattar tvärsnittsdesign och kan även vara i 

form av kvalitativ forskningsstrategi. (Bryman och Bell, 2007) Denna 

studie omfattar även kvalitativa telefonintervjuer med Skatteverket 

samt Bolagsverket som skett vid ett bestämt tillfälle. Frågorna har då 

först skickats till respondenten för att denne ska få en överblick vad 

det gäller, samt att kunna förbereda sig. Under telefonintervjun har 

anteckningar förts för att intervjun ska få ett bra flyt och respondenten 

inte ska känna att denne måste vänta med ett svar. Efter att 

telefonintervjun avslutats har intervjun sammanställts omgående för 

att inte någon information skulle glömmas bort. 
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Sekundärdata 
Vid datainsamling finns möjligheten att använda sig av redan insamlat 

material. Detta kan ske genom sekundäranalys av data som har 

samlats in av andra forskare eller via sekundäranalys av offentlig 

statistik som statliga myndigheter har samlat in för eget syfte. 

(Bryman och Bell, 2007) Denna studie baseras på sekundäranalys av 

offentlig samt egen efterfrågad statistik som har insamlats via 

Bolagsverket.  

 

2.2.3 Insamling av teori 
Data till teorikapitlets allmänna del kommer dels från Sveriges rikes 

lag, remissvar samt en proposition och dessa är erhållna via sökning 

på Google. Revisionsteorin utgörs främst av vetenskapliga artiklar 

som erhållits i sökdatabaser vid Gävle Högskolebibliotek samt Google 

scholar. Ett fåtal tryckta böcker presenteras i studien, dessa är lånade 

från diverse bibliotek. Teori från tidigare forskning är erhållet via 

Google scholar samt Google. 

  

Sökorden har exempelvis varit: SOU 2008:32, revisionspliktens 

avskaffande, auditing, public interest, assessment, independence, 

expectation gap, prop. 2009/10:204 

 
2.3 Urval 
Respondenterna som har valts ut i studien har stor erfarenhet av 

arbetsplatsen. Detta för att de ska kunna representera och ge en 

korrekt bild av den myndighet som de arbetar för.  

  

Empirin från Bolagsverket kommer från två telefonintervjuer med Per 

Nordström, chefsjurist på Bolagsverket samt Michael Hultberg, 

produktansvarig på Bolagsverket. Hultberg bidrog med ett urval av 

statistik samt förtydligande kring statistiken i intervjun. 

  

Skatteverket är uppdelat i olika regioner. Det urval som har gjorts hos 

Skatteverket består av enkätutskick till de mest insatta i ämnet vid 
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varje region. För att få mer djupgående svar utfördes även en 

telefonintervju med Kerstin Lundgren på Skatteverkets huvudkontor i 

Stockholm. 

 

Även Kronofogdemyndighetens konkurstillsyn är uppdelad i olika 

regioner. Empirin från dessa kommer från de som är mest insatta inom 

ämnet. 

 

Modellen nedan redovisar respondenternas yrkestitel samt vilken 

region de representerar från respektive myndighet samt hur enkäterna 

har besvarats. Nedan synliggörs även urvalets bortfall. 

 
Namn Myndighet Antal 

år 

Arbetsuppgift Geografiskt Intervjutyp 

Brolin Skatteverket 6 Sektionschef Borås e-Post 

Pernheim Skatteverket 23 Skatteinformatör Göteborg e-Post 

Lundgren Skatteverket 25 Verksamhetsutvecklare Stockholm, 

huvudkontoret 

Telefon 

Norberg 

Andersson 

Skatteverket 21 Sektionschef Örnsköldsvik e-post 

Ej svar Skatteverket   Mälardalsregionen  

”Herder” Skatteverket 37 Handläggare-

företagsregistrering, 

kontroll 

Östra regionen e-post 

Ej svar Skatteverket   Mittregionen  

Nordström Bolagsverket 37 Chefsjurist Sundsvall Telefon 

Hultberg Bolagsverket 21 Produktansvarig  Sundsvall Telefon 

Löf Kronofogden 30 Chef Konkurstillsynen Stockholm e-Post 

Lindh Kronofogden 19 Enhetschef Göteborg e-Post 

Ej svar Kronofogden   Malmö, Jönköping  

Ej svar Kronofogden   Umeå, Sundsvall  

Figur 4 Studiens respondenter  

Sammanfattningsvis utgörs studien av nio intervjuer. Bortfallet består 

av två intervjuer från Skatteverket och två från Kronofogden. 

 

2.4 Enkät  
Enligt McCalla (2003) har forskare under alla tider använt sig av 

frågeformulär i stor skala och i och med internet har möjligheten att nå 

ett stort antal respondenter ökat. Idag kan forskaren utforma sin studie 

brevledes, online-undersökning samt e-postundersökning. 
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Denna studie har bland annat valt att samla in data med hjälp av 

enkäter. Valet av metod är enligt McCalla (2003) beroende av olika 

faktorer. De faktorer som har påverkat valet av metod i denna studie är 

urvalsgruppen, åtkomst av e-mail adresser samt storleken på 

urvalsgruppen. Vidare faktorer är kostnaden per respondent och att 

undersökningen kan innehålla känsliga frågor som kräver distans 

mellan respondenten och forskaren. 

  

En studie av Rich (2011) anmärker på risken att studenter tenderar att 

använda sig allt för lättvindigt av primärdata genom elektroniska 

verktyg. Studenter skall vara medvetna om att det finns begränsningar 

kring detta slag av datainsamling. Denna data kan vara ytlig och 

egentligen inte användbar att analysera. Enligt McCalla (2003) har 

undersökning via internet en plats i kvalitativ forskning och kan vara 

en effektiv metod att nå forskarens urvalsgrupp. Både Rich (2011) och 

även McCalla (2003) påtalar att tekniska innovationer kan vara mer 

komplexa än vad forskaren tror och därmed kan flertalet fallgropar 

uppkomma. I denna studie används enkätundersökning via e-post och 

en noga avvägning av fördelar som tid- och kostnadsbesparing har 

ställt mot metodens fallgropar. Fallgropar begränsas i denna studie då 

studien är fokuserad på en begränsad urvalsgrupp där respondenten 

har informerats via telefon att denne kommer att erhålla ett e-

postmeddelande frågor. Därmed har inte undersökningen kastats ut på 

måfå samt allt för brett för att maximera ett svarsdeltagande. För att 

inte hämma respondenten från att svara framgångsrikt finns det 

möjlighet för respondenten att svara fritt i enkäterna.  

 

Enkätfrågorna bygger på redovisad teori, tidigare forskning, 

respondenternas remissvar samt propositionen om avskaffandet av 

revisionsplikten. Enkätfrågorna till respondenterna och dess svar går 

att studeras i sin helhet i Bilaga 1. I kapitlet empiri och analys 

sammanställs enkätsvaren i olika kategorier.  
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2.5 Trovärdighet/Tillförlitlighet 
Trovärdighet och tillförlitlighet är två begrepp som är viktiga att tänka 

på inom forskning. Med trovärdighet (validitet) avses om studien 

verkligen mäter det som avses att bli mätt (Smallbone och Quinton, 

2004), och inte studerar delar som inte är avsedda för denna studie. 

Trovärdigheten är även relationen mellan insamlad data och tolkning 

av denna som forskaren gör. I denna studie presenteras data öppet, 

med noggrannhet och ärlighet för att läsaren ska kunna lita på att 

informationen är trovärdig. Detta medför att studien har varit grundlig 

med att presentera all information om hur den utförts för att dess 

mätverktyg ska bli tydlig. 

  

Med tillförlitlighet (reliabilitet) åsyftas att om någon annan forskare 

skulle utföra samma studie som denna, skulle denna komma fram till 

samma resultat utifrån att upplägget är detsamma (Smallbone och 

Quinton, 2004). Detta gör att denna studie har valt att redovisa, 

beskriva och diskutera den empiri och teori som använts på ett sätt 

som gör att det är lätt för läsaren att ta till sig analysen. Med andra ord 

är studien upplagd på ett logiskt och pedagogiskt sätt som kan 

efterliknas i en ytterligare likvärdig studie. Det medför att läsaren av 

denna studie inte ska tro att slumpen har lett fram till ett resultat. Det 

är välformulerade frågeställningar, pålitlig empiri och teori, samt 

analys som har skapat tillförlitligheten. 

 
2.6 Källkritik  
Smallbone och Quinton (2004) presenterar i sin studie olika sätt att få 

studenter att tänka på trovärdighet, tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Dessa begrepp skall ekonomistudenter tänka på 

både i den vetenskap som de läser ur och använder sig av, samt i den 

undersökning som de själva utför. 

  

Utifrån Smallbone och Quinton (2004) analyseras källorna i denna 

studie med ett kritiskt synsätt. De källor som använts har bedömts 
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trovärdiga utifrån ett kritiskt tänkande om hur sanningsenliga de är, 

samt vem som skrivit eller sagt ett påstående. Går det att lita på det 

som skrivs/sägs? Är källan till information opartisk utan att ha egen 

vinning i svaren som lämnas? Då information i denna studie kommer 

från skriftliga samt muntliga källor kommer dessa att behandlas 

utifrån vad som är mest väsentligt att ta med. Sidoinformation som 

erhållits under studiens gång kommer inte att tas med då det sänker 

trovärdigheten. Informationen kommer att transkripteras utan att egna 

värderingar läggs i det som har sagt eller skrivits. 

 

2.7 Dataanalys  
Data som har erhållits genom den empiriska studien har sammanställts 

omgående för att inte viktig information ska glömmas bort, samt att 

inte några egna värderingar lagts i sammanställningen. Kvalitativ 

empiriska data som erhållits genom svar på enkäten har jämförts mot 

den föreställning som teorin har och därefter har slutsatser dragits om 

huruvida verkligheten stämmer med teorin. Kvantitativ data har 

analyserats genom en uppställning i tabeller för att få en översiktlig 

bild hur den ser ut. Därefter har den jämförts med den uppbyggda 

teorin. 
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3. Teoretisk Referensram 
I kapitlet som följer behandlas den teoretiska referensramen som är 

aktuell för studien. Kapitlet är uppdelat i tre delar. Först redogörs för 

den allmänna referensramen och sedan aktuell revisionsteori. Kapitlet 

avslutas med tidigare forskning. 
 

3.1 Allmän referensram 
För att läsaren skall få en bredare förståelse för ämnet presenterar den 

allmänna preferensramen lagrum samt remissvar på SOU 2008:32 och 

utdrag ur prop. 2009/10:204. 

3.1.1 Lagstadgad revision 
Generella regler om revision finns i dag i 2 § revisionslagen (RevL). 

Dessa regler gäller endast om inte särskilda regler för revision finns i 

annan lag. Annan lag finns till exempel i aktiebolagslagen (ABL). 

Lagen i (RevL) skall följas av företag som enligt 6 kap. 1 § 

bokföringslagen (BFL) är skyldiga att avsluta bokföringen med en 

årsredovisning. 

  

Enligt aktiebolagslagen behöver inte aktiebolag som inte når upp till 

följande villkor för var och ett av de två senaste räkenskapsåren ha 

revisor: 

  

● Bolaget har mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning, 

● Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning 

● Fler än 3 anställda (i medeltal). (9 kap. 1§ ABL) 

  

Revisorn är skyldig att granska om ett bolag har följt 

skatteförfarandelagen, lämnat in skattedeklarationer och i rätt tid 

betalat avgifter och skatter. Kontroll skall även utföras vad gäller om 

företaget har anmält sig för registrering. Revisorn är även skyldig att 

anmärka avvikelser i revisionsberättelsen om årsredovisningen inte 

har upprättats enligt lag och sända in en kopia till Skatteverket om 
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anmärkningar samt uttalanden. (ABL 9:34–37) Revisorn är även 

skyldig att vidta åtgärder vid misstanke om brott. (ABL 9:42) 

  

Huvudregeln är att i ett aktiebolag har aktieägarna inte något 

personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt ABL 1:3. 

Om eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet 

måste styrelsen upprätta och låta en revisor granska bolagets 

kontrollbalansräkning enligt ABL 25:13. Enligt ABL 25:18-19 kan 

styrelsen, vd och även aktieägare som fattar beslut bli personligt 

betalningsansvariga om inte styrelsen: 

  

 Upprättar och låter en revisor granska kontrollbalansräkningen 

 Inte gör det i tid 

 Inte kallar till bolagsstämma, trots att kontrollbalansräkningen 

visar kapitalbrist 

 Inte ansöker om likvidation inom åttamånadersfristen 

  

Enligt ABL 8:4 3:e stycket framkommer det att styrelsen ska 

tillgodose att bolagets organisation är utformad på sådant sätt att 

förvaltningen, bokföringen samt bolagets ekonomiska förhållanden i 

övrigt kontrolleras på ett tryggt sätt. Därmed finns det lagar kring 

styrelsens ansvarsfrihet. Det är bolagsstämman som utser en revisor 

enligt ABL 9:1 samt 8 §. 

  

Revisorn är skyldig att se till att bolaget iakttar bestämmelserna i ABL 

eller bolagsordningen.  Enligt ABL 9:3 skall revisorn granska bolagets 

årsredovisning och bokföring samt styrelsens och VD:s förvaltning. 

Resultatet av revisorns granskningsverksamhet ses i 

revisionsberättelsen ABL 9:5 samt 28-37 §§. I revisionsberättelsen ska 

revisorn uttala sig om styrelseledamöterna och VD bör eller inte bör 

beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget enligt ABL 9:33 1 stycket. 

Sedan är det årsstämman/bolagsstämman som fattar beslut och en 

särskild omröstning sker angående ansvarsfrihet gentemot bolaget för 

styrelseledamöter och VD enligt ABL 7:11 1 stycket 3:e punkten. 
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Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande från revisorn om 

huruvida bolagsstämman bör besluta om hur bolagets vinst eller 

förlust ska fördelas enligt förslaget i förvaltningsberättelsen (ABL 

9:32). I ett bolag som inte har revisor kommer aktieägarna att gå till 

beslut utan den ledning som en revisionsberättelse ger bland annat i 

frågan om det verkligen finns fritt eget kapital för utdelning (ABL 

17:3). 

 

Revisionspliktens avskaffande för små aktiebolag bygger på det 

resonemang som presenterats i problemformuleringen. Det handlar om 

ett sätt att minska kostnaderna för företagarna samt att förenkla 

regelverket. Denna regleringsfilosofi bygger på Cost-Benefit-

Analysen. Cost-Benefit-Analysen kan appliceras som att nyttan av 

regleringen ej skall överstiga dess kostnader. (FASB, 2006) 

3.1.2 Bolagsverkets remissvar SOU 2008:32 
Inför revisionspliktens avskaffande lämnade Bolagsverket ett 

remissvar på SOU 2008:32. Bolagsverket ansåg att utredningens 

analyser om frivillig revisionsplikt borde ha varit bredare och djupare. 

Bolagsverket var dock positiva till reformen i stort och ansåg att 

frivillig revision bör innebära att resurser inte behöver läggas för att 

uppfylla obligatoriska krav. Detta bör på sikt innebära en effektivare 

marknad samt att svenska företag kan konkurrera på lika villkor med 

företag från andra länder. (Bränström, 2008) 

 

Kontroll 

Bolagsverket skulle önska att gränsvärdenas kriterier för större och 

mindre företag konstruerades på ett betydligt enklare sätt. För 

aktiebolagens del skulle det kunna dras en gräns mellan privata 

aktiebolag och publika aktiebolag. En nackdel med den föreslagna 

modellen inför revisionspliktens avskaffande för gränsvärden är att 

Bolagsverket, inte på ett praktiskt och systematiskt sätt kan övervaka 

om dessa gränsbelopp överskrids eller inte. Bolagsverket föreslår 
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därför att bolagen själva ska ange i årsredovisningshandlingarna om 

de inte omfattas av kravet på revisor. (Bränström, 2008) 

 

Kvalité 

Bolagsverkets uppgift att ta emot och granska företagens 

årsredovisningshandlingar är ganska begränsad. Denna granskning 

sker delvis genom stickprov och är varken detaljerad när det gäller 

belopp eller i övrigt. Granskningen innebär i korthet en kontroll att de 

inskickade handlingarna innehåller balansräkning och resultaträkning 

som följer de tillåtna uppställningsformerna. Vidare kontrollerar 

Bolagsverket att förvaltningsberättelse och de noter som det finns 

hänvisning till är bifogade och att rätt redovisningsvaluta används. 

Bolagsverket kontrollerar även att årsredovisningen är daterad och 

underskriven av samtliga styrelseledamöter och VD, att det finns ett 

rätt underskrivet fastställelseintyg med uppgift om 

resultatdispositionerna samt att årsredovisningen innehåller en 

revisionsberättelse
5
. (Bränström, 2008) 

  

Det har varit både revisorernas och Bolagsverkets kontroll som varit 

verksamma faktorer för att upprätthålla en viss minimistandard på 

företagens, särskilt aktiebolagens, årsredovisningshandlingar. För att 

kunna uppfylla denna miniminivå måste Bolagsverket på ett effektivt 

sätt kunna avgöra vilka företag som har revisor. Granskningen sker 

under stor tidspress då flera tusen handlingar kan komma in på en dag. 

(Ibid) 

 

Vidare anser Bolagsverket att det är naturligt att känna oro för att 

kvaliteten på redovisningen kommer att försämras i små aktiebolag 

med frivillig revisionsplikt. Fördelarna med obligatorisk revision 

underskattas och sannolikt kommer kvaliteten på redovisningarna att 

blir lägre. Bolagsverket har erfarenheten av att revisorerna hjälper 

företagen på många andra sätt utöver granskning av 

årsredovisningarna och detta utgör en viktig faktor för allmän ordning 

                                                           
5
 Gällde innan revisionspliktens avskaffande för samtliga aktiebolag (författarnas kommentar) 
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och reda i frågan om innehållet i, och hanteringen av, företagens 

viktiga handlingar. (Ibid) 

 

Kostnader 

Bolagsverket ansåg att utredningen har underskattat värdet av det 

tidigare systemet och de kostnader som uppkommer för de 

omställningar som företagen samt dess intressenter och det allmänna 

ställs inför vid införandet av frivillig revision. Det är svårt att avgöra 

hur stora besparingar frivillig revision medför samt hur mycket av 

dessa besparingar som äts upp av ökade kostnader som är både 

osynliga och synliga för de små företagen samt det allmänna. 

(Bränström, 2008) 

  

Bolagsverket ansåg att utredningen har underskattat revisorernas 

betydelse för kvaliteten i företagens ekonomiska redovisning. 

Bolagsverket ansåg sig få ökade kostnader för information om nya 

system skall utvecklas för att kunna bevaka vilka företag som behöver 

ha revisor och vilka som väljer att ha frivillig förvaltningsrevision. 

(Bränström, 2008) 

  

Bolagsverket ansåg att om många aktiebolag kommer att välja bort 

revisorerna är det sannolikt att antalet anmärkningar mot 

årsredovisningarna och även antalet förseningsavgifter kommer att 

öka. Det finns också en klar risk att det blir en ökning av brister som 

kvarstår under avsevärd tid trots komplettering. Förelägganden om 

tvångslikvidation ansågs komma att öka. (Ibid)  

3.1.3 Remissvar Kronofogdemyndigheten SOU 2008:32 
Kronofogdemyndigheten påpekar att flertalet av de företag som är 

föremål för verkställighet hos KFM kommer inte längre att vara 

skyldiga att ha revisor. Ett företag, som har obetalda skulder, kommer 

sannolikt inte att lägga medel på revisors-tjänster, varför de allra flesta 

av dessa företag troligen kommer att sakna revisor.  Frivillig revision 

leder till att det blir en ökning av företag som har brister i sin 
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bokföring och detta kan påverka KFM:s möjlighet att göra fullgoda 

tillgångsundersökningar. KFM får svårare att utreda vilka tillgångar, 

till exempel kundfordringar, som ett bolag har. (Liedström, 2008) 

Revisorns preventiva effekt skall inte underskattas eftersom revisorn 

har anmälningsplikt. Om många företag även fortsättningsvis kommer 

att anlita revisorer kommer vetskapen om anmälningsplikten sannolikt 

att förebygga att företagets ledning, eller delar av den, gör sig skyldig 

till oegentligheter. (Ibid) 

3.1.4 Skattekontrollen 
Enligt prop. 2009/10:204 har en utredning kommit fram till att 

revisionen har både indirekt och direkt betydelse för skattekontrollen. 

Av direkt betydelse kan hänföras revisorns skyldighet att granska om 

ett bolag har följt skatteförfarandelagen
6
 och lämnat in 

skattedeklarationer och i rätt tid betalat avgifter och skatter. Av 

indirekt betydelse hänförs till att revisionen innebär en 

kvalitetskontroll av årsredovisningen och räkenskaperna och att 

revisorn bidrar till att bolagen lämnar riktiga uppgifter i deklarationer 

och redovisning från början. Revisorn skall uppmärksamma 

företagsledningen på eventuella fel och brister och i förlängningen kan 

detta medverka till att beskattningsunderlaget blir mer korrekt. 

Skatteverket understryker däremot den preventiva inverkan som 

revisorn har för att motverka fel i deklarationerna. 

  

Enligt prop. 2009/10:204 är det efter en utredning inte möjligt att 

närmare ange hur stor betydelse som revisionen har för 

skattekontrollen och skatteuppbörden. Utredningen har bedömt att det 

är tveksamt om ett avskaffande av revisionsplikten skulle ge några 

påtagliga effekter på skatteintäkternas storlek. Enligt regeringens 

mening saknas det även anledning att ifrågasätta att revisorn har en 

viktig funktion för att garantera redovisningens och 

beskattningsunderlagens kvalitet. Det går, enligt utredningen, inte att 

                                                           
6
 När Prop. skrevs skattebetalningslagen   
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bortse från risken för att en inskränkt revisionsplikt kan leda till ett 

ökat skattefel som försvagar finansieringen av den offentliga sektorn. 

Utredningen poängterar att motverka risken för ett ökat skattefel är 

viktigt eftersom om skattebördan läggs över på andra finns det risk att 

seriösa bolag går omkull. 

 

3.2 Revisionsteori  
Revisionens syfte är att utvärdera och undersöka handlingar eller brist 

på dessa, beslut, uppsatta mål och redogörelser från en individ som är 

utsedd att ansvara för dessa handlingar. Genom detta kan handlingarna 

jämföras mot en norm som är uppsatt och som alla företag är skyldiga 

att efterfölja. Det finns olika grundläggande föreställningar om hur 

revision ska kunna förvandlas från teori till praktik och dessa bildar 

den grund som revisorn lutar sig emot. (Flint, 1988) 

3.2.1 Accountability  
Teorin kring accountability ger studien en övergripande insikt i 

revisionens funktion samt syfte.  

 

Revisionens funktion samt syfte kan förklaras med att en revision 

behövs när det finns en skyldighet till accountability mellan en part 

samt gentemot flera andra parter. Accountability kan beskrivas som 

relationen mellan den som är skyldig att lämna redovisning och den 

som får redovisningen. Revision är en kontrollmekanism som används 

för att kunna kontrollera denna relation, samt finns för att kunna 

säkerställa och upprätthålla accountability. (Flint, 1988) 

3.2.2 Oberoende 
Avskaffandet av revisionsplikten innebär att det inte finns en 

oberoende revisor som granskar företagets årsredovisning. Detta kan 

påverka intressenternas tilltro till företagens redovisning. Därför är 

teorin om oberoende applicerbar i denna studie. 
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Revisorns oberoende är en mycket viktig del inom revision. Detta gör 

att det ställs höga krav på revisorn. En faktor som avgör revisorns 

oberoende är huruvida denne har personliga kopplingar till kunden. 

Det kan till exempel handla om aktier i företaget eller personliga 

kopplingar till den som granskas. (Flint, 1988) 

 

För att revisorn ska kunna göra en helt oberoende granskning är det 

viktigt att denne får ta del av all information, samt kommer i kontakt 

med hela organisationen som granskas. Detta genom att inte någon 

information undanhålls som utifrån ett granskningsperspektiv är viktig 

för helheten. (Ibid). 

3.2.3 Förväntningsgap samt revisorns ansvar 
Små aktiebolag kan behålla revisorn endast i okunskap om att någon 

annan yrkesgrupp kan utföra likvärdigt arbete. Teorin om 

förväntningsgapet belyser denna fråga. 

 

Förväntningsgapet kan definieras som den skillnad emellan vad 

allmänheten tror att revisorn skall göra och vad revisorn faktiskt gör. 

Anledningen till att det uppstår ett förväntningsgap är, enligt revisorer, 

allmänhetens brist på att förstå den typ av begränsningar som en 

revisor har i sitt arbete. (Epstein och Geiger, 1994)  

 

En revisor har som främsta uppgift att undersöka om årsredovisningen 

uppvisar en sann eller falsk bild av ett företags verksamhet. Sedan har 

även revisorn ansvar att förebygga samt upptäcka fel och bedrägerier. 

Påpekas skall att revisorns ansvar är belastat av företagsledarna 

eftersom årsredovisningen är ett resultat av företagsledarnas arbete. 

(Salehi, 2008)  

3.2.4 Principal- agentteorin 
Det kan tyckas märkligt att Principal-agentteorin appliceras i detta 

sammanhang eftersom att studien behandlar små företag där ägaren 
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och ledningen oftast är samma person. I denna studie kan dock 

problematiken kring intressenternas efterfrågan på revision appliceras 

med principal-agentteorin. Principal- agentteorin kan ge en förklaring 

till varför revisionsplikten avskaffades, men den kan även appliceras i 

detta sammanhang om principalkretsen utvidgas till alla bolagets 

intressenter och därmed samhället. 

  

Det finns två anledningar till att agent-principal-problemet 

uppkommer. Det första problemet uppkommer på grund av att 

agenten, som sköter företaget, har informationsövertag gentemot 

principalen som äger företaget. Enligt agentteorin leder detta till 

informationsasymmetri mellan agenten och principalen.  Det andra 

problemet uppkommer eftersom att agentens och principalens 

intressen och övertag eller nytta med verksamheten inte är på samma 

villkor. Agenten kan i vissa fall vara mer motiverad att arbeta emot 

vad som är bäst för principalen. Företagsledaren gör sitt yttersta för att 

maximera sin egen vinst, hellre än å företagets vägnar. Detta kallas 

inom agentteorin för en intressekonflikt mellan agenten och 

principalen. Dessa två problem, informationsasymmetri samt 

intressekonflikten leder till agentkostnader. (Jensen och Meckling, 

1976) 

3.2.5 Institutionell teori 
Det finns förklaringar till varför samhället ser ut som det gör och 

varför företag agerar likvärdigt i detta samhälle. Institutionell teori 

förklarar teoretiskt varför till exempel små aktiebolag agerar likvärdigt 

och avskaffar revisionen. 

  

DiMaggio och Powell (1983) beskriver utifrån institutionell teori 

varför organisationer beter sig likvärdigt med hjälp av tre processer 

inom isomorfismen: Mimetic, Coercive och Normativ. Mimetic 

isomorfism förklarar varför företag härmar varandra och särskilt 

företag inom samma bransch. Detta för att samhället består av företag 

med en oligopolistiskt marknadsstruktur. Det finns även coercive 
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isomorfism som påvisar en tvingande sida med politiska influenser där 

företag är tvingade att följa gällande regelverk eller standarder. Här är 

organisationens förändring ett direkt svar på regeringens 

bemyndigande. Normativ isomorfism kan associeras med hur normer 

eller kulturer förändras i samhället och där det är professionalisering 

som styr att företag gör som de gör. 

 

Institutionell teori har en makroöversikt som förklarar varför 

organisationer beter sig som de gör. En slutsats som DiMaggio och 

Powell (1983) drar är att samhället är smart och företag är dumma. De 

hänvisar till (Clark, 1962 refererad i DiMaggio och Powell 1983) som 

hävdar att samhället utgörs av institutioner som kopplas ihop i syfte 

att nå effektivitet. Företag å andra sidan är dess motsats. 

3.2.6 Stakeholderteorin 
Stakeholderteorin eller intressentteorin och dess normativa och etiska 

perspektiv är applicerbar i denna studie då detta perspektiv fokuserar 

på att alla intressenter är lika viktiga. 

 

Intressentteorins normativa perspektiv påvisar att företaget bör ledas 

till att främja alla intressenter oavsett om detta medför försämrad 

ekonomi för företaget. I intressentteorins normativa perspektiv utgör 

företaget ett verktyg som för ihop de olika intressentgruppernas 

intressen och det är ledningen som har ansvaret att detta sker. Detta 

betyder att ledningen har ett socialt ansvar och för att kunna främja 

vissa intressenter kan andra behöva offras. (Hasnas, 1998) 

3.2.7 Panoptismen 
För att få svar på vad som förklarar revisionspliktens avskaffande och 

därmed avskaffandet av en utsedd övervakare behövs en teori som 

belyser detta. Panoptismen kan ge en djup förklaring till om 

revisionspliktens avskaffande är ett resultat av historien och dess 

samhällsutveckling. 
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Foucault (2003) beskriver utifrån ett historiskt perspektiv hur maktens 

ansikte i samhället har förändrats; från offentlig bestraffning av 

kroppen till konstruerandet av övervakningsmekanismer som 

kontrollerar tanken. 

  

”Själen är kroppens fängelse” (Foucault, 2003, sid. 1) 

  

Foucault (2003) skildrar historien och det slutna rummet som pesten 

medförde, en kompakt modell av den disciplinära uppbyggnaden som 

är helt inriktat på negativa funktioner såsom att stoppa det onda, 

avbryta förbindelserna och hejda tiden. Foucault (2003) beskriver 

Bethams Panoptikon (cirkelrund byggnad där fången hela tiden kan 

iakttas från ett torn i mitten) huvudsakliga syfte, att göra fången 

ständigt medveten om att vara sedd, utan att själv se. I tornet i mitten 

ser vakten allt, utan att själv synas. Makten blir effektivare och tränger 

djupare ned i människors beteende. 

  

Enligt Foucault (2003) får disciplinen sedan i historien en omvänd 

funktion där den skall uppfylla en positiv uppgift och kunna öka den 

nytta som kan utvinnas ur individen, en teknik att framställa nyttiga 

individer. Detta medför att antalet disciplinära institutioner ökar i 

samhället och det sker en spridning av de disciplinära mekanismerna, 

kontrollpunkter skapades i samhället såsom religiösa grupper och 

välgörenhetsföreningar. Sedan förstatligades dessa 

disciplinmekanismer såsom till exempel 1700-talets polis.  

 

Det disciplinära samhällets uppkomst kommer alltså av flera 

historiska processer såsom ekonomiska, juridiska, politiska och 

slutligen vetenskapliga.  Foucault sammanfattar disciplinen med att 

hävda att ”disciplinen är en teknik för att bringa ordning i den 

mänskliga mångfalden” (Foucault, 2003, sid. 218). Viktigt är att 

poängtera att samtidigt skall disciplinen vara ekonomisk, uppnå 

maximum av intensitet, och öka fogligheten i systemets beståndsdelar 
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och nyttan. Vidare anser Foucault (2003) att panoptismen utgjorde den 

tekniska och universellt spridda tvångsmetoden, och vidare har 

disciplinen överskridit den teknologiska tröskeln, en mångfaldigande 

av maktens verkning har skett eftersom nya kunskaper har utbildats 

och anhopats.   

3.2.8 Governmentality 
Syftet med frivillig revision för små aktiebolag är bland annat att de 

små aktiebolagen själva skall få bestämma om de vill ha revisor eller 

ej. Således vill lagstadgaren att de små aktiebolagen inte skall ha 

någon regelstyrd övervakare. Governmentality appliceras i denna 

studie för att ge en ökad förståelse kring varför revisionsplikten 

avskaffades samt synsättet ger även en förståelse för vem det är som 

övervakar. 

  

Artikeln av Miller och Rose (1990) definierar synsättet 

governmentality och ger svar på hur övervakningen går till i samhället 

samt vilka mekanismer som används för att övervaka. Artikeln ger 

även en tolkning av samhällets övervakning som helhet och beskriver 

vem som är subjekt samt objekt, vem som övervakar och vem som blir 

övervakad. 

  

När modern övervakning ska analyseras i samhället, kan hänsyn tas 

till den roll som de indirekta mekanismerna har, både ekonomiska - 

sociala -personliga - samt sociopolitiska beteenden.  Sättet att styra i 

samhället kan beskrivas som ett centraliserat system där ekonomisk 

planering är i fokus. Nationalekonomin påvisar en bild av en relation 

mellan samhället och dess styrning. Governmentality definieras som 

att samhällets styrning sker på avstånd samt att övervakningen sker på 

ett sätt som minskar ett direkt politiskt ingripande. (Miller och Rose, 

1990) 

  

Det finns styrningsmekanismer som gör det möjlig att styra. 

Exempelvis tekniska noteringar, datanoteringar och kalkylering, olika 
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sätt att granska och taxera, uppfinningar kring undersökningar och 

presentationer i form av tabeller, standardiseringar av system med 

mera. Det är dessa styrningsmekanismer som formar och normaliserar 

till exempel det små företag. I modern övervakning är det den 

indirekta betydelsen av handling som är det centrala. Makten flyttas 

över från ett centralt styre till människans sinne. (Miller och Rose, 

1990) 

  

Governmentality har diskursiva kännetecken och för att kunna 

analysera dessa skall det påtalas att språk och politik hör ihop. Det är 

politiker, experter, chefer samt ledare som skapar olika sätt att 

övervaka med hjälp av olika reglerande mekanismer inom teknik och 

nationalekonomi med hjälp av verktyg som ränta, 

investeringskalkyler, språk och expertis. Ekonomin styrs från avstånd 

och enligt synsättet govermentality blir människor självstyrande 

mekanismer eftersom de omedvetet följer auktoritära regler, 

teknologier och olika former av utveckling. Människan blir 

konstruerad som ett produktivt subjekt som strävar efter effektivitet 

och det är själen som blir föremålet för övervakningen och inte 

kroppen. Samhället, däribland politiker arbetar med tankar och 

sinnelag för att styra människan. Fokus är flyttat från kropp till själ. 

(Ibid) 

  

En indirekt mekanism vid styrning i samhället är begreppet 

”government at a distance” (Miller och Rose, 1990, sid. 9). Detta 

begrepp är taget från Latour. (Latour, 1981 refererad i Miller och 

Rose, 1990). Kortfattat kan detta begrepp beskrivas som hur det 

faktiskt är möjligt att styra människor eller händelser utan att känna 

dem, och trots att de inte befinner sig där de som styr är.  Allianser 

skapas och en aktör kan påverka en annan aktör genom övertygelse att 

problem eller mål kommer från de själva, de har gemensamma mål 

och överensstämmande intressen. (Ibid) 
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Governmentality menar att makten har flyttats över från ett centralt 

styre till sinnet hos människan eller folket. Människan gör sig själv till 

subjekt i och med att denne inte får insikt i att det egentligen är någon 

annan som övervakar. Makten blir på detta sätt acceptabel, men ändå 

lika väl utförd. Här blir frihet en maktfaktor. Samhället skapar en 

frihet av övervakningen, men den blir även hårdare. (Miller och Rose, 

1990) 

 

3.3 Tidigare forskning  
Nedan presenteras tidigare forskning om revisionspliktens 

avskaffande. Här presenteras tidigare forskning om varför små 

aktiebolag väljer revision. Sedan får läsaren en inblick i forskningen 

kring de förväntade effekterna inför revisionspliktens avskaffande. 

Vidare visas forskningen kring företagarens inställning till 

Skatteverket och kvaliteten i redovisningen. Avslutningsvis redovisas 

forskningen kring allmänhetens intresse av revision och kritik 

gentemot revision. 

3.3.1 Forskningsfrågans faktorer 
För att få en överblick av vad studiens forskningsfråga bygger på, 

presenteras här en sammanfattning av två tidigare studier om 

revisionspliktens avskaffande. Detta för att förstå den teori som 

använts vid utformning av frågor till empirin. 

 

De frågor som studien av Ström och Strand (2012) Varför väljer små 

aktiebolag att behålla revisorn? ger svar på är av både kvalitativ och 

kvantitativ karaktär. Dels fick respondenterna svara på förutbestämda 

frågor på en intervallskala, samt att de fick svara fritt på en avslutande 

fråga. Det som utmärkte sig i den kvantitativa studien var brist på 

egen kunskap inom bokföring, samt en tro på ökad storlek på företaget 

och i och med detta väljer de att behålla revisorn. På den kvalitativa 

frågan var det tre olika svar som utmärkte sig. Dessa var: En tro på 

minskad kontroll av skatteverket, bättre ordning i bokföringen samt att 
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en reviderad årsredovisning har fördelar vid kontakt med 

utomstående. (Ström och Strand, 2012) 
  
En liknande studie har utförts i England av Collis (2003). Collis 

(2003) har undersökt varför företagare i England har valt att ha revisor 

trots att de inte behöver det enligt lag. Dessa faktorer är ett urval om 

vad som kom fram i studien: 
 

● Revisorerna utför en kontroll av redovisningen samt ser över 

systemen som utför redovisning. 

● Ett skydd mot oegentligheter. 

● Hjälper till att höja trovärdigheten i den finansiella 

informationen. 

● Revisorernas kontroll medför en försäkring till utomstående 

intressenter. 
 

Utifrån studien av Ström och Strand (2012) samt denna studie av 

Collis (2003) har bilden klarnat varför företagaren väljer att behålla 

revision. Detta är viktigt att ta med sig i denna studie då det ger en 

bild av hur företagaren ser på sin situation. Omvänt använts denna 

teori, i denna studie, till att bilda en uppfattning om några av 

samhällets intressenter har samma uppfattning om revisionens 

betydelse i små aktiebolag. 

3.3.2 Effekterna av revisionspliktens avskaffande 
Inför avskaffandet av revisionsplikten i Sverige gav Svenskt 

Näringsliv professorerna Per Thorell och Claes Norberg (2005) i 

uppdrag att bland annat undersöka vilken betydelse revisionen har för 

olika intressenter i Sverige. Undersökningen omfattar även diskussion 

kring nyttan av revisionsplikten samt dess kostnader. Thorell och 

Norberg (2005) påpekar i undersökningen att de har sökt efter material 

som belyser effekterna av revisionspliktens avskaffande för företagens 

intressenter. Detta ur synpunkten där intresse är att veta hur bankernas 

kreditgivning, skattekontrollen samt utvecklingen av ekonomisk 
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brottslighet påverkas. De påpekar att de inte har lyckats erhålla 

empiriskt material som belyser detta ämne. 

 

Inför avskaffandet av revisionsplikten i Sverige för små aktiebolag 

fick även Econ (2007)  i uppdrag av FAR samt SRS att undersöka den 

samhällsekonomiska nyttan av revision. 

 

Nedan redogörs ett utdrag av studierna med främst med samhället som 

intressent. 

 

Principalerna och intressentkretsen 

I Sverige omfattas redovisningens intressenter av ägare/investerare, 

anställda, långivare, kunder, leverantörer samhället och allmänheten 

och dessa intressenter använder redovisningen på olika sätt. Ägarna 

framstår som den främsta intressenten. (Thorell och Norberg, 2005) 

  

Thorell och Norberg (2005) belyser problematiken kring efterfrågan 

på revision med principal-agentteorin där behovet av revision 

analyseras. Ägaren, principalen, har ett behov av reviderade 

räkenskaper för att kunna kontrollera bolagsledningen, agenten. Det 

pris som betalas för att vända sig till allmänheten för att erhålla 

riskkapital utgörs av revisionskostnaden, eller övervakningskostnaden. 

Detta synsätt kan även associeras vid andra former av associationer 

där det går att identifiera ett principal-agent förhållande. Det är därför 

teoretiskt möjligt att försvara ett krav på revision där principalen har 

ett intresse av en granskning av agentens agerande utan att 

övervakningskostnaden beror på kapitalanskaffning. I ett enmansbolag 

finns det ingen motsättning mellan ägare och ledning, som är samma 

person. Den svenske lagstiftaren har innan införandet av frivillig 

revision utvidgat principalkretsen till alla bolagets intressenter.  
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Förväntningar på revisionen samt dess yrkesmässiga innebörd 

och oberoende 

Revisionens främsta syfte är att öka trovärdigheten i ledningens 

rapportering. Vem som helst kan revidera räkenskaper samt 

förvaltning, men genom att vissa krav på kompetens samt oberoende 

är uppställt på den som reviderar, höjs kvaliteten och det mervärdet 

som granskningen omfattar. (Thorell och Norberg, 2005) 

  

Enligt Thorell och Norberg (2005) förväntar sig intressenterna att 

revisionen utförs av en yrkesmässig revisor som är oberoende och kan 

säkerställa att räkenskaperna är i ordning och att årsredovisningen är 

rättvisande samt att förvaltningen sker enligt lag. Eftersom att revisorn 

har rapporteringsskyldighet i samhället finns det förväntningar om att 

revisionen skall underlätta skattekontrollen samt att bekämpa 

brottslighet av olika slag. 

  

Hos allmänheten har begreppen revisor samt revision en oklar 

innebörd och även lagstiftaren har använt revision och revisor genom 

att dessa även innefattar personer och granskning som inte görs 

yrkesmässigt samt under tillsyn. Detta har varit särskilt påtagligt om 

det finns en allmän revisionsplikt. (Thorell och Norberg, 2005) 

  

I aktiebolag med endast en ägare, där ägaren samt styrelsen är en och 

samma person, medför det att den som skall granskas i praktiken utser 

vem som skall utföra granskningen. Ägaren till detta bolag har inte 

heller något behov av revision då ägaren inte behöver övervaka sig 

själv. Revisionen utförs då i detta fall uteslutande i andra intressenters 

intresse såsom borgenärer samt Skatteverket med flera. Författarna 

påpekar att det kan diskuteras om revisionen är oberoende i detta fall 

och de ifrågasätter om det inte borde vara samhället som utser 

revisorn i detta sammanhang. Författarna anser att tanken känns helt 

främmande. (Thorell och Norberg, 2005) 
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Regleringsfilosofi -lag eller frivillighet 

Enligt Thorell och Norberg (2005) finns en marknadsekonomisk 

utgångspunkt när frågan om revisionen skall vara frivillig eller 

obligatorisk enligt lag då intressenterna reglerar detta själva. Om 

intressenterna har ett behov av revision ställer de krav på det och 

bolaget i fråga kan bestämma om detta är ett pris de vill betala för att 

få behålla intressenten. Teorin bakom detta är att det är 

samhällsekonomiskt effektivt. Dock kan detta synsätt kritiseras då det 

inte fångar upp de intressenter som inte kan ta tillvara avtal med 

bolaget i fråga då det kan förekomma både praktiska samt ekonomiska 

hinder. Här är det framförallt samhället som detta synsätt inte fångar 

upp. Skattemyndigheten samt andra myndigheter kan endast skyddas 

genom lag.  

 

Kostnader för revisionsplikt i små aktiebolag och dess 

samhällsekonomiska nytta 

Enligt Thorell och Norberg (2005) kan det svenska samhällets intresse 

och nytta av revision brytas ned i ett antal punkter:  

 Avhålla från brott 

 Upptäcka brott 

 Upptäcka bristande efterlevnad av skatteregler och kontroll av 

räkenskaper i syfte att få ett bra underlag för skattedeklarationer 

från företagen 

 Avhålla från skatteundandragande samt bekämpa penningtvätt 

 En reviderad bokföring gör det lättare att efteråt spåra fel vid till 

exempel konkurser och brottsutredningar samt vid utkrävandet 

av ansvar från företagsledningen. 

 

Efter undersökning av Thorell och Norberg (2005) är kostnaden för att 

revidera ett litet aktiebolag 10 000 SEK per år och kostnaderna 

förväntas öka med 30 % på grund av nya revisionsstandarder. Den 

samhällsekonomiska kostnaden är en annan fråga som rör 

revisionsplikten i små aktiebolag. Denna kostnad kräver en 

uppskattning inte bara av kostnaderna för att revidera små bolag utan 
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även av de fördelar samt besparingar som en revisionsplikt medför till 

samhället. När revisionskostnader beräknas för företagen, måste detta 

även omfatta administrationskostnader såväl i bolaget som hos 

revisorn.  

 

Studien av Econ (2007) påvisar att de externa kostnadsposter som 

tydligast framträder av frivillig revision är för det första ökade 

kontrollåtgärder från det allmännas sida och för det andra ökade 

transaktionskostnader för banker och andra kreditgivare samt 

aktieägare med flera. Ett avskaffande av revisionsplikten (allt annat 

oförändrat) kan bara vara fråga om omfördelning av resurser där 

kostnaderna för revision överförs från aktiebolagen till 

skattebetalarna. Därav slipper de små aktiebolagen på olika sätt 

kostnader för kontrollåtgärder medan intressenterna, det vill säga 

skattebetalare, kreditgivare med flera får ökade kostnader som medför 

att företagens kostnader ökar genom till exempel högre skatter eller 

avgifter och högre räntor.  

 

Undanhållande av skatt 

Revisorns rapportering avseende avgifter samt skatter i 

revisionsberättelsen är inriktad på en intressents behov, nämligen 

samhällets. (Thorell och Norberg, 2005) 

  

Utredningen från Econ (2007) har påvisat vad som kan bli följden av 

avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag i termer av 

samhällsekonomiska kostnader.  Myndigheter och organisationer har 

varit negativa till ett avskaffande av revisionsplikten då de tror att det 

blir högre risk för en ökad ekonomisk kriminalitet, särskilt med 

avseende på skatteundanhållande. Intressenter som Skatteverket och 

Brottsförebyggande rådet är i stort sett överens om att den ekonomiska 

brottsligheten riskerar att öka medan andra är mer tveksamma. 

  

Revisionen kan ha preventiva effekter och ge nytta till samhället när 

det gäller skattekontrollen. Skattekontrollen i Sverige styrs av en 
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relativt komplex modell för riskhantering av skattefel. Det är 

Skatteverket som har utformat riskhanteringsmodellen och dess syfte 

är att utnyttja resurserna hos Skatteverket på ett optimalt sätt, att 

åtgärderna på lång sikt får bästa möjliga effekt på storleken på 

skattefelet. Skattefel omfattas av alla avvikelser i förhållande till en 

teoretiskt beräknad riktig skatt enligt lag till följd av avsiktliga och 

oavsiktliga fel. För att kunna ta del av företagens ekonomiska 

information erhåller Skatteverket deklarationsuppgifterna, men inte 

några årsredovisningar.  Det finns inget krav att sända in reviderade 

årsredovisningar. Dock vid en skatterevision kan Skatteverket utföra 

en fördjupad kontroll samt att om en revisor har granskat 

räkenskaperna är denne skyldig att sända in orena revisionsberättelser 

till Skattemyndigheten. (Thorell och Norberg, 2005) 

 

Skyldigheten att sända in orena revisionsberättelser är till nytta för 

skattekontrollen. Om det finns någon nytta med att räkenskaperna 

revideras i aktiebolag och att Skatteverket får del av orena 

revisionsberättelser kan det inte ges något svar på. Detta då det beror 

på hur riskhanteringsmodellen tillämpas avseende skattefel. (Thorell 

och Norberg, 2005) 

  

Thorell och Norberg (2005) anser sig även ställa sig frågan om det är 

revision eller bokföringshjälp eller andra faktorer som påverkar 

kvalitén på redovisningen på ett mer avgörande sätt. De ifrågasätter 

om det verkligen finns några kvalitativa samband mellan reviderade 

årsredovisningar samt deklarationsunderlaget till skatteverket. Thorell 

och Norberg (2005) vet ganska lite om nyttan av revision för den 

svenska skattekontrollen och därför är jämförelse av andra länder av 

intresse. De har konstaterat att nyttan för skattekontrollen inte har vägt 

tillräckligt tungt for att motivera full revisionsplikt i andra 

medlemsländer inom EU. Revisionsplikt är således inte avgörande för 

kvaliteten på företagens uppgiftslämnande vid beskattning och därmed 

behöver det fastställas vad som är kärnan i problemet. Behovet vid 

skattekontrollen är framför allt att deklarationsuppgiften och 
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redovisningen innehåller minimalt med fel. Därmed är frågan om det 

finns andra sätt än revisorn som kan tillgodose detta behov som till 

exempel kvalificerade skatte- och redovisningskonsulter. Detta arbete 

skulle även revisorn kunna utföra då det är revisorns professionella 

kunskap och omsorg som användarna skall ta del av och inte av att 

revisorn bestyrker något. 

  

Undersökningen från Econ (2007) visar att vid avskaffandet av 

revisionsplikten bedömer flera intressenter att det finns en påtaglig 

risk för att den ekonomiska kriminaliteten kommer att öka, särskilt när 

det gäller skatteundanhållande. Econ (2007) anser därmed att 

beräkningen av kostnader för en ökad skattekontroll är osäker och 

förutom dessa kostnader tillkommer ökade kontrollkostnader för andra 

än Skatteverket, till exempel polis- och åklagarmyndigheten. Det kan 

finnas skäl att räkna med fler ekonomiska lagbrott som trolöshet och 

svindel med statliga subventioner vid avskaffande av revisionsplikten 

utförs. 

 

Slutsatser i studierna 

Slutsatser i studien av Thorell och Norberg (2005) gav att vid valet 

mellan frivillig och tvingande revision i små aktiebolag är det 

samhället som är den vinnande intressenten vid revisionsplikt. En 

förklaring är att kostnader för denna drabbar bolaget och ägarna. 

Studie visar även att det är ytterst osäkert att kunna påvisa vilka 

fördelar som det är med revisionsplikt och vad som fångas upp som 

inte kan erhållas med en frivillig revision. Den som har för avsikt att 

undanhålla skatt eller begå brott hindras knappast av revisionsplikten. 

Det finns således andra företagsformer att bedriva verksamheten i, 

som inte har revisionsplikt.  För Skatteverket är det av stort värde att 

räkenskaperna är i sin ordning. Myndigheten kräver i dag in ett 

särskilt underlag för taxeringen, Thorell och Norberg (2005) har svårt 

att bedöma i vilken utsträckning reviderade årsredovisningar, som inte 

lämnas in till skattemyndigheten påverkar kvaliteten i detta underlag. 
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Studien har inte funnit något styrkt värde av revisionen i detta 

sammanhang. 

  

Slutsatsen från Econ (2007) är att vid frivillig revision är det 

aktiebolaget som får ta ansvar för den kvalitetssäkring som 

utomstående revision står för. De argument som en gång motiverade 

införandet av revisionsplikten för alla aktiebolag tog hänsyn till den 

nytta som revisionen innebar för samhället. Med detta menas att 

revisionen var till nytta för företagens ägare och kreditgivare samt ett 

medel för standardisering av information för olika intressenter och 

förebyggande av ekonomisk brottslighet. Econ (2007) drar slutsatsen 

att dessa argument fortfarande är applicerbara. 

3.3.3 Företagarens inställning till Skatteverket 
Valet att frivilligt välja revision för att minska kontroll av Skatteverket 

kan bero på olika faktorer. En viktig del är hur stor risk det finns för 

företaget att bli kontrollerat och om denna risk kan ställas i proportion 

till ett eventuellt straff för företaget. Flera forskare menar även att 

psykiska och kulturella faktorer spelar en avgörande roll ifall 

människor väljer en korrekt rapportering av inkomsten. (Kleven, et al., 

2011)  

 

Små företag som kvalificerar in i att inte behöva ha en revisor är små 

nog att en enskild person kan fatta ekonomiska beslut. Detta till 

skillnad mot större företag som till exempel kan ha en 

ekonomiavdelning som sköter besluten. Därmed är denna forskning av 

Kleven, et al., (2011)  relevant i fråga om hur individens beslut om 

dess lojalitet mot Skatteverket och samhället i övrigt.  

 

Kleven, et al., (2011)  menar att tredje part är en avgörande faktor vid 

redovisning av korrekt information. I fråga om små företag kan denna 

tredje part vara banker eller andra som vill investera i företaget och 

som då behöver information som är verifierad av en utomstående. 
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3.3.4 Kvalitet i den finansiella rapporten 
Byta revisor med jämna mellanrum hjälper till att behålla revisorns 

oberoende. Det gör att revisorn känner att de kan göra ett effektivt 

jobb utan att känna att de kommer att förlora kunden om denne är för 

hård i sin bedömning. Det medför att kvaliteten i de finansiella 

rapporterna ökar genom att revisorn kan kritisera mer för att få ett 

bättre slutresultat. En revisor som arbetar sida vid sida med de som 

styr företaget kan lätt falla i att bli kontrollerad av ledningen, vilket 

gör att oberoendet i ett sådant fall är av stor vikt. (Imhoff, 2003) 

  

Kostnaden är också det en aspekt som påverkar revisionen. Ett företag 

som väljer en dyrare revision med mer kontroll erhåller än bättre 

revision. Detta till skillnad mot de företag som väljer en billig 

revision. Det blir upp till företagaren att välja hur mycket som 

revisionen får kosta och hur mycket extra som erhålls med dyrare 

revision. (Imhoff, 2003) 

  

Sverige har även bindande regler vad gäller en länk mellan 

Skatteverket och bokföringen. Det som företaget redovisar kommer 

även att ligga till grund för hur mycket av den skatt som företaget ska 

betala (Blake, et al., 1997). Med detta i åtanke är det viktigt att 

kvaliteten i redovisningen håller en hög standard och på detta sätt 

bidrar till att rätt skatt betalas till Skatteverket. 

3.3.5 Allmänhetens intresse av revision 
För att vidare kunna ge en slutsats kring vad som förklarar 

avskaffandet av revisionsplikten hjälper artikeln nedan att utvidga 

begreppet revisionsprofession samt diskussion kring samhällets 

efterfrågan på revision. Artikeln behandlar Dellaportas och Davenport 

(2008) kritiska analys av samhällets intresse av revision och dess syfte 

är att öka kunskapen kring dess samhällsintresse. 

  

Dellaportas och Davenport (2008) menar att professionsyrken, som till 

exempel auktoriserade revisorer, har som syfte att utföra tjänster som 
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är för samhällets intresse och inte för sitt eget bästa. Professioner 

skapas av efterfrågan från samhället då de kan tillgodose samhällets 

behov. Synen på profession beskriver författarna utifrån olika synsätt 

där funktionalistisk syn på profession förutsätter att det finns harmoni 

mellan samhällets intresse samt det egna intresset. Det är politiker och 

ledare som anses ha kunskap och har därmed som ansvar att ge en 

definition av samhällsintresset av revision. Professionella revisorer är 

anförtrodda att agera utifrån samhällets intresse. Författarna definierar 

samhällets intresse av revision som det kollektiva välbefinnandet hos 

institutioner och människor som revisorsprofessionen skall 

upprätthålla. Principerna inom revisorsprofessionens expertis, 

kompetens, integritet samt kunskap säkerställer att revisorerna utgår 

från samhällets nytta och därmed skyddas samhällets ekonomiska 

välstånd. (Dellaportas och Davenport 2008) 

  

Revisorns syfte att främja samhällsintresset domineras av koder av 

etik. Påtalas skall att skyldigheten att främja samhällsintresset ligger 

på alla medlemmar inom redovisningsprofessionen och därmed inte 

bara auktoriserade revisorer.  Revisorer är berättigade med ett 

liknande ansvar som politiker att agera utifrån samhällets bästa och 

göra vad som är nödvändigt för att försvara och tillmötesgå samhällets 

intresse. Det finns en ”big brother” uppfattning att samhället förlitar 

sig på att revisorer kan omvandla ideologier till social makt.  (Ibid) 

  

Definitionen samhällsintresse kan ge revisorer ett begrepp att sträva 

efter och uppnå, ett begrepp om ändamålet att gagna andra.  

Författarna påpekar att det saknas aktuella välutvecklade modeller av 

samhällets intresse av revision. Detta påvisar en brist i forskningen. 

Denna artikel är dock ett försök till att vidareutveckla begreppet 

samhällsintresset av revision. Ett alternativ är att för att förstå 

samhällsintresset av revision kan det undersökas som ett obestämt 

koncept och beskriva vad samhället inte har för intresse av revision. 

Ett viktigt område inom forskningen, som nu forskningen behöver ta 

sig an, är att undersöka om det finns identifierbara variabler eller 
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kriterier som klarar av att uppskatta samhällsintresset och det 

kollektiva välbefinnandets behov av revision. Först behöver dock 

forskare utreda grunden till om det finns något samhällsintresse idag. 

(Dellaportas och Davenport 2008) 

3.3.6 Kritik mot revision 
Revision har setts som en universallösning till olika 

administrationsproblem. Detta kan dock ses kritiskt på då skandaler 

med revisorer har uppdagats och därmed har revisorns roll blivit 

ifrågasatt. (Power, 1994) 

 

Revision är inte den enda lösningen på problem i accountability, utan 

det är även andra faktorer som är beroende om accountability ska bli 

bra. Revisorn har setts som ett sidouppdrag att genom institutionell 

legitimitet visa sin styrka att hitta fel i företagets privilegier och 

sekretess. Revisionen har setts som en kraftmätning i institutionell 

legitimitet och att det mest ser ut som försök att hitta fel i företagets 

sekretess och privilegier. (Ibid)  

 

Småföretagen i denna studie är oftast företag som inte har 

utomstående aktieägare, vilket medför att revisorns i den aspekten 

mister en funktion som förmedlar legitimiteten i bokföringen. Power 

(1994) anser att genom publika kriser har revisionen stramats till och 

blivit mer formaliserad och generella lösningar har offrats för att 

ersättas av mer preciserad revision, som även då blir mer intensifierad.  

Vidare hävdar Power (1994) att allmänheten behöver se bortom 

revision för att förbättra accountability. 
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4. Empiri och analys 
I detta kapitel presenteras den empiri som ligger till grund för studien. 

Empirin redovisas strukturerat enligt figuren nedan. Respondenternas 

svar är uppdelade efter kategorierna kontroll, kvalité, kostnad, 

samarbete och ny teknik och revisorns funktion i samhället. Empirin 

presenteras såsom den erhölls tillsammans med en enklare analys. 

 

Nedan visas en modell hur empiriavsnittet är uppbyggt för att ge 

läsaren en överblick över de studerade kategorierna av empirisk data. 
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4.1 Presentation av respondenterna 
 

Skatteverket 

“Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta 

folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt 

staten. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer 

vilka och hur stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna 

sköts däremot av Skatteverket, som har kontor över hela landet. 

Skatteverket lyder under regeringen men är en fristående myndighet. 

Det betyder att regeringen inte kan påverka enskilda personers eller 

företags skattefrågor.” (Skatteverket, 2013a) 

Bolagsverket 

“Vi har i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Vi vill 

skapa en bra infrastruktur för tillväxt och ge företagsamma människor 

de besked de behöver för att kunna förverkliga sina drömmar. 

Hos oss kan du exempelvis 

 registrera företag och föreningar 

 skicka in årsredovisningar 

 registrera företagsinteckningar 

 få beslut i likvidationer 

 få information från våra register 

 läsa och registrera kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar.” 

 (Bolagsverket, 2013b) 
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Kronofogdemyndigheten 

“Kronofogdens roll är opartisk och vårt uppdrag är att skapa balans 

mellan den som ska ha betalt och den som ska betala. Det är vår 

uppgift att se till att den som har pengar att fordra ska få hjälp att 

driva in dem. Men det är också vår uppgift att se till att den som har 

en skuld att betala ska få stöd och vägledning för att reda ut sin 

situation. Alla vinner på ett samhälle med färre skuldsatta.” 

(Kronofogden, 2013) 

4.2 Kontroll  
Nedan redovisas Skatteverkets, Bolagsverkets samt Kronofogdens syn 

på kontrollarbetet efter revisionspliktens avskaffande. 

 

Skatteverket -kontroll efter revisionspliktens avskaffande 

Sammantaget anser Skatteverket att deras kontrollarbete inte har 

påverkats i någon större grad sedan revisionspliktens avskaffande. 

Däremot har de erhållit ett nytt verktyg att arbeta med för att 

underlätta kontrollarbetet. Enligt Lundgren (Skatteverket, 2013b) har 

Skatteverket fått ett nytt verktyg att arbeta med sedan januari 2011, 

verktyg för dokumentationsskyldighet, vilket har inneburit ett nytt sätt 

att möta företagaren på.  

 

Även Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) hänvisar till att 

Skatteverket har som en följd av att revisionsplikten avskaffats för 

mindre företag fått ett nytt kontrollverktyg som ska användas i 

förebyggande syfte. Skatteverket kallar arbetsuppgiften 

”Bokföringskontroller”.  

 

Även Herder (Skatteverket, 2013b) är insatt i att Skatteverket fick i 

samband med att lagen infördes ett ytterligare ”kontrollverktyg” i 

form av föreläggande om dokumentationsskyldighet. Herder 

(Skatteverket, 2013b) meddelar vidare att detta verktyg gav 

Skatteverket en möjlighet att på ett enklare sätt än tidigare göra 
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kontroll av underlaget för kommande uppgiftsskyldighet. Nu kan 

Skatteverket via skrivbordskontroll (då Skatteverket besöker företaget 

ifråga) på ett enklare sätt än tidigare genom föreläggande ta del av 

underlaget för kommande uppgiftsskyldighet under löpande år. Det 

ger Skatteverket goda möjligheter att jobba tidigt och förebyggande 

för att se om företaget har en ordnad bokföring och goda 

förutsättningar att fullgöra kommande uppgiftsskyldighet 

 

Det råder delade meningar kring om Skatteverket kontrollerar de 

företag som inte har revisor längre. Uppgift framkommer att detta 

utgörs av sekretess och kan ej besvaras. Det framkommer även att de 

ännu inte har gjort någon skillnad på kontrollen samtidigt som en 

annan påpekar att när Skatteverket riskvärderar är förekomsten av val 

av att ha revisor en av många parametrar som de tittar på. 

 

Lundgren (Skatteverket, 2013b) hänvisar till att Skatteverket arbetar 

annorlunda mot för tidigare. Med det nya kontrollverktyget tar 

Skatteverket numera kontakt med företagaren på ett tidigt stadie för att 

kontrollera att de för en god bokföring. Skatteverket utför ungefär 

2000 kontroller hos företagare med hjälp av det nya verktyget. 

Verktyget skulle kunna beskrivas som en ”revision light”. 

 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) hänvisar till verktyget 

Bokföringskontroller som innebär att Skatteverket får besöka företag 

som är bokföringsskyldiga och redan under löpande år kontrollera 

räkenskaperna för att undanröja fel och brister innan de ska lämna in 

deklarationen. Detta har inledningsvis gjorts hos nya företagare och 

nya bolag utan revisor för att det ska bli ”rätt från början”, men 

kontrollverktyget kan användas hos alla företag i alla branscher. 

Brolin (Skatteverket, 2013b) anser att avskaffandet av revisionsplikten 

inte har påverkat Skatteverket i någon större grad. Skatteverket får inte 

längre lika många orena revisionsberättelser, dock är det ingen 

dramatisk nedgång. Orena revisionsberättelser utgör en liten del av det 

urval som Skatteverket arbetar med när det gäller att välja ut vilka 
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företag som de ska granska. Pernheim (Skatteverket, 2013b) anser att 

avskaffandet av revisionsplikten ännu inte har påverkat Skatteverkets 

arbete. Herder (Skatteverket, 2013b) hävdar att Skatteverket inte har 

någon kommentar om kontrollarbetet då Skatteverket har 

sekretessregler kring kontrollverksamheten. 

Skatteverket -omfattning av kontroller 

Pernheim (Skatteverket, 2013b) anser att det ännu inte har uppkommit 

en ökning av kontroller efter revisionspliktens avskaffande. Även 

Lundgren (Skatteverket, 2013b) ser att kontrollerna utförs i lika stor 

omfattning som förut, samt då med större inriktning på enskilda 

firmor. Brolin (Skatteverket, 2013b) däremot, hävdar att när 

Skatteverket riskvärderar är förekomsten av vald revisor en av många 

parametrar som de tittar på. Har ett företag som är nystartat valt att 

inte ha någon revisor kan det, ihop med annan information, 

sammantaget leda till att det finns större risk för felaktigheter i det 

företagets räkenskaper”. Herder (Skatteverket, 2013b) påpekar att 

Skatteverket har sekretessregler kring kontrollverksamheten. 

 

Sammantaget anser Skatteverket att omfattningen av kontrollerna inte 

har ökat, men att vid riskvärdering framkommer det att vald revisor är 

en faktor som Skatteverket tittar på. Trots detta svarar samtliga 

respondenter sedan att de inte gör någon uppdelning mellan aktiebolag 

med revisor och utan. Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) 

påpekar att rent generellt, gör inte Skatteverket någon uppdelning 

mellan aktiebolag med revisor och utan. Urvalet i de nya 

bokföringskontrollerna har dock inledningsvis fokuserat på bland 

annat nya bolag utan revisor.  

Följaktligen kan respondenternas skiljaktiga svar om Skatteverkets 

kontrollverksamhet bero på att Skatteverket har en viss sekretess när 

det gäller kontrollarbetet. 

Skatteverket -kontroll av moms och skatter 

Skatteverket ser ingen skillnad i kvalitén på inlämnadet av moms- och 

arbetsgivardeklarationer efter revisionspliktens avskaffande. Pernheim 
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(Skatteverket, 2013b) hävdar att Skatteverket alltid har arbetat med 

denna kontroll och i dagsläget kan de inte se något mönster som visar 

att kvalitén är lägre hos de som har valt att inte ha någon revisor. 

Detta kan enligt Pernheim (Skatteverket, 2013b) bero på flera saker 

som att företagen i fråga har bokförare eller att de själva har skött 

detta tidigare och att revisorn bara var något "onödigt ont".  

 

Även Brolin (Skatteverket, 2013b) anser att det faktum att revisorn 

tidigare granskade hur betalning av moms/avgifter sköttes under året 

är inget som Skatteverket lägger upp sin egen kontroll efter. Vidare 

hävdar Brolin (Skatteverket, 2013b) att revisorns roll i detta avseende 

inte skall överdrivas.  Återigen, poängterar Brolin (Skatteverket, 

2013b) att de ser att det ofta blir fel när det inte finns någon 

redovisningskonsult inblandad. Denna anser han vara viktigare för 

kvaliteten än revisorn, som kommer in i efterhand. Norberg 

Andersson (Skatteverket, 2013b) påpekar att för de bolag som valt att 

avstå från revision får Skatteverket inte längre någon signal från 

revisorn i revisionsberättelsen om att skatter och avgifter inte har 

betalats med rätt belopp eller i tid. Denna information har inte ersatts 

av annan extern information. I utformningen av Skatteverkets egna 

kontroller vad gäller moms och arbetsgivaravgifter tror hon däremot 

att den slopade revisionsplikten är en variabel som finns med när 

kontrollpaketen utformas. 

Skatteverket -kontroll av vem som har deklarerat och gjort 

årsredovisningen 

Skatteverket har sammantaget delade meningar om det är intressant 

för dem att veta vem som har deklarerat och vem som har gjort 

årsredovisningen. Pernheim (Skatteverket, 2013b) anser att det är 

ointressant (om det inte handlar om eko-brott) vem som har gjort vad 

eftersom det är företrädaren som har ansvaret. Även Lundgren 

(Skatteverket, 2013b) hävdar att de inte tittar på det. Hon anser att det 

inte ger Skatteverket mycket värdefull information. Sådan information 

används mer vid ekobrottsutredningar. 
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Brolin (Skatteverket, 2013b) däremot är medveten om att Skatteverket 

har en ruta på inkomstdeklarationen sedan några år tillbaka. Enligt 

Brolin (Skatteverket, 2013b) kan denna ruta kryssas i om företaget 

tagit hjälp av extern konsult vid upprättande av deklarationen. Dock 

kan inte Skatteverket se vem som upprättat årsredovisningen, han 

tillägger att oftast är det samma person/byrå som har upprättat 

deklarationen. Även Herder (Skatteverket, 2013b) är insatt i att i 

samband med att lagen om begränsad revisionsplikt infördes tillkom 

också nya uppgifter i inkomstdeklarationen där aktiebolag ska ange 

om ”uppdragstagare” (t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid 

upprättande av årsredovisning och om årsredovisningen har varit 

föremål för revision. 

 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) hävdar att det är den som 

skriver under deklarationen som är ansvarig för de lämnade 

uppgifterna. Ibland anlitar företagaren eller företaget 

deklarationsombud för att lämna in deklarationen.  

 

Skatteverket -avsikt att undanhålla skatt 

Skatteverket anser sammantaget inte att den som har för avsikt att 

undanhålla skatt hindras av en granskande revisor. Lundgren 

(Skatteverket, 2013b) anser att om det finns en vilja att undanhålla 

skatt, kommer en revisor inte vara i vägen för det och Brolin 

(Skatteverket, 2013b) anser att det är marginellt.   

 

Lundgren (Skatteverket, 2013b) anser även att det finns revisorer som 

bara skriver under utan att kontrollera bokföringen och att 

Skatteverket istället arbetar med att företagaren ska bygga upp ett 

förtroende till Skatteverket och attityden gentemot att betala skatt. 

Skatteverket gör en riskanalys av företaget med bakgrund hur de 

fysiska personerna tidigare har skött sig. De flesta företagen vill 

faktisk göra rätt för sig, men kan göra fel på grund av okunskap. Det 

är då Skatteverkets uppgift att hjälpa företagaren.  
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Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) anser att det faktum att om 

en revisor finns innebär det att en kontroll av räkenskaperna görs 

innan deklarationen lämnas och det kan hindra undanhållandet av 

skatt.  På detta sätt hindrar revisionen att både omedvetna och 

medvetna fel lämnas i inkomst- och skattedeklarationer. Herder 

(Skatteverket, 2013b) påpekar att stora delar av det grövre 

skatteundandragandet har kunnat ske även när vi haft revisionsplikt 

för alla aktiebolag. I dessa fall har begränsningen i revisionsplikten 

ingen påverkan. 

 

Bolagsverket -kontroll gränsvärden 

Bolagsverket anser att det har blivit svårt att avgöra om företagen 

uppfyller gränsvärdena. Hultberg (Bolagsverket, 2013c) påpekar att 

det är märkligt att det finns en lag om gränsvärdena. Att de går ut med 

dessa gränsvärden utan vetskapen om hur de skall hanteras. Det blir 

ett moment 22 för Bolagsverket. Det finns inget system för 

gränsvärdena i Bolagsverkets databas, men UC, Infotorg tar del av 

årsredovisningar och kan ha egna databastabeller över detta.  

 

Vidare anser Hultberg (Bolagsverket, 2013c) att Bolagsverket inte kan 

föra direkt statistik på det sätt som gränsvärdena förespråkar och 

anledningen är att de är en registrerande myndighet. Det råder en 

gråzon där statistik inte har skapats och där alla värden inte går att nå 

då systemet inte lagrar historik. Det finns ingen möjlighet att utläsa 

historik från Bolagsverket i någon fil. I filen kan endast nuläget 

utläsas. Om till exempel ett bolag väljer att inte omfattas av 

förbehållet tas allt bort från Bolagsverkets databas. 

 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) påpekar att Bolagsverket numera 

registrerar om företaget väljer att ha revisor när bolaget upprättas, 

samt att en kontroll görs när årsredovisningen lämnas in och en 

notering görs hos Bolagsverket.  

Vidare anser Nordström (Bolagsverket, 2013c) att dagens gränsvärden 

är lite komplexa, men hanterbara. I dagsläget gör de kontrollen genom 
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att ta ett medelvärde för de två senaste åren och ser då om de uppfyller 

kraven för att inte behöva ha en revisor. Sedan kan de göra extra 

kontroller om olika intressenter kräver det. 

Bolagsverket -kontroll av aktiebolag med frivillig revision 

Bolagsverket anser inte att behovet av kontroller av årsredovisningar 

har ökat. Antalet kontroller ligger procentuellt sett på samma nivå som 

förut. 

Hultberg (Bolagsverket, 2013c) hänvisar till tabellen nedan som visar 

hur många aktiebolag som själva valt att ta in möjligheten till frivillig 

revision i sin bolagsordning. Av de bolag som registrerades 

före 1 november 2010 var det totalt 83 656 stycken som gjorde ett 

aktivt val att ta bort revisorn. Tabellen visar tydligt en ökning av 

antalet aktiebolag som väljer att omfattas av förbehållet.  

 
 2013-04-18 2012-12-19 2012-10-31 

Tagit in förbehållet i 

bolagsordningen 

160.662 142.228 139.427 

Av de med förbehållet 

som har kvar revisor 

7.732 6.584 Uppgift 

saknas 

Utan revisor 152.930 135.644 Uppgift 

saknas 

Figur 6 Antalet aktiebolag med förbehållet 

Källa: Hultberg (Bolagsverket, 2013c)  

 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) anser att det är svårt att svara på om 

behovet av kontroller har ökat för företag som inte har revisorer 

eftersom fler företag väljer att inte ha revisor. Antalet kontroller 

procentuellt sett ligger på samma nivå som förut. 
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Kronofogden -kontroll vid konkurs 

Kronofogden är överens om att arbetet med tillgångsundersökningar 

inte har påverkats av revisionspliktens avskaffande. 

 

Lindh (Kronofogden, 2013b) hänvisar till att vid konkurs är det i 

första hand konkursförvaltaren som tar hand om och avvecklar 

tillgångarna. De har ännu inte fått några indikationer på att 

avskaffandet av revisionsplikten försvårar tillgångsundersökningen. 

Dessvärre finns det i många konkursbolag en bristfällig bokföring som 

försvårar utredningen. Lööf (Kronofogden, 2013b) brukar stämma av 

konkursbolagets senaste balansrapport mot konkursbouppteckningen 

och han anser inte att arbetet har påverkats av revisionspliktens 

avskaffande. Lindh (Kronofogden, 2013b) ser inte att revisorn tidigare 

har fyllt någon funktion när det gäller kontroller. Han hänvisar till att i 

cirka 30 % av konkurserna anmäls brott, företrädesvis bokföringsbrott. 

Utan att ha gjort någon närmare utredning är det inte särskilt ofta som 

revisorer anmäler brott före konkursen.  

4.3 Kvalité   
Nedan redovisas Skatteverket, Bolagsverket samt Kronofogdens syn 

på redovisningen och deklarationens kvalité efter revisionspliktens 

avskaffande. 

 

Skatteverket -skillnad på kvalitén i deklarationen 

Samtliga respondenter ifrån Skatteverket är överens om att de i 

dagsläget inte har sett några skillnader på kvalitén på deklarationer 

efter revisionspliktens avskaffande. Brolin (Skatteverket, 2013b) 

betonar att de företagare som anlitar en kvalificerad 

redovisningskonsult istället, medför detta att bokföringen och senare 

deklarationen håller en bra kvalitet. Herder (Skatteverket, 2013b) 

påpekar att när det gäller de svenska aktiebolagen har de flesta 

aktiebolagen hjälp med att upprätta bolagets deklarationer. Det är 

ganska ovanligt att aktiebolagets ägare själv sköter bokföring och 

deklaration.  För många aktiebolag har revisionsplikten varit en 
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kontroll av vad andra medhjälpare (konsulter med mera) till bolaget 

gjort. Den omedelbara effekten uppstår i de fall bolagets ägare själv 

skött bokföring och deklaration och revisorn då varit en 

kontrollstation mot vad ägaren bokfört med mera. Analyser kommer 

att göras på hur deklarationskvaliteten påverkats. Det finns idag inget 

som visar på en märkbar försämring i kvalitén på själva deklarationen. 

Analyser i olika former som ska genomföras kommer att visa på om så 

är fallet. 

 

Skatteverket -revision, bokföringshjälp eller andra faktorer som 

påverkar kvaliteten i deklarationen 

Vid frågan om det är revision, bokföringshjälp eller andra faktorer 

som påverkar kvaliteten i deklarationen råder det delade meningar. 

Pernheim (Skatteverket, 2013b) anser att kvalitén bestäms 

huvudsakligen av bokföraren då det inte är revisorns jobb att göra 

underlaget till deklarationen. Lundgren (Skatteverket, 2013b) däremot 

vet inte, och hävdar att hon därmed inte kan svara på om dessa 

faktorer påverkar kvaliteten. Brolin (Skatteverket, 2013b) vill återigen 

poängtera redovisningskonsultens roll som är viktigare för kvaliteten 

än revisorn, som kommer in i ”efterhand”.  

 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) tror att kvaliteten av 

deklarationen påverkas av om någon har kontrollerat årsbokslutet 

innan. Det faktum att en extern revision har gjorts av ett årsbokslut 

borgar för att kvaliteten är högre än om ingen revision har gjorts. Har 

företaget bokföringshjälp kan detta vara en garant för god kvalitet, 

men det är ingen garanti.  

 

Herder (Skatteverket, 2013b) anser att när det gäller kvaliteten i 

deklarationen är det både revision, bokföringshjälp, företagarens egna 

kunskaper på området som samverkar. Talar vi om oavsiktliga fel 

tillkommer komplexiteten kring de uppgifter som ska lämnas i de 

deklarationer som företagen lämnar. Tittar vi på revision och 

bokföringshjälp är det i första hand bokföringshjälpen som påverkar. 

En mycket stor del av de mindre svenska aktiebolagen har haft och har 
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extern hjälp av bokförings- redovisningskonsulter med bokslut och att 

upprätta bolagets deklaration. Kvaliteten i det arbete som den externe 

konsulten utför har stor påverkan på kvaliteten i lämnade uppgifter. 

 

Skatteverket -kvalitativa samband mellan reviderad års- 

redovisning samt deklarationen 

Pernheim (Skatteverket, 2013b) har ingen uppfattning om det finns 

några kvalitativa samband mellan en reviderad årsredovisning och 

deklarationen. Detta till skillnad till Lundgren (Skatteverket, 2013b) 

som anser att det inte finns något samband.  Brolin (Skatteverket, 

2013b) ser däremot, återigen, att en företagare (AB) som inte har tagit 

någon extern hjälp med vare sig löpande bokföring, 

inkomstdeklaration eller årsredovisningen, så finns det sannolikt en 

förhöjd risk för felaktigheter. 

 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) anser att det är utifrån de 

slutliga räkenskaperna en årsredovisning upprättas. Det är sedan 

årsredovisningen som ligger till grund för deklarationen. Om 

räkenskaperna har varit föremål för någon sorts kontroll, har 

uppenbara fel rättats, konton stämts av och förhoppningsvis har en 

dialog förts mellan revisorn och företaget om räkenskapernas innehåll. 

 

Herder (Skatteverket, 2013b) hänvisar till regeringens inställning om 

avskaffandet av revisionsplikten då de har utökat lagstiftningen med 

reglerna om föreläggande om dokumentationsskyldighet och utökade 

upplysningar i deklarationen. 

 

Bolagsverket -kvalité på årsredovisningen 

Utifrån Bolagsverkets statistik går det att utläsa att revisionspliktens 

avskaffande har påverkat kvalitén på årsredovisningarna negativt. 

Hultberg (Bolagsverket, 2013c) hänvisar till att det finns ett myller av 

olika sökningar som kan utföras över hur det kan utläsas brister som 

förekommer i olika årsredovisningar bland aktiebolag med förbehållet 

om frivillig revision och inte. Detta beror bland annat på att 
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räkenskapsåren är olika långa och att bolagen är bildade vid olika 

tidpunkter och äldre bolag är sorterade på registreringsdatum. 

Hultberg (Bolagsverket, 2013c) hänvisar till figur 6 nedan som visar 

att revisionspliktens avskaffande har gett effekt på bristen i 

årsredovisningar och Bolagsverket har sett att kvalitén har försämrats. 

 

Bolagsverkets 2009 2010 2011 2012 

Summa 27 307 27 169 31 969 43 349 

Totalt antal inskickade 

årsredovisningar 

321 618 326 383 341 093 371 380 

Antal förelagda 

årsredovisningar 

(aktiebolag) 

21 280 20 514 21 333 25 578 

Andelen förelagda 

årsredovisningar 

(aktiebolag) 

6,6% 6,3% 6,3% 6,9% 

Figur 7 Brister på årsredovisningar 

Källa: Bolagsverket (2013a) 

Som synes i figuren ovan har det skett en ökning av andelen förelagda 

årsredovisningar. 

 

Enligt Hultberg (Bolagsverket, 2013c) är det endast möjligt att få fram 

uppgifter över totala antalet aktiebolag i Sverige eftersom, som han 

påtalar ovan, det råder en problematik kring att sortera gränsvärden 

och räkenskapsår. Han förmodar att år 2013 kommer Bolagsverket att 

kunna se att revisionspliktens avskaffande har medfört att kvalitén på 

årsredovisningarna har försämrats ytterligare. 

 

Även Nordström (Bolagsverket, 2013c) anser att de ser en skillnad på 

kvalitén på årsredovisningar mellan företag med revisor och utan. Hos 
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dem som väljer att inte ha en revisor är de sämre kvalitet än hos dem 

som väljer att ha en revisor. 

 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) hävdar att eftersom företaget inte 

måste ha en redovisningskonsult är det inte säkert att dessa håller 

samma kvalitet som en revisor. Bolagsverket anser att det är bättre att 

ha en redovisningskonsult än inte någon hjälp alls, men en 

redovisningskonsult kan inte jämnställas med en revisor då de arbetar 

på olika sätt. 

 

Kronofogden -samband mellan revisor och antalet konkurser 

Kronofogden anser att antalet konkurser inte har någon koppling till 

revisionspliktens avskaffande.  

 

Både Lindh (Kronofogden, 2013b) och Lööf (Kronofogden, 2013b) 

anser att även om antalet konkurser ökar, så finns inte sambandet 

mellan antalet konkurser och revisionspliktens avskaffande. Lindh 

(Kronofogden, 2013b) påpekar däremot att en stor del av konkurserna 

beror på dålig ledning och en dålig ledning anlitar förmodligen inte en 

bra revisor. Indirekt är det möjligt att om bolaget i ett tidigt skede 

anlitat en bra revisor kanske en konkurs kunnat undvikas. Det är dock 

enbart en hypotes från Lindhs (Kronofogden, 2013b) sida. 

 

Kronofogden -funktion vid konkurser 

Kronofogden anser att en revisor har en funktion när det gäller att 

förebygga konkurser.  

 

Lindh (Kronofogden, 2013b) anser att revisorn har en självklar 

funktion då en revisor framförallt ska upptäcka varningssignaler och 

helst också föreslå åtgärder. Lööf (Kronofogden, 2013b) ser att 

revisorn har en funktion vid konkurser av det faktum att revisorn ska 

uppmärksamma bolagets företrädare vid de fall det går dåligt för 

bolaget. 
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4.4 Kostnad  
Det råder delade meningar bland respondenterna om de anser att 

kostnaderna har ökat i och med revisionspliktens avskaffande. 

Skatteverket har delade meningar medan Bolagsverket har statistik på 

att kostnaderna har ökat för småföretagarna samtidigt som de har fått 

lägga mer resurser på kontroller. 

 

Skatteverket 

Skatteverket har delade meningar om kostnaderna för kontroller har 

ökat i och med avskaffandet av revisionsplikten.  

 

Pernheim (Skatteverket, 2013b) svarar att han inte har fått kännedom 

om ökade kostnader och Lundgren (Skatteverket, 2013b) hänvisar till 

att Skatteverket har löst det med effektivisering av verksamheten. Som 

många andra myndigheter har Skatteverket kraven på sig att dra ner på 

kostnaderna. 

 

Brolin (Skatteverket, 2013b) anser att kostnaderna har ökat delvis. 

Skatteverket arbetar idag med fler utredningsverktyg än tidigare. Med 

stöd av SFL 37:6 och 37:7 kan de stämma av uppgifter i bokföringen 

mot avlämnade deklarationer (exempelvis momsdeklaration) och de 

kan under pågående period eller inkomstår, stämma av att bokföringen 

uppfyller de krav som BFL ställer upp. 

 

Andersson (Skatteverket, 2013b) påpekar att Skatteverkets 

kontrollinriktning bestäms bland annat utifrån analyser av omvärlden 

och där är den slopade revisionsplikten en faktor som påverkar 

analysen. I det yttrande som Skatteverket lämnade utifrån den 

utredning som gjorts om den avskaffade revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32) menar Skatteverket att detta kommer att 

innebära ökade insatser för att säkerställa att fel i redovisningen inte 

följer med in i inkomst- och skattedeklarationer. Detta kommer att 

medföra att Skatteverket behöver utöka resurserna inom detta område.  
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Andersson (Skatteverket, 2013b) hävdar att Skatteverket har från 

regeringen nu fått ett årligt permanent tillskott på 40 miljoner för att 

sätta in insatser för att lindra effekten av den slopade revisionsplikten. 

Pengarna används för att göra bokföringskontroller under löpande år 

för att säkerställa att redovisningen håller en godtagbar nivå. 

 

Bolagsverket 

Bolagsverket anser att deras kostnader har ökat efter revisionspliktens 

avskaffande. Bolagsverket har även sett att enskilda företagare får 

kostnader i form av förseningsavgifter. 

 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) anser att meningen med 

lagändringen var att det skulle bli billigare att driva företag, men 

utifrån det enskilda fallet tycker de att det inte är en 

kostnadsbesparing. Detta genom att de nu har fått skicka ut fler 

förseningsavgifter för försenade årsredovisningar. Vidare påpekar 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) att Bolagsverket har anställt fler 

personer som jobbar med granskning av årsredovisningar efter 

avskaffandet av revisionsplikten. Genom detta har kostnaderna ökat 

som en följd av ökad granskning. 

 

 Hultberg (Bolagsverket, 2013c) hänvisar till statistik över antalet 

förseningsavgifter som påförts aktiebolag före och efter 

revisionspliktens avskaffande. Avgifterna har ökat. 

● “För räkenskapsåret som slutade 2009-12-31 var det 7138 st. 

som påfördes förseningsavgift. 

● För räkenskapsåret som slutade 2011-12-31 var det 9440 st. 

som påfördes förseningsavgift.” (Bolagsverket, 2013c) 

4.5 Samarbete och ny teknik 
Alla tre intressentgrupper medger att de samarbetar med andra 

myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket, 

Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rubicon. Det 
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framkommer även att ny teknik används för att göra kontroller och för 

att kunna samarbeta.  

 

Lööf (Kronofogden, 2013b) hänvisar till att Kronofogden har ett 

samarbete med, förutom konkursförvaltare, även med tingsrätter och 

borgenärer. De träffas regelbundet och det har även förekommit att 

revisorer har deltagit. I dessa fall har revisorerna deltagit i egenskap 

av sakkunniga biträden.   

 

Nordström (Bolagsverket, 2013c) nämner att Bolagsverket för en 

dialog med FAR och SRF. Även samtliga respondenter från 

Skatteverket anser att en dialog förs med FAR och SRF, som enligt 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) sker via företrädare på 

Skatteverkets huvudkontor. Generellt sett försöker Skatteverket att ha 

en kontinuerlig dialog med branschföreträdare inom olika branscher. 

 

Ännu ett samarbete påvisas i Nordströms (Bolagsverket, 2013c) 

uttalande att i dagsläget kontrollerar Bolagsverket de små företagens 

gränsvärden genom att ta ett medelvärde för de två senaste åren. De 

kan även göra extra kontroller om olika intressenter kräver det. Ett 

exempel är om en kreditgivare vill att de undersöker företaget 

noggrannare ifall de behöver ha en revisor. 

 

Ny teknik samt samarbete påvisas när Lundgren (Skatteverket, 2013b) 

delger att Skatteverket samarbetar med flera andra myndigheter bland 

annat i syfte att förenkla för företagaren. Ett aktuellt samarbete finns 

på hemsidan verksamt.se där Skatteverket, Bolagsverket och 

Tillväxtverket samarbetar.  

 

Herder, (Skatteverket, 2012b) hänvisar till att i samband med att lagen 

om begränsad revisionsplikt infördes tillkom också nya uppgifter i 

inkomstdeklarationen där aktiebolag ska ange om ”uppdragstagare 

(till exempel en redovisningskonsult) har biträtt vid upprättande av 

årsredovisning” och ”årsredovisningen har varit föremål för revision. I 
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det samarbetsavtal som tecknats med FAR och SRF kommer 

Skatteverket att få information om vilka redovisningar som upprättats 

med stöd av REKO. Skatteverket kan hämta uppgifter från 

Bolagsverket kring årsredovisningar och kan också se vilka 

deklarationer som lämnats via ombud.  

 

Vidare påpekar Herder (Skatteverket, 2013b) att Skatteverket har 

under en ganska lång tid haft en s.k. ”branschsamverkan” med 

redovisningsorganisationerna FAR och SRF. Samverkan har 

fördjupats genom ett samverkansavtal och Herder (Skatteverket, 

2013b) hänvisar till Skatteverkets hemsida och dess pressmeddelande 

2012-10-24 och kommentarer på FAR:s och SRF:s hemsidor. 

Branschen tillämpar en utvidgad kvalitetssäkring av redovisningen 

genom olika insatser som går under benämningen REKO. 

Skatteverket får uppgifter om vilka redovisningar som upprättats med 

stöd av kvalitetssäkringen REKO.  

 

Även Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) poängterar hur de 

använder ny teknik för att till exempel se om deklarationsombud finns 

lagrade i Skatteverkets register. Via bolagsregistret kan Skatteverket 

se om en revisor finns.  

4.6 Revisorns funktion i samhället 
Intressenterna är överens om att revisorn har en viktig funktion i 

samhället. Dock anser Skatteverket liksom Kronofogden att revisorns 

funktion som den renodlade revisorn där granskning sker i efterhand 

har spelat ut sin roll i små aktiebolag.  

Skatteverket 

Pernheim (Skatteverket, 2013b) hävdar att revisorns uppgift är att 

säkerställa att långivare, leverantörer, anställda och andra aktörer kan 

vara säkra på att de lämnade uppgifterna är korrekta. Genom en bra 

revisor kan intressenter vara relativt säkra på att resultatet är 

rättvisande. Lundgren (Skatteverket, 2013b) anser dock att revisorn 
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har en större funktion i ett större bolag. Där arbetar revisorn mer med 

en ekonomiavdelning som de små bolagen inte har. Men visst fyller 

revisorn sin funktion i samhället.   

Brolin (Skatteverket, 2013b) tycker att den renodlade revisionen av 

klassiskt snitt (granskningen i efterhand till stor del) har spelat ut sin 

roll i små aktiebolag. Han hävdar att idag måste revisorerna vara 

proaktiva rådgivare som är närmare verksamheten som de ska 

granska. Vidare anser han att revisorerna i Sverige generellt besitter en 

god kompetens. Däremot är det inte bara revisorerna som är viktiga 

för att ett företags redovisning ska hålla en god standard. Lika viktiga 

är de kvalificerade redovisningskonsulternas roll i detta sammanhang. 

Norberg Andersson (Skatteverket, 2013b) menar att revisorns roll är 

att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt granska 

styrelsens och VDs förvaltning av bolaget. Revisorer ska kontrollera 

om alla räkenskaper förts enligt god revisionssed. Revision av ett 

företags räkenskaper innebär att en ribba sätts för vilken kvalitet 

uppgiftslämnandet ska ha. Vidare hävdar hon att Skatteverket anser att 

bara det faktum att revisionskravet finns har en preventiv effekt för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationer.  Sedan 

innebär revisionskravet att kvaliteten i inlämnade deklarationer är 

högre om en kontroll av bokföringen har gjorts av en kvalificerad 

person.  Såväl medvetna som omedvetna fel kan då förhindras. 

 

Herder (Skatteverket, 2013b) anser att revisorn har en 

kvalitetssäkrande roll av företagens bokföring och redovisning. 

Revisorn har också som en extra ”kontrollstation” en preventiv effekt 

och en kvalitetshöjande indirekt effekt. Redovisningsbranschen jobbar 

med att kvalitetssäkra detta på annat sätt. 

 

Bolagsverket och Kronofogden 

Även Nordström (Bolagsverket, 2013c) anser att revisorn har en viktig 

funktion i samhället. Bland annat genom den kontroll som de utför att 

skatter med mera blir inbetalda i tid.  
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Lindh (Kronofogden, 2013b) anser att revisors roll i små bolag kan 

diskuteras. Han är inte övertygad om att det är just revisionstjänster 

som behövs i första hand. En revisor ägnar sig främst åt 

efterhandsgranskning medan en småföretagare främst behöver löpande 

rådgivning. Om samtliga småbolag avskaffar sin revisor och istället 

lägger samma belopp på ekonomisk rådgivning tror han att det kan bli 

bättre. 

  

Vidare anser Lindh (Kronofogden, 2013b) att om revisorn avskaffas 

utan att ersättas med annan rådgivning kan det naturligtvis bidra till 

fler ekonomiskt misskötta bolag. Revisorn har naturligtvis en viktig 

roll i samhället. Företagens ekonomihantering kvalitetssäkras och 

underlättar finansiering och planering. En ren revisionsberättelse ger 

en enklare väg till exempelvis bankfinansiering. Revisorerna samlat 

har också en viktig samhällsfunktion i att utveckla bokförings- och 

redovisningsmetoder. Revisorns roll kan också vara att ifrågasätta 

skatteregler med mera och på detta sätt utveckla och förfina även 

dessa. 

  

Även Lööf (Kronofogden, 2013b) anser att revisorn har en viktig 

uppgift att motverka diverse oegentligheter som kan förekomma hos 

olika företag. 
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5. Fördjupad analys i ljuset av 
teori 
Syftet i analysen är att ge förståelse för vad som döljer sig bakom 

insamlad data. För att få en djupare förståelse för analysen tar 

studien stöd från teorin. För att ge läsaren en överblick över analysen 

presenteras en modell nedan. 
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5.1 Kontroll 
Nedan analyseras om respondenternas kontrollarbete har påverkats 

av revisionspliktens avskaffande. För att få en djupare uppfattning om 

vad som kan förklara revisionspliktens avskaffande i små aktiebolag 

tar studien stöd från teorin.  

5.1.1 Skatteverket 
Sammantaget anser Skatteverket att deras kontrollarbete inte har 

påverkats i någon större grad sedan revisionspliktens avskaffande. 

Däremot har de erhållit ett nytt verktyg att arbeta med för att 

underlätta kontrollarbetet. Detta tyder på att den bedömning som 

gjordes i prop. 2009/10:204 föranledde en särskild satsning efter 

avskaffandet av revisionsplikten.   

 

Det råder delade meningar kring om Skatteverket kontrollerar de 

företag som inte har revisor mer. Uppgift framkommer att de ännu inte 

har gjort någon skillnad på kontrollen samtidigt som en annan påpekar 

att när Skatteverket riskvärderar är förekomsten av val av att ha 

revisor en av många parametrar som de tittar på. En annan vill inte 

svara och hänvisar till Skatteverkets sekretess. Företagarna (i Ström 

och Strand, 2012 studie) kan därmed ha rätt när de väljer att behålla 

revisorn för att minska kontrollerna från Skatteverket. Eftersom 

Skatteverket har skilda åsikter i detta hänseende kan företagarens 

exponering av Skatteverkets kontroller även bero på vilken region i 

landet som företaget är beläget, utifrån ett storstads- eller 

småstadsperspektiv. Här kan det utläsas ett förväntningsgap enligt 

Epstein och Geigers (1994), men på ett annat plan. Det råder en 

skillnad mellan vad företagarna tror att revisorn kan göra och vad 

Skatteverket anser att revisorn faktiskt gör. Förväntningsgapet påvisas 

även i Thorell och Norberg (2005) studie att hos allmänheten har 

begreppet revision och revisor haft en oklar innebörd.  
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Kontroll av moms och skatter 

Utifrån prop. 2009/10:204 har revisionen direkt betydelse för 

skattekontrollen då revisorn har skyldighet att granska om företaget 

har följt skatteförfarandelagen samt lämnat in skattedeklarationer i tid. 

Detta emotsätter sig dock Skatteverkets nuvarande ståndpunkt. 

Skatteverket ser ingen skillnad i kvalitén på inlämnade av moms- och 

arbetsgivardeklarationer. De ser att det oftast blir fel när det inte finns 

någon redovisningskonsult inblandad och denna anses vara viktigare 

för kvaliteten än revisorn, som kommer in i efterhand. Revisorns roll i 

detta ärende är överdriven enligt Skatteverket. Studien påvisar att den 

skyldighet som revisorn har enligt ABL 9:34–37 att granska om 

företagarna har betalat in skatter och avgifter har emellertid spelat ut 

sin roll i små aktiebolag.   

Undanhålla skatt 

Skatteverket anser sammantaget inte att den som har för avsikt att 

undanhålla skatt hindras av en granskande revisor. Detta emotsätter 

sig Thorell och Norberg (2005) studie där det påpekas att allmänheten 

förväntar sig att revisionen skall underlätta skattekontrollen. Samtidigt 

påpekar författarna, liksom Skatteverket, att det finns andra 

företagsformer att bedriva verksamhet i som inte har revisionsplikt. 

Skatteverkets åsikt emotsätter Econ (2007) studie där undersökning 

har visat att utan revisor finns det risk för skatteundanhållande.  

Skatteverket gör numera istället en riskanalys av företaget med 

bakgrund hur den fysiska personen tidigare skött sig. Skatteverket 

utgår från att de flesta företagarna vill göra rätt för sig och att det 

ibland kan bli fel på grund av okunskap. Detta stämmer med den 

tidigare forskning som presenterades i Ström och Strand (2012) studie, 

att valet av revisor är beroende av okunskap hos företagaren gällande 

bokföring. 

5.1.2 Bolagsverket 
Bolagsverket anser inte att behovet av kontroller av årsredovisningar 

har ökat. Antalet kontroller ligger procentuellt sett på samma nivå som 
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förut. Däremot har det blivit svårt att avgöra om företagen uppfyller 

gränsvärdena.  

Såsom Bolagsverket påpekade i SOU:2008:32 råder det en 

problematik att sortera gränsvärdena. Det finns endast möjlighet att 

utläsa statistik över totala antalet aktiebolag i Sverige eftersom det är 

svårt att konkret övervaka om gränsbeloppen överskrids. I dagsläget 

gör Bolagsverket kontrollen genom att ta ett medelvärde för de två 

senaste åren och se om de små företagen uppfyller kraven för att inte 

behöva ha en revisor. Extra kontroller kan utföras om olika 

intressenter kräver det. 

Denna studie har inte funnit någon uppgift från prop. 2009/10:204 om 

lagstadgaren hade några farhågor kring problematiken kring att sortera 

företagen utifrån gränsvärdena. Studien tyder på att Bolagsverket ser 

en viss problematik. 

5.1.3 Kronofogden 
Kronofogden är överens om att arbetet med tillgångsundersökningar 

inte har påverkats av revisionspliktens avskaffande. Detta emotsätter 

sig Kronofogdens remissvar från SOU: 2008:32 där de hade farhågor 

kring att revisionspliktens avskaffande skulle leda till svårare 

utredningar om vilka tillgångar som ett bolag har. De tillägger dock att 

många konkursbolag har en bristfällig bokföring som försvårar 

utredningarna. Detta tyder återigen på, liksom Skatteverket 

förespråkat att en bristfällig bokföring kan en revisor inte påverka då 

denne utför en granskning i efterhand. Även här tyder detta på att 

allmänheten, liksom Power (1994) förespråkar, bör se bortom revision 

för att accountability skall förbättras. 
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5.2 Kvalité 

Nedan analyseras om kvalitén på deklarationerna är beroende av en 

granskande revisor samt om kvalitén på inlämnade årsredovisningar 

har påverkats av revisionspliktens avskaffande. Vidare analyseras om 

antalet konkurser har ett samband med revisionspliktens avskaffande. 

För att få en djupare uppfattning om vad som kan förklara 

revisionspliktens avskaffande i små aktiebolag tages stöd från teorin.  

5.2.1 Skatteverket 
Utifrån Skatteverkets svar går det att utläsa att i nuläget har inte 

kvalitén på deklarationerna påverkats av revisionspliktens 

avskaffande. 

 

Kvalité på deklarationen 

Prop. 2009/10:204  hänvisar till att revision har en indirekt betydelse 

för skattekontrollen då revisionen innebär en kvalitétskontroll av 

räkenskaperna och att det därmed blir korrekta deklarationer. Dock 

påvisar denna studie att revisionen inte alls har indirekt betydelse på 

skattekontrollen. Skatteverket är överens om att de i dagsläget inte har 

sett några skillnader på kvalitén på deklarationer efter 

revisionspliktens avskaffande. Däremot betonas att de företagare som 

anlitar en kvalificerad redovisningskonsult istället, medför detta att 

bokföringen och senare deklarationen håller en bra kvalitet. Denna 

uppfattning är likhet med Econ (2007) studie där slutsats dras att vid 

frivillig revision är det aktiebolaget som får ta ansvar för den 

kvalitetssäkring som utomstående revision står för.  

Skatteverkets ståndpunkt visar tydligt att kvalitén på deklarationen 

inte är beroende av en godkänd revisor. Blake, et al., (1997) studie 

visar att Sverige har bindande regler vad gäller en länk mellan 

Skatteverket och bokföringen. Det som företaget redovisar kommer 

även att ligga till grund för mycket av den skatt som företaget ska 

betala. Enligt Salehi (2008) är revisorns ansvar belastat av 

företagsledarna. Detta stämmer överens med Skatteverkets ståndpunkt 
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och det kan tolkas utifrån att revisorn granskar årsredovisningen som 

är ett resultat av företagsledarnas arbete, samt omsorg över att en 

kunnig person har utfört bokföringen.  

Revision eller bokföringshjälp 

Vid frågan om det är revision, bokföringshjälp eller andra faktorer 

som påverkar kvaliteten i deklarationen råder det delade meningar. 

Sammantaget anser Skatteverket att en bra bokföringshjälp påverkar 

kvalitén, men huvudkontoret anser att de inte kan svara på om dessa 

faktorer har någon påverkan. Enligt Dellaporta och Davenport (2008) 

ligger skyldigheten att främja samhällsintresset för alla medlemmar 

inom redovisningsprofessionen och därmed inte bara godkända och 

auktoriserade revisorer.  Thorell och Norberg (2005) ifrågasätter om 

det finns några kvalitativa samband mellan en reviderad 

årsredovisning och deklarationsunderlaget till Skatteverket och de 

hänvisar till att detta inte har påverkat att motivera full revisionsplikt i 

andra länder inom EU. De hänvisar istället till kärnan i problemet som 

även Skatteverket påpekar, att deklarationsuppgiften och 

redovisningen är felfri i stort och att inte fokus skall läggas på en 

bestyrkt årsredovisning.  

Skatteverket ser sammantaget inte att det finns några kvalitativa 

samband mellan reviderade årsredovisningar samt 

deklarationsunderlaget till Skatteverket. Detta tyder på att teorin om 

Flint (1988) accountability inte längre är applicerbar på små 

aktiebolag. Kontrollfunktionen som revisionen utgör är inte längre en 

betydande faktor som behövs för att kunna säkerställa accountability. 

Power (1994) kritik mot revision lyser igenom. Revision är inte den 

enda lösningen på problem i accountability i små aktiebolag, utan det 

är även andra faktorer som är beroende om accountability ska bli bra. 

5.2.2 Bolagsverket 
Utifrån Bolagsverkets statistik går det att utläsa att revisionspliktens 

avskaffande har påverkat kvalitén på årsredovisningarna.  



 

78 

 

I prop. 2009/10:204 nämns ingen redogörelse om farhågor kring 

årsredovisningens kvalitet eller sen ankomst. Dock nämner 

Bolagsverket i SOU: 2008:32 att de ansåg att utredningen inför 

revisionspliktens avskaffande hade underskattat revisorernas betydelse 

för kvalitén i företagens ekonomiska redovisning. Denna studie tyder 

på att Bolagsverkets farhågor är rättfärdigade. Utifrån Bolagsverkets 

statistik är det tydligt att kvalitén på årsredovisningar har förändrats 

och ur Bolagsverkets synvinkel krävs en revisor för att kunna 

upprätthålla accountability enligt Flint (1988). Dock utifrån statistiken 

kan det utläsas att minskad kvalité inte behöver ha ett samband med 

revisionspliktens avskaffande eftersom kvalitén var sämre 2009, och 

sedan förbättrades 2010 och 2011 för att sedan försämras igen 2012.  

Bolagsverket ser att hos de som väljer att inte ha en revisor är det 

sämre kvalitet än hos dem som väljer att ha en revisor. Bolagsverket 

förespråkar, såsom Skatteverket, redovisningskonsultens roll vid god 

bokföring. Dock förtydligar Bolagsverket att en redovisningskonsult 

inte kan jämställas med en revisor då de arbetar på olika sätt. Detta 

överensstämmer med Bolagsverkets påstående i SOU 2008:32 att över 

tid har det varit Bolagsverkets samt revisorernas kontroll som har varit 

verksamma faktorer för att kunna hålla en viss minimistandard på små 

företags årsredovisningar. 

5.2.3 Kronofogden -konkurs 
Kronofogden anser att även om antalet konkurser ökat, finns ingen 

koppling till revisionspliktens avskaffande. Dock anser de att en 

revisor har en funktion när det gäller att förebygga konkurser då 

revisorn ska upptäcka varningssignaler och uppmärksamma bolagets 

ledning om det går dåligt för bolaget. Således tyder detta på att ABL 

17:3, som inte längre är applicerbar på aktiebolag utan revisor, 

fortfarande är relevant för små aktiebolag. Det kan medföra att 

aktieägarna går till beslut om utdelning trots att det inte finns 

tillräckligt med aktiekapital för utdelning. Detta tyder på att när det 

inte finns någon revisor som är skyldig att se om eget kapital har 
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urholkats, råder det en risk att en kontrollbalansräkning inte upprättas 

i tid enligt ABL 25:13. Detta tyder även på att ABL 25:18-19 kan bli 

applicerbar i större omfattning och styrelse, vd och aktieägare som 

fattar beslut kan bli personligt betalningsansvariga i högre grad.   

Kronofogden påpekar att konkurser oftast beror på dålig ledning, och 

en dålig ledning anlitar förmodligen inte en bra revisor.  I likhet med 

studien av Hasnas (1998) utlyses intressentteorins normativa 

perspektiv i Kronofogdens ståndpunkt, att det är ledningen som har 

ansvaret att alla intressentgruppernas intressen uppfylls.  

5.3 Kostnaden hos företagen, intressenterna 
och samhället 
Nedan analyseras om revisionspliktens avskaffande har påverkat 

intressenternas kontrollkostnader samt om företagarens kostnader för 

revision har förändrats. För att få en djupare uppfattning och 

förståelse om vad som kan förklara revisionspliktens avskaffande i 

små aktiebolag tages stöd från teorin.  

Utifrån den svenska lagstadgarens perspektiv grundar sig avskaffandet 

av revisionsplikten på att minska kostnaderna för företagarna samt att 

förenkla regelverket. I prop. 2009/10:204 påtalas att konsekvenserna 

för företag med frivillig revisionsplikt är att bolagen väljer själva om 

de vill betala arvode till en revisor. Detta synliggörs i FASB (2006) 

och cost-benefit-analysen att kostnaden för att upprätthålla lagen inte 

skall överstiga dess nytta. Det är svårt att göra någon närmare analys 

om avskaffandet av lagen har uppnått dess syfte. De olika 

intressenternas åsikter om avskaffandet av lagen har påverkat deras 

kostnader är delad. 

Econ (2007) visar att beräkning av kostnaden för en ökad 

skattekontroll är osäker och förutom dessa utgifter, tillkommer 

kostnader för frivillig revision i och med ökade kontrollkostnader för 

polis- och åklagarmyndighet. Denna bild stämmer inte överens med 
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Kronofogdens uppfattning. Kronofogden ser inte att kontrollerna har 

ökat efter avskaffandet av revisionsplikten. Skatteverket har delade 

meningar om kostnaderna för kontroller har ökat. Enligt 

Bolagsverkets remissvar SOU 2008:32 förutsåg de ökade kostnader 

som en följd av ökad granskning. Denna farhåga föreföll sig vara 

riktig. 

Thorell och Norberg (2005) anser att det är samhället som är den 

vinnande intressenten vid revisionsplikt eftersom kostnaderna för 

revision då läggs på ägarna. Denna uppfattning är likvärdig studien av 

Econ (2007) att frivillig revision är bara en fråga om omfördelning av 

resurser där kostnaden för revision överförs från aktiebolaget till 

skattebetalarna. Denna uppfattning stämmer inte överens med 

statistiken från Bolagsverket. Förseningsavgifterna har ökat drastiskt 

sedan avskaffandet av revisionsplikten vilket kan tolkas som att 

kostnaderna fortfarande läggs på ägarna. Revisorn fyller en viss 

funktion i detta avseende, dock behöver kostnaden för en revisor 

vägas emot kostnaderna för förseningsavgifterna.  Ur företagarnas 

synvinkel kan borttagandet av lagen ha gett minskade kostnader under 

förutsättning att de har anlitat till exempel en redovisningskonsult som 

ser till att årsredovisningen kommer in i tid.  

5.4 Samarbete och ny teknik 
Nedan analyseras om revisionspliktens avskaffande är ett resultat av 

olika intressenters samarbete och ny teknik. För att få en djupare 

uppfattning och förståelse om vad som kan förklara revisionspliktens 

avskaffande i små aktiebolag tar studien stöd från teorin.  

Alla tre intressentgrupper medger att de samarbetar med andra 

myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket, 

Kronofogdemyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Rubicon. Det 

förs även en dialog med FAR och SRF. Det framkommer också att det 

finns ett digitalt samarbete i och med hemsidan verksamt.se.   
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I prop. 2009/10:204 anses det att med frivillig revisionsplikt innebär 

det att bolagen väljer själva om de vill betala arvode till revisorn för 

det arbete som revisorn tidigare enligt lag och god redovisningssed 

måste göra. Syftet med frivillig revision för små aktiebolag är således 

att de små aktiebolagen själva skall få bestämma om de vill ha revisor 

eller ej. Således vill lagstadgaren att de små aktiebolagen inte skall ha 

någon regelstyrd övervakare. Det heter även “frivillig revision”.  

 

Med uppgift från samtliga intressenter om samarbetet samt 

användandet av ny teknik och syftet med lagen tyder detta på att 

begreppet ”governmentality” lyser igenom. Miller och Rose (1990) 

svar på hur styrningen går till i samhället är synbar. Samhällets 

kontroll sker på avstånd då de olika kontrollmyndigheterna numera 

har möjlighet att samarbete och övervakningen sker på ett sätt som 

minskar ett direkt politiskt ingripande då företagaren innehar “frivillig 

revision”. Olika styrningsmekanismer som presenteras i samhället gör 

att företagaren är inte medveten om att den centrala makten har 

förflyttats till företagarens sinne. Samhället styrs från avstånd och de 

små företagarna blir istället självstyrande mekanismer eftersom de 

omedvetet följer auktoritära regler, teknologier och olika former av 

utveckling.  

 

Begreppet ”government at a distance” (Miller och Rose, 1990, sid 9) 

tagit från Bruno Latour (1981) är en indirekt mekanism som används 

vid styrning i samhället. Utvecklandet av lagen om ”frivillig revision” 

tyder på att samhället har utvecklats till att det numera inte behövs 

någon lag som bestämmer att det skall finnas en kontrollfunktion, 

såsom en revisor. Av vad som framkommer i empirin kan det utläsas 

att i dagens samhälle är det möjligt att styra människor eller händelser 

utan att känna dem, och trots att de inte befinner sig där den som styr 

är.  Företagaren tror att denne har en frihet att bestämma själv. 

Allianser i samhället har skapats och dessa aktörer kan påverka en 

annan aktör genom övertygelse att problem eller mål kommer från 

dem själva. 



 

82 

 

 

Begreppet ”governmentality” är synbar vid syftet av den nya lagen. 

Lagstadgaren har haft i syfte att småföretagaren gör sig själv till 

subjekt i och med att denne inte får insikt i att det egentligen är någon 

annan som styr. Makten i samhället kan på detta sätt bli mer 

acceptabel, men ändå lika väl utförd. “En frivillig revision” kan ur 

(Miller och Rose, 1990) begrepp ”governmentality” tolkas som att 

friheten blir en maktfaktor. Samhället skapar en frihet av styrningen, 

men den blir även hårdare eftersom makten har förflyttats från ett 

centralt styre till sinnet småföretagaren. 

5.5 Revisorns funktion i samhället 
I avsnittet som följer analyseras samtliga respondenters uppfattning 

om revisorns funktion i samhället. För att få en djupare uppfattning 

och förståelse om revisorns funktion i små aktiebolag tar studien stöd 

från teorin.  

Skatteverket anser att revisorns uppgift är att säkerställa att långivare, 

leverantörer, anställda och andra aktörer kan vara säkra på att de 

lämnade uppgifterna är korrekta och rättvisande.  

Jensen och Meckling (1976) teori om Principal-agentteorin är 

traditionellt applicerbar på företag där ägare och ledare inte är samma 

person och där det kan uppkomma informationsasymmetri samt 

intressekonflikter som leder till agentkostnader. Revisionspliktens 

avskaffande omfattar små aktiebolag, där ledare och ägare är samma 

person i de flesta bolagen.  

Principal-agentteorin kan först ge en förståelse för varför 

revisionsplikten avskaffades bland små aktiebolag då det inte finns 

något behov av att en revisor övervakar förhållandet mellan ledaren 

och ägaren. Däremot, med en mer omfattande analys av Principal-

agentteorin kan teorin även enligt Thorell och Norberg (2005) 

appliceras i detta sammanhang. Problematiken kring revisorns 
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funktion i ett litet aktiebolag kan appliceras med Principal-agentteorin 

utifrån en vidgad synvinkel där principalkretsen utvidgas till alla 

bolagets intressenter. Skatteverkets åsikt kring revisorns funktion är 

därmed väsentlig. Det är Skatteverket som driver in skatter till 

samhället. Thorell och Norberg (2005) anser att det med Principal-

agentteorin är teoretiskt möjligt att försvara ett krav på revision där 

principalen har ett intresse av en granskning av agentens agerande 

utan att övervakningskostnaden beror på kapitalanskaffning.  

Skatteverket anser sammantaget liksom Kronofogden att revisorns 

funktion som den renodlade revisorn där granskning sker efterhand 

har spelat ut sin roll i små aktiebolag. Idag måste revisorer vara 

proaktiva rådgivare och arbeta närmare verksamheten för att de skall 

fylla någon funktion i små aktiebolag där ägare och ledare är samma 

person. Skatteverkets och Kronofogdens ståndpunkt stämmer överens 

med Thorell och Norberg (2005) studie att revisorns oberoende kan 

ifrågasättas då det är företagaren själv som utser vem som skall 

granska honom.  Samtidigt förefaller sig detta vara en problematisk 

situation för en revisor att arbeta närmare verksamheten då denne har 

kravet på sig att vara oberoende enligt Flint (1988).  

Thorell och Norberg (2005) studie påvisar att revision som utförs i 

små aktiebolag utförs främst i andra intressenters intressen, såsom 

Skatteverket med flera. Detta då det är företagaren själv som får utse 

vem som skall granska honom, och i detta fall borde det vara 

samhället som utser revisorn istället. Detta motsätter sig dock 

Skatteverkets åsikter. Skatteverket framhäver att trots att revisorerna 

besitter en god kompetens är det inte bara revisorerna som är viktiga 

för att ett företags redovisning ska hålla en god standard. Lika viktiga 

är de kvalificerade redovisningskonsulternas roll i detta sammanhang. 

Således kan utläsas att oberoendet inte är en viktig faktor ur 

Skatteverkets synvinkel. Samtidigt tyder detta på att allmänheten 

behöver, såsom Power (1994) förespråkar, se bortom revision för att 

förbättra accountability. 
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Samhällsutvecklingen 

Lagstadgad revision kom på 1980-talet för aktiebolag i Sverige. Varje 

litet aktiebolag hade en egen utsedd övervakare. Likt vad Foucault 

(2003) skildrar har samhället historiskt ökat de disciplinära 

institutionerna i samhället. En spridning av disciplinära mekanismer 

har utvecklats över tid.  

 

Enligt Dellaportas och Davenport (2008) finns det en big-brother 

uppfattning i samhället om revisorer att dessa förlitas kunna omvandla 

ideologier till social makt. Utifrån resultatet i denna studie samt 

samhällsutvecklingens gång har denna big-brother uppfattning lämnat 

revisorn och flyttats över till små företags intressenter istället. Att 

revisionsplikten avskaffandes samt Bolagsverkets statistik på att 

antalet aktiebolag som väljer att ta in möjligheten till frivillig revision 

i sin bolagsordning ökar, tyder på att Foucalts (2003) beskrivning av 

den historiska processen även följer vår tid.   Enligt Foucault (2003) 

kommer det disciplinära samhällets uppkomst av flera historiska 

processer där faktorer kring ekonomi, juridik, politik och vetenskap 

tillsammans skapar historien med hjälp av nya tekniker och 

kunskaper. Detta tyder på att frivillig revision har skapats utifrån 

historiska processer som tillsammans har anhopats och istället skapat 

en panoptism där småföretagaren hela tiden är iakttagen utan att själv 

se sin övervakare. Detta påvisas även i DiMaggio och Powell (1983) 

där de drar en slutsats att samhället är smart och företag är dess 

motsats. Detta syftas på det faktum att de anser att samhället utgörs av 

institutioner som kopplas ihop i syfte att nå effektivitet medan 

företagaren även är påverkad av andra faktorer inom institutionell 

teori. Teorin kan kopplas ihop med att företag inom samma bransch 

härmar varandra och avskaffar revisorn utifrån mimetic isomorfism. 

Normativ isomorfism kan även tydas. Normer och kulturer förändras i 

samhället och detta påverkar även företagens val av att behålla 

revisorn eller ej.  
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Revisorns funktion i samhället kan utläsas utifrån Dellaportas och 

Davenport (2008) studie där revisorn som profession är skapad utifrån 

samhällets efterfrågan, då denne kan tillgodose samhällets behov. I 

Bolagsverkets statistik kan det utläsas att antalet små aktiebolag som 

avskaffar revisorn har ökat, och därmed har efterfrågan av revision 

minskat. Enligt Thorell och Norberg (2005) finns en 

marknadsekonomisk utgångspunkt när frågan om revisionen skall vara 

frivillig eller obligatorisk enligt lag då intressenterna reglerar detta 

själva. Om intressenterna har ett behov av revision ställer de krav på 

det. Intressenter som till exempel Skatteverket kan ha svårt att 

appliceras på detta synsätt fullt ut eftersom de inte kan tillvarata avtal 

med bolaget i fråga. Thorell och Norberg (2005) anser att 

Skattemyndigheten samt andra myndigheter endast kan skyddas 

genom lag. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas studiens olika delar för att skapa en 

slutsats. 

Kontroll och kvalité 

Revisionspliktens avskaffande kan förklaras utifrån intressenternas 

minskade efterfrågan på revision. Intressenternas kontrollarbete har 

inte påverkats av revisionspliktens avskaffande i någon större grad.  

Kronofogden ser inte att kontrollarbetet har försämrats och antalet 

konkurser har inte något samband med frivillig revision. Från 

Skatteverkets sida råder det delade meningar om de kontrollerar 

företagarna utan revisor mer och en av respondenterna påpekar att 

Skatteverket har sekretess. Följaktligen kan respondenternas 

skiljaktiga svar om Skatteverkets kontrollverksamhet bero på att 

Skatteverket har en viss sekretess i detta ärende. De små företagarna (i 

Ström och Strand, 2012 studie) som valt att behålla revisorn kan ha 

rätt i att kontrollerna från Skatteverket kan minska om de behåller 

revisorn. Detta kan dock vara beroende av vilken skatteregion i 

Sverige som de tillhör.  

Denna studie kan inte i dagsläget se att revisionspliktens avskaffande 

har påverkat kvalitén på deklarationerna. Detta då respondenterna 

anser att en granskande revisor utför arbetet efter att bokföringen är 

klar. Det är kvalificerad bokföringshjälp som företagaren behöver. 

Därmed tyder detta på att revisorn inte behövs som kontrollmekanism 

för att säkerställa och upprätthålla kvalitén i räkenskaperna hos små 

aktiebolag. Samtidigt visar studien utifrån Bolagsverkets statistik att 

kvalitén på årsredovisningarna har försämrats, däremot kan det även 

utläsas att minskad kvalité inte behöver ha ett samband med 

revisionspliktens avskaffande.  Studien visar därmed att en förklaring 

till revisionspliktens avskaffande kan vara att intressenterna inte är 

beroende av en revisor som granskar i efterhand.  

Sammantaget är inte en stor del av de farhågor som presenterades i 

remissvaren samt propositionen besannade. 
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Utifrån ovan resonemang, kan även slutsats dras att den nya lagen kan 

medföra att det i framtiden kommer att bli en tydligare uppdelning av 

vad en revisor utför och vad redovisningskonsulten gör. 

Revisionspliktens avskaffande har gett samhället en större möjlighet 

att få en förståelse för vad revisorn faktiskt gör och detta kan innebära 

att förväntningsgapet kan minska. Revisorsyrket kan även få en högre 

kvalitetsstämpel, men även den auktoriserade redovisningskonsulten 

kan få en tydligare roll, samt även en viktigare roll då denne inte 

behöver vara oberoende och hela tiden kan stå vid företagarens sida. 

Denna studie utgår från de kvalitativa faktorerna: Skatteverket, 

ordning samt utomstående som redovisats i Ström och Strand (2012) 

studie. Företagarna angav dessa faktorer som anledning till att de 

valde att behålla en auktoriserad revisor. Utifrån intressenternas svar 

är det inte enbart en auktoriserad eller godkänd revisor som fyller 

någon funktion för att uppfylla dessa faktorer.  

Samhällsutvecklingen 

Revisionspliktens avskaffande kan även förklaras utifrån 

samhällsutvecklingens gång.  

När lagen om revisionsplikt för alla aktiebolag trädde i kraft fanns ett 

behov av denna lag. Lagen var dock även motstridig, om samhället 

var en viktig intressent kan det ifrågasättas varför inte alla 

privatpersoner med näringsverksamhet, samt övrig näringsverksamhet 

vid en viss inkomst var ålagda revisionsplikt.  

 

Ur ett samhällsperspektiv är även Foucault (2003) bok Discipline and 

punish från 1975 intressant. I den beskrivs utifrån ett historiskt 

perspektiv hur maktens ansikte har förändrats; från offentlig 

bestraffning av kroppen till konstruerandet av 

övervakningsmekanismer som kontrollerar tanken. ”Själen är 

kroppens fängelse” som Foucault uttrycker sig. Med utgångspunkt 

från lagen om frivillig revision kan därmed diskuteras om dagens 

samhälle har gått från att små aktiebolag inte behöver ha en utsedd 

övervakare. Små aktiebolag är medvetna om att de är övervakade, 
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men ändå omedvetna om det och med dagens teknik har denna 

disciplin ökat. Historiens förlopp har bringat fram till avskaffandet av 

revisionsplikten. Samhällets utveckling ger oss en förklaring till vilka 

behov som finns nuförtiden samt vilken funktion som revisorn har 

idag i små aktiebolag.  

Dellaportas och Davenport (2008) studie visar att det saknas 

välutvecklade modeller om samhällets intresse av revision. Modellen 

nedan är ett bidrag till forskningen som är en egen bearbetning med 

inspiration av Foucault. Modellen är ett försök till att utveckla en 

bredare bild av samhällets intresse av revision och kan ge förklaring 

till samhällsintresset av revision idag och dess funktion i små 

aktiebolag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I empirin går det att utläsa att Skatteverket numera samarbetar med 

andra myndigheter och organisationer. FAR:s pressmeddelande i 

Figur 9 Panoptismen och de små aktiebolagen 
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oktober 2012 visar att Skatteverket, FAR och SRF har kommit 

överens om att samarbeta för gemensam samhällsnytta inför 

deklarationsåret 2013 (FAR, 2012). Kronofogden meddelar att de 

även samarbetar med övriga myndigheter. Då samhället har börjat 

länka sig samman med bland annat ny teknik, har samhället fått 

”förstoringsglas” och detta kan ge en förklaring till borttagandet av 

lagen om revisionsplikt. Panoptismen blir starkare när den även knyter 

sig samman som en kedja. Ett plus ett blir större än två. De små 

aktiebolagen i figuren ovan är fångar och i mitten likt Bethams 

Panopticon sker det huvudsakliga syftet, att göra de små aktiebolagen 

ständigt medvetna om att vara sedda, utan att själva se
7
. I tornet i 

mitten ser samhället allt. Makten blir effektivare och tränger djupare 

ned i företagarens beteende. 

 

För att få en djupare inblick i varför lagen om frivillig revision kom 

till kan även begreppet governmentality ge en ännu djupare tolkning. 

Kontrollen av de små företagen sker utifrån olika mekanismer som de 

omedvetet påverkas av, till exempel genom ny teknik och internet. 

Med den nya lagen tror företagaren i de små aktiebolagen att de styr 

sig själva. De små aktiebolagen blir omedvetet självstyrande men inte 

som de själva vill utan egentligen från avstånd kontrollerade av dess 

intressenter.   

 

Utifrån tolkning av begreppet governmentality och revisorns funktion 

idag i små aktiebolag kan det utläsas en förståelse för hur människan i 

de små aktiebolagen har konstruerats som ett produktivt, subjektivt i 

strävan efter effektivitet. Det är själen som blir föremålet för dess 

styrning och inte kroppen.  Fokus har skiftats från kropp till själ eller 

sinnelaget då den nya lagen, och dess grundare fokuserar mer med 

tankar och sinnelag för att styra människan eftersom att den tidigare 

utsedda övervakaren är borttagen.  

 

                                                           
7
 Se figur 8 
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Utifrån lagstadgarens perspektiv grundar sig avskaffandet av 

revisionsplikten på att minska kostnaderna för företagarna. Det är 

svårt att göra någon närmare slutsats om avskaffandet av lagen har 

uppnått dess syfte. Dock har lagen bidragit med att företagen får 

känslan av frihet att själva kunna styra verksamhetens kostnader.  

Sammanfattningsvis har den nya lagen och samhällsutvecklingen styrt 

de små aktiebolagen till självstyrning. I sammanhanget av denna 

studie kan Foucaults tolkning av Panoptismen samt begreppet 

governmentality visa att objektet är alltid kontrollerat, men objektet i 

sig kan aldrig avgöra när kontrollen sker eller vem det är som 

övervakar.  ”Kroppen”, till exempel arbetarna, folket eller de små 

aktiebolagen ses som ett objekt som makten riktas emot. 

 

Viktigt är även att påpeka att studien påvisar att Skatteverket inte 

utgår från att företagaren är brottsling på något vis. Skatteverket utgår 

från att de allra flesta företagare vill göra rätt för sig. I grund och 

botten är det även det som lagstadgaren har lutat sig mot, att ge 

företagaren möjlighet att bedriva sin verksamhet med frihetskänsla 

och detta kan även vara en förklaring till revisionspliktens 

avskaffande. 

6.1 Förslag till vidare forskning 
Förslag på vidare forskning kan vara en studie som undersöker om de 

övriga intressenternas farhågor i SOU 2008:32 har besannats. Detta 

skulle ge en bredare syn ur ett samhällsperspektiv. Ett annat förslag är, 

om några år när revisionspliktens avskaffade varit i kraft en längre tid, 

skulle en studie likt Ström och Strand (2012) vara intressant för att se 

om faktorerna fortfarande gäller, eller om de har ändrats. Vidare 

skulle det vara intressant med en ytterligare studie som systematiserar 

och ger samhället en övergripande översikt om hur samhällets 

kontrollfunktion och övervakning fungerar i det moderna samhället.  

Både ur ett företagarperspektiv, men även för den enskilda individen. 
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7. Avslutande Reflektion 
I denna slutliga del av studien återspeglas författarnas tankar kring 

studien. 

 

När författarna påbörjade denna studie var förväntningarna högt 

påverkade av de studerade remissvaren samt propositionen. En 

förväntning var att revisorn skulle ha en större funktion ur ett 

samhällsperspektiv. Det kan även vara tills synes märkligt att två 

magisterstuderande i redovisning/revision kommer fram till en slutsats 

som emotser vad de först förutspådde, genom att revisorns roll har 

spelats ut av samhällsutvecklingens gång. Författarna kunde förväntas 

vara partiska i hänsyn till detta och borde vilja få fram ett resultat som 

stöttar den framtida arbetsrollen. Detta till trots är följaktligen inte 

fallet som befarat.  

 

Med denna undersökning i bagaget kommer författarna att kunna 

delge mer kunskap och förståelse för samhällets efterfrågan på 

revision bland små aktiebolag. Författarna kommer att ta med sig att 

revisorns kunskap behöver integreras i den löpande redovisningen, 

granskningen i efterhand har till stor del spelat ut sin roll bland små 

företag. 

 

Samhället har genom utveckling med tekniska system ökat 

övervakningen av det enskilda företaget. Likt samhället i övrigt där 

övervakning av den enskilda individen kan göras av myndigheter för 

att se om oegentligheter förekommer, görs detta för att se att företaget 

följer uppsatta lagar. Individens varje steg kan övervakas via internet, 

kameror, mobiltelefoner med mera. Företagarens beteende kan även 

övervakas och utläsas om denne skiljer sig från de övriga och på sådan 

sätt kan en större granskning inledas.  

 

Frågan som en företagare skall ställa sig är: Är denna övervakning 

bra? Eller leder det till en minskad integritet? Om företagaren inte har 
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något att dölja kan, enligt författarna, övervakning i denna form vara 

ett bra sätt att kostnadseffektivt övervaka de som inte sköter sig och på 

sådant sätt kan fusket minskas. Ett exempel på fusk kan vara 

undanhållande av skatt från vissa företagare, vilket kan leda till ökad 

skatt inom ett visst område där fusket är utbrett. Detta drabbar då de 

företag som sköter sig genom ökade kostnader. Med andra ord är 

författarna överens om att en viss övervakning kan vara bra och att 

den ska ske i det dolda likt panoptismen. Detta för att företagarens 

arbete inte ska bli påverkat av övervakningen. Denna ska endast ha en 

känsla av att företaget kan vara övervakat och därmed försöker 

företaget göra rätt från början vilket gynnar de seriösa företagen. 

 

Ett sätt för att få fler att göra rätt från början är enligt författarna att 

införa ett skatteavdrag för bokföringstjänster, likt privatpersonernas 

RUT-avdrag. Detta skulle medföra att fler företag gör rätt från början, 

då de annars kan utföra fel i bokföringen på grund av okunskap. Detta 

kan vara ett sätt för Skatteverket att både säkerställa att företaget 

betalar in rätt skatt, samt att det stimulerar arbetstillfällen bland 

redovisningsföretag. Det medför att den skatt som företaget får dra av, 

kommer istället in via ökade skatteintäkter på arbete för 

revisorer/redovisningskonsulter, samt eventuella skattebortfall vid fel i 

bokföringen. 

 

Studien av Ström och Strand (2012) visar små företagares tankar och 

erfarenhet av revision år 2012. Resultatet visar att Skatteverket, 

ordning och utomstående är viktiga faktorer vid valet av att ha kvar 

revisorn. Om denna studie skulle utföras igen om cirka 10 år skulle 

den förmodligen ge ett annat resultat. Genom att gå djupare in på 

dessa faktorer och få en förklaring till om dessa faktorer stämmer 

överens med några av de små företagarnas intressenter, kan vi senare 

stanna upp och se tillbaka på historien. För att förstå nutiden och för 

att kunna utläsa framtiden behövs en större förståelse för dåtiden. I 

framtiden kan revisionspliktens avskaffande ha inneburit att 

allmänheten i Sverige har fått en tydligare uppdelning av vad revisorn 
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gör samt vad redovisningskonsulten utför och förväntningsgapet kan 

ha minskat. Småföretagaren kanske inte alls nämner: Skatteverket, 

ordning samt utomstående som viktiga faktorer vid valet av att välja 

revision. 

 

Denna avslutande reflektion binder ihop studien med författarnas 

tankar kring ämnet och hoppas på att den bidragit till en ökad 

diskussion kring revisionsplikten avskaffande, samt att hela studien 

har varit intressant att läsa. 
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Bilaga 1 Empiri 
Nedan presenteras den empiri som utgår ifrån de kvalitativa faktorer 

som företagarna fyllde i och som var mest frekventa i Ströms och 

Strands (2012) studie, samt de farhågor som fanns med i remissvaren. 

Skatteverket 

1. Vilken är din arbetsuppgift på Skatteverket?  

Pernheim, Skatteverket: Skatteinformatör i sektionen Västra 

Götaland 

Lundgren, Skatteverket: Verksamhetsutvecklare. Hon arbetar som 

uppdragsgivare inom Skatteverket. Efter lagändringen av avskaffandet 

av revisionsplikten ansvarar hon för samtliga företag som väljer att 

avstå ifrån revisor. 

Brolin, Skatteverket: Sektionschef för en sektion med 19 

skatterevisorer. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Jag arbetar som sektionschef i en 

sektion bestående av revisorer och jurister. 

Herder, Skatteverket:  Handläggare- jobbar bl.a. företagsregistrering 

och kontroll/information riktad mot nya företag. ”Ett antal av de frågor 

som ställts handlar om hur Skatteverket bedriver sin kontrollverksamhet riktade 

mot olika målgrupper mera på detaljnivå. De urval och bedömningar som 

Skatteverket gör i sin kontrollverksamhet på den nivån omfattas av sekretess och 

kan inte kommenteras i intervjufrågor. Frågorna är besvarade så långt möjligt 

utifrån de sekretessregler Skatteverket har att förhålla sig till.” 

2. Hur många år har du arbetat på Skatteverket?  

Pernheim, Skatteverket: 23 år 

Lundgren, Skatteverket: 25 år 

Brolin, Skatteverket: 4 år som chef och 2 år som utredare/revisor. 
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Norberg Andersson, Skatteverket: Jag har arbetat i 21 år på 

Skatteverket. 

Herder, Skatteverket: 37år 

3. Förklara om revisorspliktens avskaffande har påverkat den 

indirekta och direkta skattekontrollen?  

Pernheim, Skatteverket: Det är för tidigt att uttala sig om det ännu, 

då det i princip endast är AB utan lån (typ en mans konsulter) som har 

valt att inte ha revisor.   

Lundgren, Skatteverket: Vi fick ett nytt verktyg att arbeta med 

januari 2011, verktyg för dokumentationsskyldighet, vilket har 

inneburit ett nytt sätt att möta företagaren på. Vi arbetar annorlunda 

mot för tidigare då vi tar kontakt med företagaren på ett tidigt stadie 

för att kontrollera att de för en god bokföring. Vi utför ungefär 2000 

stycken kontroller hos företagare med hjälp av det nya verktyget. 

Verktyget skulle kunna beskrivas som en ”revision light”. 

Brolin, Skatteverket: Avskaffandet av rev.plikten har inte i någon 

större grad påverkat skatteverkets kontrollarbete. Vi får inte längre 

lika många orena revisionsberättelser, men det är ingen dramatisk 

nedgång. Dessa utgör en liten del av det urval vi arbetar med när det 

gäller att välja ut vilka företag vi ska granska. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Vi har fått ett nytt 

kontrollverktyg i och med att revisionsplikten avskaffades – se vidare 

svaret på fråga 5. Kontrollverktyget ska användas för att förebygga fel 

och brister i kommande deklarationer. 

Herder, Skatteverket: Orena revisionsberättelser har varit en 

informationskälla för Skatteverket att beakta i riskvärderingen som nu 

delvis försvinner. Detta påverkar skattekontrollen både direkt och 

indirekt. 

 

Vissa lagliga skyldigheter för revisorn att anmäla olika iakttagelser 

minskar i takt med att antalet bolag med revisor minskar. Skatteverket 
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var i sitt yttrande till den nya lagstiftningen kritiskt inställda till att 

revisionsplikten avskaffades (se svar på fråga 11). Utgångspunken har 

varit att revisionsplikten haft effekt på bokföringens kvalitet och i 

förlängningen det underlag som redovisats i aktiebolagens 

deklarationer. Exakt vilken effekt som revisionsplikten haft för 

skattefelets storlek är dock inte klarlagd. Nu handlar det om att se 

vilken effekt en begränsning i revisionsplikten får. 

 

Skatteverket har inte gjort någon omfattande effektmätning så här 

långt kring effekterna av den slopade revisionsplikten. Sverige var ett 

av de sista länderna inom EU som tog bort revisionsplikten för vissa 

aktiebolag. Skatteverket har gjort en genomgång av utvärderingar som 

gjorts i andra länder samt lagt fast riktlinjer för en egen utvidgad 

analys om effekter m.m. Den analys som gjorts av vad andra länder 

kommit fram till som tidigare avskaffat revisionsplikten för vissa 

aktiebolag visar på stora svårigheter att mäta vilken effekt detta haft 

på skatteunderlaget. I analysen kommenteras detta på följande sätt: 

”Vi kan konstatera att i de länder som vi jämfört och som haft slopad 

revisionsplikt längre än Sverige, inte har kunnat påvisas en direkt 

koppling till att skattefelet har ökat med anledning av att företag har 

fått möjlighet att välja bort revision. En förklaring till detta kan vara 

att många av företagen anlitar hjälp med bokföring och redovisning på 

samma sätt som de gjorde före reglerna infördes. En annan förklaring 

kan vara att revisorn inte haft den betydelse för skattekontrollen som 

man antog tidigare. En tredje förklaring kan vara att man inte lyckats 

mäta effekterna och att drivkrafterna och fördelarna med 

revisionspliktens avskaffande fått bli avgörande.” 

4. Har Skatteverket sett någon skillnad i kvalitén i 

deklarationen efter ikraftträdandet av frivillig revision? 

Pernheim, Skatteverket: Nej, inte ännu. 

Lundgren, Skatteverket: Vi har inte gjort några större analyser än, 

därför att vi i dagsläget inte se några skillnader. 
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Brolin, Skatteverket: Nej, inte mig veterligen. För de företagare som 

anlitar en kvalificerad redovisningskonsult så tjänar ju denna för att 

bokföringen och senare deklarationen håller en bra kvalitet. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Detta är en fråga som jag har 

svårt att svara på. Jag vet inte om någon utvärdering har gjorts av detta 

ännu. 

Herder, Skatteverket: När det gäller de svenska aktiebolagen har de 

flesta aktiebolagen hjälp med att upprätta bolagets deklarationer. Det 

är ganska ovanligt att aktiebolagets ägare själv sköter bokföring och 

deklaration.  För många aktiebolag har revisionsplikten varit en 

kontroll av vad andra medhjälpare (konsulter m.m.) till bolaget gjort. 

Den omedelbara effekten uppstår i de fall bolagets ägare själv skött 

bokföring och deklaration och revisorn då varit en kontrollstation mot 

vad ägaren bokfört m.m. 

 

Analyser kommer att göras på hur deklarationskvaliteten påverkats. 

Det finns idag inget som visar på en märkbar försämring i kvalitén på 

själva deklarationen. Analyser i olika former som ska genomföras 

kommer att visa på om så är fallet. 

5. Har skattekontrollerna ökat av företag som inte har revisor? 

Pernheim, Skatteverket: Nej inte ännu. 

Lundgren, Skatteverket: Nej, kontrollen utför i lika stor omfattning 

som förut, samt då med större inriktning på enskilda firmor. 

Brolin, Skatteverket: När vi riskvärderar är förekomsten av vald 

revisor en av många parametrar som vi tittar på. Har ett företag som är 

nystartat valt att inte ha någon revisor kan det, ihop med annan 

information, sammantaget leda till att det finns större risk för 

felaktigheter i det företagets räkenskaper. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Skatteverket har som en följd av 

att revisionsplikten avskaffats för mindre företag fått ett nytt 

kontrollverktyg som ska användas i förebyggande syfte. Vi kallar 
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arbetsuppgiften Bokföringskontroller. Det innebär att vi får besöka 

företag som är bokföringsskyldiga och redan under löpande år 

kontrollera deras räkenskaper och undanröja fel och brister innan de 

ska lämna sina deklarationer. Detta har inledningsvis gjorts hos nya 

företagare och nya bolag utan revisor för att det ska bli ”rätt från 

början” men kontrollverktyget kan användas hos alla företag i alla 

branscher. 

Herder, Skatteverket: Skatteverket har ingen kommentar på dessa 

tre frågor utifrån vad som sagts ovan om sekretessregler kring 

kontrollverksamheten. 

6. Gör ni någon uppdelning av aktiebolag som har revisor och 

de som inte har en revisor?  

Pernheim, Skatteverket: Nej inte ännu. 

Lundgren, Skatteverket: Nej, någon uppdelning görs inte. 

Brolin, Skatteverket: Nej. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Nej rent generellt gör vi inte det. 

Urvalet i Bokföringskontrollerna har dock inledningsvis bl a varit nya 

bolag utan revisor. 

Herder, Skatteverket: Skatteverket har ingen kommentar på dessa 

tre frågor utifrån vad som sagts ovan om sekretessregler kring 

kontrollverksamheten. 

Hur har ni löst kontrollen av, till exempel moms och skatter, som 

revisorn skötte förut? 

Pernheim, Skatteverket: Vi har alltid arbetat med denna kontroll, 

men har ännu inte kunnat se något mönster som visar att kvalitén är 

lägre hos de som har valt att inte ha någon revisor, det kan bero på 

flera saker te.x att de har bokförare eller att de själv har skött detta 

tidigare och att revisorn bara var något "onödigt ont".   
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Lundgren, Skatteverket: Med hjälp av det verktyg som används vid 

kontroll av företaget. 

 

Brolin, Skatteverket: Att revisorn granskade hur betalning av 

moms/avgifter skötts under året för ett bolag är inget som SKV lägger 

upp sin egen kontroll efter. Man ska inte överdriva den roll som 

revisorn hade i detta avseende. Återigen, vi ser att det ofta blir fel när 

det inte finns någon redovisningskonsult inblandad. Denna anser jag 

vara viktigare för kvaliteten är revisorn, som kommer in i ”efterhand”. 

 

Norberg Andersson, Skatteverket: För de bolag som valt att avstå 

från revision får vi inte längre någon signal från revisorn i 

revisionsberättelsen om att skatter och avgifter inte har betalats med 

rätt belopp eller i tid. Denna information har inte ersatts av annan 

extern information. I utformningen av våra egna kontroller vad gäller 

moms och arbetsgivaravgifter tror jag att den slopade revisionsplikten 

en variabel som finns med när vi utformar kontrollpaketen. 

Herder, Skatteverket: Skatteverket har ingen kommentar på dessa 

tre frågor utifrån vad som sagts ovan om sekretessregler kring 

kontrollverksamheten. 

7. Är det revision, bokföringshjälp eller andra faktorer som 

påverkar kvaliteten i deklarationen? – utveckla.  

Pernheim, Skatteverket: Kvaliten bestäms huvudsakligen av 

bokföraren då det inte är revisorns jobb att göra underlaget till 

deklarationen. 

Lundgren, Skatteverket: Vet inte. Jag kan inte svara på om dessa 

faktorer påverkar kvaliteten. 

Brolin, Skatteverket: Se ovan. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Jag tror att kvaliteten av 

deklarationen påverkas av om någon har kontrollerat årsbokslutet 

innan. Det faktum att en extern revision har gjorts av ett årsbokslut 
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borgar för att kvaliteten är högre än om ingen revision har gjorts. Har 

företaget bokföringshjälp kan detta vara en garant för god kvalitet, 

men det är ingen garanti. 

Herder, Skatteverket: När det gäller kvaliteten i deklarationen är det 

både revision, bokföringshjälp, företagarens egna kunskaper på 

området som samverkar. Talar vi om oavsiktliga fel tillkommer 

komplexiteten kring de uppgifter som ska lämnas i de deklarationer 

som företagen lämnar. Tittar vi på revision och bokföringshjälp är det 

i första hand bokföringshjälpen som påverkar. En mycket stor del av 

de mindre svenska aktiebolagen har haft och har extern hjälp av 

bokförings- redovisningskonsulter med bokslut och att upprätta 

bolagets deklaration. 

 

Kvaliteten i det arbete som den externe konsulten utför har stor 

påverkan på kvaliteten i lämnade uppgifter. Åtgärder inom 

redovisningsbranschen för att kvalitetssäkra detta arbete har och 

kommer att få stor betydelse. ( se fråga 14 om samverkan med FAR 

och SFR och det kvalitetsarbetet som bedrivs inom branschen under 

arbetsnamnet REKO). 

 

I de kontakter Skatteverket haft med nystartade aktiebolag (se fråga 

13) har de flesta som anledning till att man valt bort revisorn angivit 

att man har kvalificerad hjälp med bokföring och deklaration och 

revisionsplikten sågs som en onödig kostnad för att någon ytterligare 

skulle titta på det som den kvalificerade hjälpen gjort.  

8. Hur kontrollerar Skatteverket vem det är som har gjort 

årsredovisningen och vem som har deklarerat?  

Pernheim, Skatteverket: För oss är det ointressant (om det inte 

handlar om eko-brott) vem som har gjort det eftersom det är 

företrädaren som har ansvaret. 

Lundgren, Skatteverket: Vi tittar inte på det. Det ger oss inte så 

mycket. Sådan information används mer vid ekobrottsutredningar. 



 

105 

 

Brolin, Skatteverket: På inkomstdeklarationen finns sedan några år 

tillbaka en ruta som kan kryssas i om man vid upprättandet av 

deklarationen tagit hjälp av en extern konsult. Vem som upprättat ÅR 

kan SKV inte se, men ofta är det ju samma person/byrå som har 

upprättat Ink-deklarationen. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Det är den som skriver under 

deklarationen som är ansvarig för de lämnade uppgifterna. Ibland 

anlitar företagaren eller företaget deklarationsombud för att lämna in 

deklarationen. Uppgifter om deklarationsombud finns lagrade i våra 

register. Via bolagsregistret kan vi se om revisor finns. Vi har inga 

uppgifter om vem som gjort själva årsredovisningen – det är dock 

företaget själv som är ansvarig för den. 

Herder, Skatteverket: I samband med att lagen om begränsad 

revisionsplikt infördes tillkom också nya uppgifter i 

inkomstdeklarationen där aktiebolag ska ange om ”uppdragstagare 

(t.ex. redovisningskonsult) har biträtt vid upprättande av 

årsredovisning” och ”årsredovisningen har varit föremål för revision. I 

det samarbetsavtal som tecknats med FAR och SRF (se fråga 14) 

kommer Skatteverket att få information om vilka redovisningar som 

upprättats med stöd av REKO. 

Skatteverket kan hämta uppgifter från Bolagsverket kring 

årsredovisningar och kan också se vilka deklarationer som lämnats via 

ombud. 

9. Väger en bokslutsrapport av en auktoriserad 

redovisningskonsult lika tungt som en reviderad 

årsredovisning ur Skatteverkets perspektiv?  

Pernheim, Skatteverket: Ingen uppfattning. 

Lundgren, Skatteverket: Samma svar som på fråga 6 

Brolin, Skatteverket: Ja, det skulle jag säga. Vi gör ingen isolerad 

värdering av det. 
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Norberg Andersson, Skatteverket: En reviderad årsredovisning 

resulterar i en revisionsberättelse som är offentlig. Det är däremot inte 

en bokslutsrapport. Revisorn är skyldig att lämna in en oren 

revisionsberättelse till Skatteverket, en bokslutsrapport lämnas inte in 

till Skatteverket. Om bägge rapporterna skulle vara tillgängliga så kan 

säkert en bokslutsrapport vara mer detaljerad och säkert därför mycket 

informativ. 

Herder, Skatteverket: Skatteverket har inte gjort någon analys på 

den frågan i dagsläget. Införandet av REKO som verktyg för 

kvalitetssäkring i branschen och hur det påverkar kvaliteten i de 

uppgifter som lämnas till Skatteverket får utvärderas framåt. 

10. Anser ni att det finns några kvalitativa samband mellan 

reviderade årsredovisningar samt deklarationsunderlaget till 

Skatteverket? – utveckla. 

Pernheim, Skatteverket: Ingen uppfattning. 

Lundgren, Skatteverket: Nej, det kan jag inte säga. 

   

Brolin, Skatteverket: Återigen, har en företagare (AB) inte tagit 

någon extern hjälp vare sig med löpande bokföring, Ink-deklaration 

eller ÅR finns sannolikt en förhöjd riks för felaktigheter. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Det är ju utifrån de slutliga 

räkenskaperna en årsredovisning upprättas. Det är sedan 

årsredovisningen som ligger till grund för deklarationen. Om 

räkenskaperna har varit föremål för någon sorts kontroll så har 

uppenbara fel rättats, konton stämts av och förhoppningsvis har en 

dialog förts mellan revisorn och företaget om räkenskapernas innehåll. 

Herder, Skatteverket: Ett direkt samband finns kopplat till 

skyldigheter revisorn har vad gäller anmälningar i form av orena 

revisionsberättelser (se fråga 16) 



 

107 

 

En indirekt koppling finns till den kvalitetssäkring som beskrivs under 

punkt 16. 

 

I förarbetena till den nya lagstiftningen prop. 2009/10:204  sid. 89-90 

diskusteras revisionens betydelse för skattekontrollen. Vissa 

remissinstanser däribland SRF och LRF ansåg att det saknades belägg 

för att antalet fel skulle öka. Utredningen hade uttalat att det är mycket 

tveksamt om ett avskaffande av revisionsplikten skulle ge några 

märkbara effekter på skatteintäkternas storlek.  Skatteverket hade i sitt 

yttrande poängterat den preventiva effekt som revisorn har för att 

motverka fel i deklarationen och var negativt till ett avskaffande.  

Regeringen uttalade sid. 90: ”Enligt regeringens mening saknas det 

emellertid anledning att ifrågasätta att revisorn har en viktig funktion 

för att garantera redovisningens och beskattningsunderlagens kvalitet. 

Det går därför inte att bortse från risken för att en inskränkt 

revisionsplikt kan leda till ett ökat skattefel” 

Mot bakgrund av den inställningen tillkom i lagstiftningen reglerna 

om föreläggande om dokumentationsskyldighet och utökade 

upplysningar i deklarationen. 

11. Anser ni att den som har för avsikt att undanhålla skatt 

tidigare har hindrats av revisionsplikt?  

Pernheim, Skatteverket: Nej, men jag tror att många tar sig vatten 

över huvudet om de sparar in på revisorn, vet att bolagsverket har fått 

in mera pengar i förseningsavgifter än tidigare. 

Lundgren, Skatteverket: Nej, med anledning av att om det finns en 

vilja att undanhålla skatt, kommer en revisor inte vara i vägen för det. 

Sedan finns det revisorer som bara skriver under utan att kontrollera 

bokföringen. Vi arbetar med att företagaren ska bygga upp ett 

förtroende till Skatteverket och att attityden gentemot att betala skatt. 

Vi gör en riskanalys av företaget med bakgrund hur de fysiska 

personerna tidigare har skött sig. De flesta företagen vill faktisk göra 

rätt för sig, men kan göra fel på grund av okunskap. Det är då 

Skatteverkets uppgift att hjälpa företagaren. 
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Brolin, Skatteverket: På marginalen.  

Norberg Andersson, Skatteverket: Det faktum att en revisor finns 

innebär att en kontroll av räkenskaperna görs innan deklarationen 

lämnas.  På så sätt hindrar revisionen att både omedvetna och 

medvetna fel lämnas i inkomst- och skattedeklarationer. 

Herder, Skatteverket: Det finns fall där skatteundandragande har 

uppmärksammats genom de skyldigheter som revisorn har att anmäla 

orena revisionsberättelser till Skatteverket (se fråga 16). I vilken 

utsträckning dessa fall hade uppmärksammats ändå har inte särskilt 

utvärderats. Skatteverket har med i sitt fortsatta analysarbete att titta 

på hur de uppgifter som tidigare kommit in genom orena 

revisionsberättelser kan tas fram på annan sätt.  

Stora delar av det grövre skatteundandragandet har kunnat ske även 

när vi haft revisionsplikt för alla aktiebolag. I dessa fall har 

begränsningen i revisionsplikten ingen påverkan. 

12. Har lagförändringen inneburit en ökad kostnad av 

kontroller hos Skatteverket?  

Pernheim, Skatteverket: Nej, inte mig veterligen. 

Lundgren, Skatteverket: Nej, vi har löst det med effektivisering av 

verksamheten. Som många andra myndigheter har vi kraven på oss att 

dra ner på kostnaderna. 

Brolin, Skatteverket: Delvis. SKV arbetar idag med fler 

utredningsverktyg än tidigare. Vi kan med stöd av SFL 

(Skatteförfarandelagen) 37:6 och 37:7 stämma av uppgifter i 

bokföringen mot avlämnade deklarationer (ex. momsdeklaration) och 

vi kan under pågående period eller inkomstår, stämma av så att 

bokföringen uppfyller de krav som BFL ställer upp. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Skatteverkets kontrollinriktning 

bestäms bl a utifrån analyser av omvärlden och där är den slopade 

revisionsplikten en faktor som påverkar analysen. I det yttrande som 

Skatteverket lämnade utifrån den utredning som gjorts om den 
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avskaffade revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) menar 

Skatteverket att detta kommer att innebära ökade insatser för att 

säkerställa att fel i redovisningen inte följer med in i inkomst- och 

skattedeklarationer. Detta kommer att medföra att Skatteverket 

behöver utöka sina resurser inom detta område. 

Skatteverket har från regeringen nu fått ett årligt permanent tillskott på 

40 miljoner för att sätta in insatser för att lindra effekten av den 

slopade revisionsplikten. Pengarna används för att göra 

bokföringskontroller under löpande år för att säkerställa att 

redovisningen håller en godtagbar nivå. 

 

Herder, Skatteverket: Skatteverket fick i samband med att lagen 

infördes ett ytterligare ”kontrollverktyg” i form av föreläggande om 

dokumentationsskyldighet. Det gav Skatteverket en möjlighet att på 

ett enklare sätt än tidigare göra kontroll av underlaget för kommande 

uppgiftsskyldighet. Skatteverket kunde tidigare genom revision 

kontrollera bokföring m.m. för ett löpande beskattningsår. Nu kan 

Skatteverket via skrivbordskontroll, besök etc. på ett enklare sätt än 

tidigare genom föreläggande ta del av underlaget för kommande 

uppgiftsskyldighet under löpande år. Det ger Skatteverket goda 

möjligheter att jobba tidigt och förebyggande för att se om företaget 

har en ordnad bokföring och goda förutsättningar att fullgöra 

kommande uppgiftsskyldighet. Det är ett tillkommande arbetsområde 

inom kontroll/information där Skatteverket lägger resurser som man 

inte gjorde tidigare i samma utsträckning. Ett exempel är de nystartade 

aktiebolag som 2011 var de bolag var först ut med att kunna välja bort 

revisorn. Skatteverket har sedan 2011 haft en särskilt insats för att 

jobbat tidigt, förebyggande och framåtsyftande mot nystartade företag 

för att se att man kommit igång med bokföring m.m. Den är en tidig 

kontakt med både kontroll och informationsinslag som går ut på att så 

mycket som möjligt ska bli rätt från början. 

13. Samarbetar Skatteverket med andra myndigheter 

och/eller t.ex. FAR, SRF?  
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Pernheim, Skatteverket: Ja vi samarbetar med de organisationerna. 

Lundgren, Skatteverket: Ja vi samarbetar med flera andra 

myndigheter. Bland annat i syfte att förenkla för företagaren. Ett 

aktuellt samarbete finns på hemsidan verksamt.se där Skatteverket, 

Bolagsverket och Tillväxtverket samarbetar. Vi har även ett samarbete 

med FAR och SRF. 

Brolin, Skatteverket: Vårt Storföretagsregion (SFR) har ett väl 

utvecklat samarbete med FAR/SRS. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Skatteverket försöker generellt 

sett att ha en kontinuerlig dialog med branschföreträdare inom olika 

branscher. Samtal mellan FAR och SRF och Skatteverket sker via 

företrädare på Skattverkets huvudkontor. 

Herder, Skatteverket: Skatteverket har under en ganska lång tid haft 

en s.k. ”branschsamverkan” med redovisningsorganisationerna FAR 

och SRF. Samverkan har fördjupats genom ett samverkansavtal (se 

Skatteverkets hemsida pressmeddelande 2012-10-24 och kommentarer 

på FAR:s och SRF:s hemsidor). 

Branschen tillämpar en utvidgad kvalitetssäkring av redovisningen 

genom olika insatser som går under benämningen REKO. 

Skatteverket får uppgifter om vilka redovisningar som upprättats med 

stöd av kvalitetssäkringen REKO. Hur denna information ska 

användas i riskvärdering m.m. kommer att diskuteras framöver. 

14. Vilken funktion anser ni att revisorn har i samhället?  

Pernheim, Skatteverket: Revisorns uppgift är att säkerställa att 

långivare, leverantörer., anställda och andra aktörer kan vara säkra på 

att de lämnade uppgifterna är korrekta. 

Lundgren, Skatteverket: Revisorn har en större funktion i ett större 

bolag. Där arbetar den mer med en ekonomiavdelning som de små 

bolagen inte har. Men visst revisorn fyller sin funktion i samhället. 



 

111 

 

Brolin, Skatteverket: Den renodlade revisionen av klassiskt snitt 

(granskningen i efterhand till stor del) har spelat ut sin roll. Idag måste 

revisorerna vara proaktiva rådigivare som är närmare verksamheten de 

ska granska. 

 

Norberg Andersson, Skatteverket: Revisorns roll är att granska 

bolagets årsredovisning och bokföring samt granska styrelsens och 

VDs förvaltning av bolaget. De ska kontrollera om alla räkenskaper 

förts enligt god revisionssed. Revision av ett företags räkenskaper 

innebär att en ribba sätts för vilken kvalitet uppgiftslämnandet ska ha.  

 

Herder, Skatteverket: Revisorn har en kvalitetssäkrande roll av 

företagens bokföring och redovisning. 

Revisorn har också som en extra ”kontrollstation” en preventiv effekt 

och en kvalitetshöjande indirekt effekt. Redovisningsbranschen jobbar 

med att kvalitetssäkra detta på annat sätt (se fråga 14) 

15. Vad har revisorn för funktion ur skatteverkets 

perspektiv?  

Pernheim, Skatteverket: Genom en bra revisor kan man vara relativt 

säker på att resultatet är rättvisande. 

Lundgren, Skatteverket: Samma som fråga 13 

Brolin, Skatteverket: Revisorerna i Sv besitter generellt en god 

kompetens men det är inte bara revisorerna som är viktiga för att ett 

företags redovisning ska hålla en god standard. Lika viktiga är de 

kvalificerade redovisningskonsulternas roll i detta sammanhang. 

Norberg Andersson, Skatteverket: Skatteverket anser att bara det 

faktum att revisionskravet finns har en preventiv effekt för att 

motverka fel och fusk i inkomst- och skattedeklarationer.  Sedan 

innebär revisionskravet att kvaliteten i inlämnade deklarationer är 

högre om en kontroll av bokföringen har gjorts av en kvalificerad 

person.  Såväl medvetna som omedvetna fel kan då förhindras. 
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Herder, Skatteverket: Av direkt betydelse är den skyldighet som 

revisorn har att granska om bolaget fullgjort sin skyldighet enligt 

skattebetalningslagen att göra skatteavdrag, anmäla sig för registrering 

eller lämna skattedeklaration, liksom revisorns skyldighet att anmärka 

eventuella avvikelser i revisionsberättelsen och genast skicka in en 

kopia av revisionsberättelsen till Skatteverket.  

I följande fall ska du som revisor genast skicka en kopia till 

Skatteverket:  

 om det finns anmärkningar om att styrelseledamot eller den 

verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig 

skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet,  

 om det finns anmärkningar om att styrelseledamot eller den 

verkställande direktören på något annat sätt har handlat i strid 

med reglerna i aktiebolagslagen, tillämplig lag för 

årsredovisning eller bolagsordningen,  

 om du har uttalat att årsredovisningen inte har upprättats i 

överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning,  

 om du har uttalat att sådana upplysningar som ska lämnas enligt 

tillämplig lag om årsredovisning inte har lämnats,  

 om du har uttalat att styrelseledamot eller den verkställande 

direktören inte bör beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget,  

 om du har anmärkt att bolaget inte har gjort skatteavdrag enligt 

skatteförfarandelagen,  

 om du har anmärkt att bolaget inte har anmält sig för registrering 

enligt 7 kap. 2 § skatteförfarandelagen, eller  

 om du har anmärkt att bolaget inte har lämnat skattedeklaration 

enligt 26 kap. 2 § eller 37 kap. 4 § skatteförfarandelagen.  

Av indirekt betydelse är att revisionen innebär en kvalitetskontroll av 

räkenskaperna och årsredovisningen och att revisorn bidrar till att 

företagen från början lämnar riktiga uppgifter i redovisning och 

deklarationer.  
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Revisorn har sannolikt även en viss rent förebyggande ”preventiv” 

effekt på bokförings kvalitet och därigenom även kvaliteten på 

uppgifterna i deklarationen. 

Hur stor revisorn effekt har varit i de olika delarna finns ingen 

effektmätning på. ( se fråga 3) 

Övriga svar från Skatteverket: 

 Jonas Norén Kontorschef i Örebro representerar regionschef Lars 

Altsäter: ”Jag har läst frågorna och ser att flertalet frågor dels 

handlar om kvalitativa bedömningar av konsekvenser på 

deklarationsmaterialet mm samt om hur Skatteverket anpassat sin 

kontroll.  När det gäller den kvalitativa bedömningen av de 

deklarationer av olika slag som lämnas så har jag inte sett någon 

analys som gör det möjligt att svara på frågorna. När det gäller 

kontrollinriktningen så är det även där svårt att ge entydiga svar. Vi 

hanterar hela tiden olika förändrade omvärldsfaktorer i en helhet och 

fattar inga beslut t ex om kontrollinriktning, baserat enbart på en 

faktor. Mot bakgrund av det ser jag inte att jag kan lämna ett relevant 

svar på era frågor.” 

  

Bolagsverket 
 

Intervju med Per Nordström på Bolagsverket 

Per Nordström arbetar som chefsjurist på Bolagsverket i Sundsvall. 

Han har arbetat där sedan 1976 vilket gör att han är väl insatt i 

Bolagsverkets arbete och kan ge bra svar på de frågor som ställdes. 

Frågorna ställdes över en telefonintervju och svaren sammanställdes 

direkt efter avslutad intervju för att inte information skulle glömmas 

bort. 

1. Undersöker ni om företagen väljer att ha revision eller ej? Om 

ja; Hur? 

 

Nordström, Bolagsverket: Ja. Bolagsverket registrerar om 

företaget väljer att ha revisor när bolaget upprättas, samt att en 
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kontroll görs när årsredovisningen lämnas in och en notering 

görs hos Bolagsverket. 

 

2. Anser ni att dagens gränsvärden för revisionsplikten är 

hanterbara ur er synvinkel? 

 

Nordström, Bolagsverket: De är lite komplexa, men de är 

hanterbara. I dagsläget gör vi kontrollen genom att ta ett 

medelvärde för de två senaste åren och se om de uppfyller 

kraven för att inte behöva ha en revisor. Sedan kan vi göra extra 

kontroller om olika intressenter kräver det. Ett exempel är om en 

kreditgivare vill att vi undersöker företaget noggrannare ifall de 

behöver ha en revisor. 

 

3. Har behovet av kontroller ökat för företag som inte har revisor? 

Nordström, Bolagsverket: Det är svårt att svara på eftersom 

fler företag väljer att inte ha revisor. Antalet kontroller 

procentuellt sett ligger på samma nivå som förut. 

 

4. Ser ni någon skillnad på kvalitén på årsredovisningarna mellan 

företag med revisor och utan? 

 

Nordström, Bolagsverket: Ja vi ser en skillnad. Hos dem som 

väljer att inte ha en revisor är de sämre kvalitet än hos dem som 

väljer att ha en revisor. 

 

5. Anser ni att en auktoriserad redovisningskonsult är likvärdig 

med en revisor vid upprättande av årsredovisning? 

 

Nordström, Bolagsverket: Eftersom företaget inte måste ha en 

redovisningskonsult är det inte säkert att dessa håller samma 
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kvalitet som en revisor. Vi anser att det är bättre att ha en 

redovisningskonsult än inte någon hjälp alls, men en 

redovisningskonsult kan inte jämnställas med en revisor då de 

arbetar på olika sätt. 

 

6. Anser ni att det är en kostnadsbesparing för företagaren att avstå 

ifrån revisor? 

 

Nordström, Bolagsverket: Meningen med lagändringen var att 

det skulle bli billigare att driva företag, men utifrån det enskilda 

fallet tycker vi att det inte är en kostnadsbesparing. Detta genom 

att vi nu har fått skicka ut fler förseningsavgifter för försenade 

årsredovisningar. 

 

7. Förklara om kostnaderna för Bolagsverket har ökat efter 

avskaffandet av revisorsplikten? 

 

Nordström, Bolagsverket: Ja vi har anställt fler personer som 

jobbar med granskning av årsredovisningar. Genom detta har 

våra kostnader ökat som en följd av ökad granskning. 

 

8. Hur bevakar ni regeln om likvidationsföreläggande hos 

aktiebolag som saknar revisor? 

 

Nordström, Bolagsverket: Vi har ett system som skickar ut tre 

likvidationsförelägganden till företagaren. Om inte företagaren 

svarar och åtgärdar bristerna gör Bolagsverket en uppföljning 

om en eventuell tvångslikvidation. 

 

9. Har kvalitén på slutredovisningen vid likvidation förändrats? 
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Nordström, Bolagsverket: Det är för tidigt att svara på den 

frågan, men i dagsläget kan vi inte se någon förändring. 

 

10. Samarbetar Bolagsverket med andra myndigheter och/eller 

t.ex. FAR, SRF? 

 

Nordström, Bolagsverket: Ja vi samarbetar med myndigheter, 

som till exempel; Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, 

Ekobrottsmyndigheten med flera. Vi för även en dialog med 

FAR och SRF. 

 

11. Vilken funktion anser ni att revisorn har i samhället? 

 

Nordström, Bolagsverket: Revisorn har en viktig funktion i 

samhället. Bland annat genom den kontroll som de utför att 

skatter med mera blir inbetalda i tid. Med det sagt anser vi att 

revisorn har en samhällsviktig funktion. 

 

Telefonintervju 2013-04-18 med Michael Hultberg 

 

Efter telefonsamtal med Michael Hultberg Informationsansvarig på 

Bolagsverket erhölls följande information. 

 

Hultberg anser att det är märkligt att det finns en lag om gränsvärdena. 

Det är märkligt att man går ut med dessa gränsvärden utan vetskapen 

om hur de skall hanteras. Det blir ett moment 22 för Bolagsverket. Det 

finns inget system för gränsvärdena i Bolagsverkets databas, men UC, 

Infotorg tar del av årsredovisningar och kan ha egna databastabeller 

över detta. Bolagsverket kan inte föra direkt statistik på det sättet som 

gränsvärdena förespråkar och anledningen är att de är en registrerande 

myndighet. Det råder en gråzon där statistik inte har skapats och där 

alla värden inte går att nå då systemet inte lagrar historik.  
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Av de bolag som registrerades före 1 november 2010 var det totalt 

83.656 stycken som gjorde ett aktivt val att ta bort revisorn. 

 

Siffror hämtade idag 2013-04-18 har Sverige totalt 160.662 aktiebolag 

som har valt att ta in förbehållet om frivillig revision i sin 

bolagsordning. (alltså valt att ha möjlighet att välja att ha frivillig 

revision). Av dessa är det 7.732 som ändå har revisor. Övriga 152.930 

är utan. 

 

2012-12-19 var det 142.228 aktiebolag som har valt att ta in 

förbehållet om frivillig revision i sin bolagsordning. Av dessa är det 

6584 som ändå har revisor. 

 

2012-10-31 var det 139.427 aktiebolag som har valt att ta in 

förbehållet om frivillig revision i sin bolagsordning. 

 

Det finns ingen möjlighet att utläsa historik från Bolagsverket i någon 

fil. I filen kan man endast utläsa nuläget. Om till exempel ett bolag 

väljer att inte omfattas av förbehållet tas allt bort från Bolagsverkets 

databas. 

 

Det finns ett myller av olika sökningar som kan göras över hur man 

skall utläsa brister som förekommer i olika årsredovisningar bland 

aktiebolag med förbehållet om frivillig revision och inte. Detta beror 

bland annat på att räkenskapsåren är olika långa och att bolagen är 

bildade vid olika tidpunkter och äldre bolag är sorterade på 

registreringsdatum. 

 

Av tabellen ovan ser man det totala antalet aktiebolag i Sverige. Det 

går endast att få fram det totala antalet eftersom, som påtalats ovan, 

det råder en problematik kring att sortera gränsvärden och 

räkenskapsår. Enligt Hultberg kan det dock utläsas av tabellen ovan 

att revisorspliktens avskaffande har gett effekt på bristen på 

årsredovisningar och man har sett att kvalitén har försämrats. Han 
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förmodar att år 2013 bör man komma att se att revisorspliktens 

avskaffande har skapat sämre årsredovisningar. 

 

1897 började man kunna registrera aktiebolag i Sverige. Intressant är 

att det finns totalt 206 aktiebolag i Sverige som registrerades före år 

1900. 9 stycken har tagit in förbehållet om frivillig revision i sin 

bolagsordning. 3 av dessa tog in förbehållet 2011 och 6 stycken 2012. 

 

 

Kronofogdemyndigheten 

 

Vilken är din arbetsuppgift på 

Kronofogdemyndigheten? 

Lindh, Kronofogden: Enhetschef för skuldsanering och 

konkurstillsyn 

Löf, Kronofogden: Mina arbetsuppgifter består i att kontrollera 

konkursförvaltarna så att de handlägger sina konkurser på ett 

ändamålsenligt sätt. Granskningen sker dels löpande i samband med 

höranden från konkursförvaltarna samt granskning av inkomna 

handlingar. Den tidsmässigt största delen av vårt arbete består dock i 

att granska konkursförvaltarnas sluthandlingar (arvodesräkning, 

slutredovisning samt utdelningsförslag med förvaltningsredogörelse). 

Vi ska yttra oss över förvaltarnas arvoden och utlåta oss över 

förvaltarnas slutredovisningar. Arbetet är således både juridiskt och 

ekonomiskt. Normalt sett gör både jurister och ekonomer samma 

arbetsuppgifter, då det oftast är endast en person som granskar 

sluthandlingarna i respektive konkurs. I stora konkurser är vi ofta två 

granskare, varför vi då kan specialisera oss. 

 

Hur många år har du arbetat på 

Kronofogdemyndigheten? 

Lindh, Kronofogden:19 år 

Löf, Kronofogden: Snart 30 år. Började i september 1983. Jag 

arbetade dock ett år under 1985/1986 på Riksskatteverket   
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Hur har ert arbete med tillgångs-undersökning vid 

konkurs påverkats efter avskaffandet av 

revisorsplikten i små aktiebolag? 

Lindh, Kronofogden: Vid konkurs är det i första hand 

konkursförvaltaren som tar hand om och avvecklar tillgångarna. Min 

enhet utövar tillsyn över konkursförvaltaren. Jag har än så länge inte 

fått några indikationer på att avskaffandet av revisorsplikten försvårar 

tillgångsundersökningen. Dessvärre finns det i många konkursbolag 

en bristfällig bokföring som försvårar utredningen.  

Löf, Kronofogden: Detta är en arbetsuppgift som åligger 

konkursförvaltarna och inte Tillsynsmyndigheten i konkurser (TSM). 

Själv brukar jag dock stämma av konkursbolagets senaste 

balansrapport mot konkursbouppteckningen. Arbetet har inte 

påverkats av att revisionsplikten avskaffats. 

 

Har ni sett i era utredningar om företagens ledning 

gör sig skyldig till fler oegentligheter då de inte har 

någon revisor som har anmälningsplikt? 
Lindh, Kronofogden: I ca 30% av konkurserna anmäls brott, 

företrädesvis bokföringsbrott. Utan att ha gjort någon närmare 

utredning är det inte särskilt ofta som revisorer anmäler brott före 

konkursen. Vi jobbar aktivt i ett samarbete som kallas Rubicon där 

konkursförvaltare, konkurstillsynen och EBM diskuterar frågor och 

upparbetar rutiner för brottsanmälningar i konkurs. Just i detta 

sammanhang tror jag inte att en revisor hade minskat brottsligheten. 

Löf, Kronofogden: Vi har inte sett detta. Det är dock inte vi som gör 

dessa utredningar utan detta åligger konkursförvaltarna  

 

Ser ni några samband mellan antalet konkurser före 

och efter revisorspliktens avskaffande?  
Lindh, Kronofogden: Nej. Även om antalet konkurser ökar så finns 

inte sambandet. Däremot anser jag att en stor del av konkurserna beror 
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på dålig ledning och en dålig ledning anlitar förmodligen inte en bra 

revisor. Så indirekt är det möjligt att om bolaget i ett tidigt skede 

anlitat en bra revisor kanske en konkurs kunnat undvikas. Det är dock 

enbart en hypotes. 

Löf, Kronofogden: Något sådant samband har vi inte kunnat se. 

 

Har revisorn i små aktiebolag någon funktion när 

det gäller att förebygga konkurser? 
Lindh, Kronofogden: Självklart har dem det. En revisor ska 

framförallt upptäcka varningssignaler och helst också föreslå åtgärder.  

Löf, Kronofogden: På så sätt att revisorn ska uppmärksamma 

bolagets företrädare vid de fall det går dåligt för bolaget. 

 

Samarbetar Kronofogdemyndigheten med andra 

myndigheter och/eller t.ex. FAR, SRF? 
Lindh, Kronofogden: Ej samverkan med FAR eller SRF mer än i 

något enskilt ärende. Samverkan sker i övrigt med många andra 

myndigheter, bl a som jag skriver ovan i Rubicon.  

Löf, Kronofogden: Vi har visst samarbete med förutom 

konkursförvaltare även med tingsrätter och borgenärer. Vi träffas 

regelbundet (dock ej särskilt ofta). Det har förekommit att revisorer 

deltagit. I dessa fall har revisorerna deltagit i egenskap av sakkunniga 

biträden.  Konkursförvaltarna anlitar ofta revisorer för att granska 

konkursbolags redovisningar. 

 

 

Vilken funktion anser ni att revisorn har i 

samhället? 
Lindh, Kronofogden: Jag anser att revisors roll i små bolag kan 

diskuteras. Jag är inte övertygad om att det är just revisionstjänster 

som behövs i första hand. En revisor ägnar sig främst åt 

efterhandsgranskning medan en småföretagare främst behöver löpande 

rådgivning. Om samtliga småbolag avskaffar sin revisor och istället 
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lägger samma belopp på ekonomisk rådgivning tror jag att det kan bli 

bättre.  

Om revisorn avskaffas utan att ersättas med annan rådgivning kan det 

naturligtvis bidra till fler ekonomiskt misskötta bolag. Revisorn har 

naturligtvis en viktig roll i samhället. Företagens ekonomihantering 

kvalitetssäkras och underlättar finansiering och planering. En ren 

revisionsberättelse ger en enklare väg till t ex bankfinansiering. 

Revisorerna samlat har också en viktig samhällsfunktion i att utveckla 

bokförings- och redovisningsmetoder. Revisorns roll kan också vara 

att ifrågasätta skatteregler mm och på så sätt utveckla och förfina även 

dessa. 

Löf, Kronofogden: Revisorn har en viktig uppgift att motverka 

diverse oegentligheter som kan förekomma hos olika företag.  

 

Övrig information från kronofogden: 
 

Löf, Kronofogden: Som synes har vi inte så många synpunkter att 

komma med. Vid konkursförvaltning är det viktigt att veta vilka roller 

de olika aktörerna har. Det är konkursförvaltarna som skall utreda 

olika omständigheter och fatta de beslut som krävs för att kunna 

förvalta konkursen. TSM ska granska förvaltarna för att kontrollera att 

de vidtar rätt åtgärder. TSM kan dock aldrig beordra en förvaltare att 

vidta eller att inte vidta olika åtgärder. Vidare kan TSM inte inträda i 

konkursförvaltarens ställe och besluta om olika åtgärder.  

 
 

 


