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Sammanfattning 

 

Titel: Att avskaffa revisionsplikten – Vilka argument har debatterats rörande 

den svenska allmänna revisionsplikten kopplat till skattefel och 

anmälningsskyldighet och vilka tänkbara följder kan det få på 

skattebrotten? 

 

Nivå:  C-uppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

 

Författare:  Patrik Krångh & Willy Runnzell 

 

Handledare:  Anna-Maria Jansson 

 

Datum:  2008-09-09 

 

Syfte: Syftet med arbetet är att beskriva de argument som framförts om den 

allmänna revisionsplikten kopplat till skattefel och revisorns 

anmälningsskyldighet. Studien syftar även till att ge en övergripande 

beskrivning av viktiga årtal i svenska revisionens historia under 

tidsspannet 1895-2008. 

 

Metod: Vi har utfört kvalitativa intervjuer med respondenter från revisionsbyrå, 

Polismyndigheten och Skatteverket. Materialet har sammanställts i 

löpande text och därefter resulterat i våra slutsatser. 

 

Förslag till  

fortsatt forskning: Utveckla frågan: 

”När ett utökande av förvaltningsrevision diskuterades 1975 så fanns 

farhågor om att revisorn skulle ha ett hämmande inflytande på 

initiativkraften hos ledningarna i bolagen. Anser Ni att det är svårt att 

anmärka på åtgärder som förorsakat bolaget skada utan att ingripa i 

eller anmärka på ledningens affärspolitik eller affärsmässiga åtgärder?” 

och gör en större studie av detta. 

 

 

Nyckelord: Revision, Revisionsplikt, Revisor, Skattefel, Skattebrott, 

Anmälningsskyldighet, Skatteverket, Ekobrott 
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Abstract 
 

Title: The abolition of statutory audit – What arguments have been debated 

on the Swedish general audit obligations linked to the tax fraud and 

notification and the possible consequences it may have on tax crimes? 

Level:  Final assignment for Bachelor Degree I Business Administration 

 

Author:  Patrik Krångh & Willy Runnzell 

 

Supervisor:  Anna-Maria Jansson 

 

Date:  2008-09-09 

 

Aim: The purpose of this study is to describe the arguments put forward on 

the general statutory audit linked to tax fraud and auditors obligation to 

notify. The study also aims to provide a comprehensive description of 

important dates in Swedish history of auditing during the time span of 

1895-2008. 

 

Method: We conducted qualitative interviews with respondents from an 

accounting firm, police and tax authorities. The material has been 

compiled in current text, and then analysed and resulted in our 

conclusions. 

 

Suggestions for  

future research: Develop this question to a larger study:  

"As an extension of management audit were discussed in 1975, there 

were concerns that the auditor would have an inhibiting influence on 

the initiative of the governing board of the companies. Do you consider 

that it is difficult to comment on measures that caused the company 

harm, without intervening in or comment on management's business or 

commercial activities?" 

 

 

Key words:  Audit, Statutory audit, Auditor, Tax fraud, Obligation to notify, IRS, 

Economic Crime 
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Förklaringar och förkortningar 
 

ABL – Aktiebolagslagen 

Balans - Branschtidskrift för debatt om redovisning och revision. Ges ut av FAR SRS 

EBM - Ekobrottsmyndigheten 

FAR SRS – Ursprungligen två enskilda förbund, Föreningen Auktoriserade Revisorer och Svenska 

Revisorsamfundet, numera hopslagna till en organisation. 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, (sve. Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling), internationell organisation som arbetar för samarbete mellan 

industriella länder med representativ demokrati och marknadsekonomi. 

Skattefel - skillnaden mellan den skatt som borde betalas på ett år om alla skattebetalare redovisade 

alla sina verksamheter och transaktioner korrekt och den skatt som i praktiken fastställs efter 

genomgång av deklarationer, kontroller 

SkBrL – Skattebrottslagen 

SKV - Skatteverket 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 
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1. Inledning 

I det här kapitlet tar vi inledningsvis upp bakgrunden till problemet och vår problemformulering. 

Därefter går vi in på syftet med arbetet. Avslutningsvis redovisar vi arbetets disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
I dag är alla aktiebolag tvingade att ha en kvalificerad revisor, där revisorn är skyldig att granska VD 
och styrelse samt granska hur deras klient har uppfyllt sina skyldigheter som att betala skatter eller 
om det har förekommit brott i klientens företag. Om det skulle visa sig att det förekommer brister 
hos klienten är revisorn skyldig att anmärka eller anmäla detta.1  Revisorn har tystnadsplikt som 
innebär att han eller hon inte får ge betydelsefull information som revisorn har kännedom om till 
enskilda aktieägare eller utomstående.2 En revisor väljs i dag under en fyraårsperiod samt att det 
måste finnas bestämmelser i bolagsordningen om revision.3 
 
Revision innebär att kunna planlägga, säkerställa och bedöma årsredovisning, bokföring och 
förvaltning i ett företag. Detta måste göras utifrån en kritisk, professionell hållning. Informationen 
som företaget lämnar ut används av de intressenter som har en koppling till företaget. Denna 
information måste vara reliabel, detta säkerställs med hjälp av att en revisor ser över räkenskaper 
och förvaltning. Detta är av stor vikt för ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda, stat och 
kommun. Utan revision skulle det innebära att dessa intressenter skulle få göra egna granskningar för 
att kunna bedöma företagets trovärdighet i redovisandet av sin ekonomiska ställning.4 
 
Revisorn som utför revisionen måste följa vissa lagar, förordningar och principer så att informationen 
som granskas blir trovärdig. God revisionssed är en av de principer som en revisor måste följa och 
innebär att revisorn ska bedöma den information efter kunskap, erfarenhet och med professionellt 
omdöme.5 Varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman6. 
Revisionsberättelsen är ett uttalande om årsredovisningen, bokföringen och förvaltningen i bolaget. 
Denna utgör tillsammans med årsredovisningen ett beslutsunderlag för bolagets alla intressenter.7  
 

                                                           

1 Sou 2008:32. s 13 
2 Regler om revisorer och revision, FAR förlag. (2002) s 166 
3 Sou 2008:32. s 13 
4 Far förlag. Revision en praktisk beskrivning. (2006) s 19-20  
5 Ibid. s 24 
6 Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 5§ 
7 Far förlag. Revision - en praktisk beskrivning. (2006) s 26 
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1.2 Problem 
Under de senaste åren har det förts en livlig debatt om avskaffandet av revisionsplikten. Sverige är 

en av de sista i EU att avskaffa skyldigheten att ha revisor i mindre företag.8 Den första 

aktiebolagslagen i Sverige där revision omnämns är 1895 års ABL. Runt sekelskiftet skedde en kraftig 

ökning av antalet aktiebolag, 117 procent mellan åren 1897 och 1907. Ökningen av denna 

bolagsform innebar en större spridning av ägarförhållanden, och ledde till att aktieägarna fick en 

minskad insyn och mindre möjligheter att säkerställa säkerheten i sina placeringar.9 1895 lades även 

en motion fram, som rörde behovet av särskilt utbildade revisorer10. Fram till dess hade man i regel 

använt sig av väl ansedda personer och utsett dessa till revisorer. Dessa personer saknade allt som 

oftast till och med grundläggande kunskap om bokföring, och var därför inte kapabla till att upptäcka 

medvetna felaktigheter.11 Vid riksdagsdebatten 1895 ansåg de flesta att man inte skulle kunna tvinga 

aktiebolag till att utsättas för en offentlig revision.  Att tvinga bolag till att anlita en yrkesrevisor 

fruktades ge, speciellt de mindre bolagen, mycket betungande kostnader.12 1981 fick 

Kommerskollegium i uppdrag av Justitiedepartementet att undersöka om antalet revisorer skulle 

kunna matchas med antalet nytillkomna företag. Undersökningen visade på att tillgången av 

revisorer skulle räcka till antalet företag 1988, och därmed infördes en allmän revisionsplikt för alla 

aktiebolag. Denna lag trädde i kraft 1983 för alla nybildade aktiebolag och 1988 för de befintliga 

företagen.13 Redan under 1970-talet diskuterades revisorernas brottsförebyggande funktion vid 

ekonomiska brott.14 Inte förrän 1999 tillkom anmälningsskyldigheten för revisorer, vilken gav dem 

skyldighet att anmäla vid misstanke om ekonomisk brottslighet.15  

 

Just nu, 2008, pågår inom EU ett arbete med att förenkla regler kring företagsadministration. Man 
jobbar hårt för att minska administrativa bördor, för att ge europeiska företag ökad konkurrenskraft 
samt att skapa förutsättningar för ett gynnsammare ekonomiskt klimat. Prioriterade områden är 
bolagsrätt, redovisning och revision. EU-kommissionen inriktar sig här särskilt mot kostnaderna för 
redovisning och revision i små och medelstora företag, en kostnad som anses vara särskilt 

betungande.16 Samma diskussion som fördes 1895 förs alltså fortfarande idag, lite mer än hundra år 
senare. 
 
Alltfler länder i vår omgivning avskaffar revisionsplikten för småföretag, där England är ett av de 
länder som har under en tioårsperiod successivt gått mot en slopad revisionsplikt för små och 
medelstora företag. De nordiska länderna har varit unika när det gäller revisionsplikten för små och 
medelstora företag.17 Från svenskt håll har man tillsatt ett flertal utredningar för att hitta åtgärder 
som kan minska kostnaderna. Bland annat har man tillsatt Utredningen om revisorer och revision som 

                                                           

8 SOU 2008:32, s 153 
9 Sjöström, (1994) s 29 
10 Ibid. s 36 
11 Ibid. s 29 
12 Ibid. s 36-37 
13 Ibid. s 147-148 
14 Larsson, (2004) s 23 
15 Ibid. s 23 
16 SOU 2008:32, s 177 
17 Thorell & Norberg. (2005). S 8 
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arbetar med avskaffandet av revisionsplikten i små företag.18 Att avskaffa revisionsplikten innebär 
även många strukturella problem som skattefel och anmälningsskyldighet. 

 

Vi finner detta intressant och utifrån detta har vi följande frågeställning: 

 

• Vilka argument har debatterats rörande den svenska allmänna revisionsplikten kopplat till 

skattefel och anmälningsskyldighet och vilka tänkbara följder kan det få på skattebrotten? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att beskriva de argument som framförts om den allmänna revisionsplikten 

kopplat till skattefel och revisorns anmälningsskyldighet. Studien syftar även till att ge en 

övergripande beskrivning av viktiga årtal i svenska revisionens historia under tidsspannet 1895-2008. 

                                                           

18 SOU 2008:32, s 177 
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1.5 Disposition 

 

Metod  

Här presenteras tillvägagångssättet under uppsatsprocessen 

Inledning  

Här beskrivs kort vad revision innebär, samt vad som ligger till grund 

för vår diskussion 

Teori 

Detta kapitel utgörs av fakta rörande revisionens historia och 

revisionens utveckling i Sverige 

Skattefel 

1983 fram till slopandet av 
revisionsplikten 

Anmälningsskyldigheten 

1999 fram till slopandet av 

revisionsplikten 

Empiri 

Här redovisar vi vad som har erhållits från intervjuer 

Resultat 

I detta kapitel analyseras och jämförs svaren från intervjuer samt 

den teoretiska referensramen 

Slutdiskussion 

Avslutningsvis diskuteras de tankar och idéer som uppstått under 

arbetets gång samt ges förslag till fortsatt forskning 
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur har vi har gått tillväga för att skriva uppsatsen. 

2.1 Val av ämne 
Den senaste tiden har det förts en livlig debatt i bland annat facktidningen Balans om 

revisionspliktens avskaffande. Denna debatt var något vi uppmärksammade när vi diskuterade kring 

ämnesvalet. Vi pratade sedan med vår handledare, för att resonera närmare om inriktning inom 

detta ämne. Efter några byten så valde vi till slut att titta närmare på hur diskussionerna har förts, 

och vilka argument som ges, gällande den allmänna revisionspliktens existens. Vi inriktade oss på att 

försöka sätta detta i ett historiskt perspektiv. 

 

2.2 Val av metod 
Vi vill undersöka de argument som framförts i debatten om revisionsplikten, både vid dess införande 

och vid avskaffandet. För att ta reda på detta har vi gjort ingående litteraturstudier. En stor anledning 

till att vi valde att göra litteraturstudier var för att vi själva skulle få en större inblick i ämnet revision. 

Det har gjort att vårt forskningsarbete fått en kvalitativ inriktning19, då vårt syfte är att få en bättre 

förståelse för hur diskussionerna har förts, och för att få en djupare, nyanserad bild av attityden till 

effekten på skattefelet samt revisorns brottsförebyggande effekt. Kvalitativa studier kännetecknas av 

flexibilitet, något vi ville sträva efter. Dels kan vi under undersökningens gång ändra på eller lägga till 

frågeställningar som formulerats fel eller glömts bort. Vi kan också ändra upplägget gällande de 

frågor vi tar upp, och i vilken ordning vi tar upp dem.20 Eftersom vi strävade efter att uppnå en hög 

kvalitet i vår studie valde vi att göra intervjuer med olika parter som berörs av avskaffandet. Att göra 

intervjuer ger oss en god kvalitativ bild av hur revisionsplikten uppfattas hos respondenterna. 

 

2.3 Forskningsansats 
Vår förförståelse inom ämnet revision är tämligen begränsad. Ämnet revision har vi berört ytligt vid 

två tillfällen under studietiden, resten grundar sig på vad vi läst i fackpress och övrig media. Däremot 

har vi närmare tre års studier i ekonomiprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund där vi har läst 

företags- och nationalekonomi, som har gjort oss insatta i ämnen som ligger nära revisionsområdet. 

Genom att använda oss av en abduktiv ansats, där vi först har studerat litteratur så har vi skapat oss 

en förförståelse utifrån denna. Den förförståelse vi har införskaffat oss har vi sedan använt oss av då 

vi utformat en intervjuguide samt genomfört intervjuer och tolkat dessa. Detta är en av de grunder 

inom abduktion, att de slutsatser som dras ska kunna kopplas till den observation som ligger bakom 

resultatet av teori och empiri.21 På nästa sida visar vi en figur på detta förhållande.  

 

                                                           

19 Holme & Solvang (1997), s 94 
20 Ibid, s 80 
21 Alvesson & Sköldberg (1994), s. 42  
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Figur 1: abduktiv ansats.22  

 

2.4 Tillvägagångssätt 
Informationsinsamling 

Vi började med att diskutera ett tänkbart ämne för vår uppsats. Vi hade klart för oss att vi ville skriva 

något som berörde revision, efter att ha läst olika debattartiklar som berörde revision kom vi fram till 

att vi ville skriva om något inom revisionsplikten. Efter att vi valt ämnet tog vi kontakt med en 

handledare för att få hjälp med att hitta en intressant angreppsvinkel på ämnet. Vi valde att inrikta 

oss på en historisk jämförelse av de diskussioner som förts i debatten om revisionsplikten samt 

problematiken inom skattebrott och anmälningsskyldigheten vid revisionsplikten. I början satte vi oss 

för att söka efter tidigare forskning inom ämnet samt artiklar som har haft betydelse för revisionen. 

Sökningarna skedde med hjälp av bibliotekets sökmotor MIMA, och de sökningar som gav oss träffar 

var framför allt orden; Revision samt Revisionsplikt. Genom våra sökningar hittade vi en avhandling 

av Camilla Sjöström som belyste revisionens historia där vi även fann referenser som belyste viktiga 

årtal där offentliga diskussioner skett gällande revisionsplikten. Därefter gick vi in regeringskansliets 

databas och sökte efter utredningar som berörde revision. Där fann vi ett SOU arbete som tog upp 

just revisionens existens. Utav denna rapport kunde vi även finna referenser till tidigare uttalande 

ifrån Sveriges riksdag om revision.  Av dessa referenser kunde vi fortsätta vår sökning på bibliotekets 

sökmotor MIMA för att kunna hitta böcker som vi ansåg vara relevanta för vår uppsats. Materialet vi 

hittade analyserade och tolkade vi, för att göra det så användbart som möjligt för att bilda en 

referensram för våra kommande intervjuer. 

 

Referensram 

Studien bygger på regeringsrapporter, utredningar, EG-direktiv, lagar, avhandlingar, och rapporter 

från svenskt näringsliv som vi har bedömt vara relevanta utifrån de problemformuleringar som vi har 

ställt. Största delen av teorin bygger på tidigare forskning inom revision. Avhandlingen av Camilla 

Sjöström, Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, har varit av stor betydelse för denna 

studies historiska del. Anledningen till detta är att den beskriver revisionen i Sverige från dess allra 

första början. Genom att söka i ett antal databaser har vi funnit de artiklar, utredningar och EG-

direktiv som har varit relevanta för denna studie. De sökord som vi har använt oss av och som har 

gett den relevanta informationen är; revisionsplikt, statutory audit, EG:s fjärde direktiv, EG:s åttonde 

direktiv. Vi har också använt oss av läroböcker som handlar om revision, samt litteratur om 

skattebrott. Övrig litteratur som inhämtats från Mittuniversitets bibliotek har rört ämnet metod, för 

att på så sätt få en bättre förståelse för hur vi skulle gå tillväga med arbetet. Vi har även tittat 

närmare på böcker som rör ämnet kvalitativ intervjumetodik, för att kunna säkerställa att 

intervjuerna genomfördes med en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

 

Delarna om Skattefel, Anmälningsplikten samt Kommande revisionsregler är tagna från studier av 

lagtext, propositioner och rapporter. För den historiska delen av teorin har vi använt oss av gamla 

                                                           

22 Ibid, s. 42 

Teori Empiri 
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avhandlingar, och detta gör att informationen kan vara feltolkad i två led, dels kan ursprungliga 

tolkningar kan ha uppkommit och dels kan vi i vår tur ha tolkat informationen fel. Vi har varit 

medvetna om detta och har försökt att minimera den risken genom att jämföra de olika studierna 

med varandra samt att hålla oss till tidigare forskning och utredningar och i största möjliga mån 

undvika populärvetenskapliga artiklar för att på det sättet minimera denna felkälla. Vi har även gått 

till ursprungskällorna, dvs. lagtext och propositioner, för att undvika feltolkningar. 

 

Intervju  

- urval 

Tre olika intressenter kommer att påverkas av förändringen; revisorer, Skatteverket, samt 

polismyndigheten. Vid valet av den revisor vi ville intervjua så var kriterierna att han/hon skulle ha 

flera års arbetslivserfarenhet som auktoriserad revisor, vi ville också att han/hon skulle vara 

påskrivande revisor och ha lett ett flertal revisioner. Valet av revisionsbyrå föll på GrantThornton, då 

de i första hand inriktar sig mot mindre bolag. Vi ansåg att dessa kriterier skulle göra att personen vi 

gjorde vår intervju med skulle ha en god inblick i effekterna av en avskaffad revisionsplikt. 

 

När vi valde intervjuobjekt på Skatteverket så ville vi ha en person som var centralt placerad, och 

även här någon som jobbat i ett flertal år med att se hur revisionsarbetet påverkar skattefelet. 

Personen vi intervjuade är anställd som skattedirektör, och har dessutom jobbat tillsammans med 

FARSRS i just frågan om revisionspliktens avskaffande. 

 

Den tredje intressenten som skulle beröras var Polismyndigheten. Vi ville intervjua någon som 

jobbade för antingen ekobrottsmyndigheten eller någon av ekobrottsrotlarna i landet och som var 

insatt i ämnet skattebrott. Vi fick kontakt med en sakkunnig ekonom på ekobrottsroteln i Linköping 

som innehar examina i både juridik och ekonomi. 

Innan vi började med intervjuerna gick vi igenom den teori som utgör vår uppsats för att kunna hitta 

intressanta frågor som berör vårt problem. Genom att bearbeta teorin kom vi fram till ett tiotal 

frågor som vi ansåg vara intressanta för vårt ämne. 

 

- intervjuguide 

Utifrån vår referensram arbetade vi fram en intervjuguide. Vi byggde upp guiden efter de rubriker, 

Revisionsplikt, Anmälningsskyldighet och Skattebrott, som vi använde oss av i vår referensram. Dessa 

fick fungera som huvudrubriker för intervjuguiden. Under de olika ämnena kunde vi sedan föra in de 

underfrågor som vi ville ha besvarade. Genom att utforma frågorna på det här tematiska sättet så 

blev det dels lättare och tydligare att kategorisera de svar vi fick från respondenterna, dels 

underlättade det när vi sammanställde svaren i det empiriska avsnittet.23 

 

- Genomförandet av intervjuerna 

Genomförandet av intervjuerna gjordes per telefon med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket på 

grund av att våra utvalda intervjuobjekt var bosatta på andra platser i landet. Intervjun med revisorn 

skedde i revisionsfirmans lokaler i Östersund. Vi förde både anteckningar och spelade in alla våra 

intervjuer på band för att på så sätt kunna komplettera de anteckningar som fördes.24 

                                                           

23 Andersson (2005), s 201 
24 Ibid. s 182 
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Den första intervjun vi gjorde var med Linda Hansson på Polismyndigheten. Intervjun gjordes över 

telefon. Respondenten var väldigt positiv till vårt arbete och till att bli intervjuad. Hon var välvilligt 

inställd till att svara på våra frågor, och hennes svar var öppna och frikostiga med information. Det 

gjorde att vi bara ställde fyra frågor till henne, men fick svar på alla frågor i intervjuguiden ändå.  

Intervjun tog ungefär 20 minuter, och resulterade i cirka tre sidor obearbetad text. 

 

Intervju nummer två gjordes med Mattias Eriksson på Grant Thornton. Intervjun genomfördes i ett 

konferensrum i Grant Thorntons kontor i Östersund. Denna gång var inte respondenten lika positivt 

inställd. Med detta inte sagt att han var negativt inställd till vårt möte, utan intervjun flöt på ganska 

bra, även om vi fick dra svaren ur honom på ett helt annat sätt än vad vi fick göra med den 

föregående respondenten. Intervjun varade under ca 25 minuter, och vi fick ut två och en halv sidor 

obearbetad text av den. 

 

Den tredje intervjun gjordes med Lars-Erik Forslund på Skatteverket. Intervjun gjordes över telefon 

och tog ungefär 25 minuter. Respondenten var till en början ”svårfrågad”, och vi fick ställa frågorna 

på lite olika sätt för att få ett tydligt svar från honom, men mot slutet av intervjun så gick det lättare 

och han blev öppnare med sina svar. Denna intervju gav oss tre sidor obearbetad text att jobba med. 

 

- bearbetning 

Vi satte oss direkt efter varje intervju för att bearbeta respondenternas svar. Vi sammanställde och 

strukturerade upp texterna för att göra dem mer lättlästa och tydliga. Vi delade in texten i olika 

kategorier, och markerade de stycken som handlade om samma saker med samma färg. Kategorierna 

delades in efter de olika huvudteman vi använt oss av i intervjuguiden. På så sätt kunde vi få en tydlig 

och bra överblick och en klar bild av respondenternas svar. Efter att ha behandlat informationen vi 

fått ifrån intervjuerna, tog vi och analyserade svaren mot den teori som ingår i vår uppsats. 25 

 

2.5 Validitet, reliabilitet och källkritik 
I en kvalitativ studie kan det vara svårt att veta om informationen som samlas in är av god kvalitet.26 

Vi har därför valt att försöka beskriva vår forskningsprocess så noggrant som möjligt, så att läsaren 

själv ska kunna bilda sig en uppfattning om studiens reliabilitet och validitet. Vad gäller intervjuerna 

så är det inte relevant med källkritik, det vi är ute efter i våra intervjuer är olika personers 

uppfattningar och föreställningar om olika företeelser, och dessa kan man inte kategorisera som 

varken ”sanna” eller ”falska”.27 Genom att vi har valt att även spela in våra intervjuer, finns risken att 

de intervjuade är försiktiga med vad de säger och därmed finns risken att de svar vi fått är 

hindrade.28  Fördelarna med att spela in intervjuerna väger ändå över. Det gör att vi som intervjuare 

kan koncentrera oss till fullo på vad respondenten ger för svar, och komma med uppföljningsfrågor. 

Om man vill få reda på värderingar och känslor så är det lätt att missa dessa om man inte spelar in 

intervjuerna.29 Som vi nämnde tidigare har vi använt oss av mycket sekundärdata, så kan detta leda 

                                                           

25 Miles & Huberman (1994) s 69-72, 246 
26 Patel & Davidson (2003), s 106 
27 Esaiasson et al. (2007), s 73 
28 Andersson (1994), s 181 
29 Repstad (1999), s 127 
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till att den tidigare forskningen som vår studie bygger på är feltolkad. Brister och fel i den 

ursprungliga tolkningen kan givetvis också ha uppkommit. Detta har vi försökt att minimera genom 

att jämföra de studier som vi har använt oss av med varandra. Vi har även begränsat oss till tidigare 

forskning och utredningar i så stor utsträckning som möjligt och försökt att undvika 

populärvetenskapliga artiklar i största mån för att minimera risken för fel. 
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3. Teoretisk referensram 

I det här kapitlet tar vi inledningsvis upp revisionens historia i Sverige. Därefter behandlar vi 

skattebrott, för att avslutningsvis redogöra för anmälningsskyldigheten. Vi har även med en tidsaxel 

för att göra det hela lite mer överskådligt. 

3.1 Agentteorin 

Under 1970- talet infördes agentteorin inom revisionen, den utvecklades främst för att analysera 
relationen mellan ägare och företagsledare. Under senare år har den utvecklads till att förstå 
relationen mellan två aktörer, där en av aktörerna är principalen ”uppdragsgivaren” som vill utföra 
arbete och där agenten, den ”redovisningsskyldige” kan tänka sig att utföra arbetet.30 Här handlar 
det inte bara om redovisningsskyldighet där agenten vill vara kompetent eller undvika moraliskt 
ansvar vid dåliga affärer, utan här handlar det mer om ekonomiska konsekvenser för agenten. Det 
förväntas att agenten väljer en redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen ersättning på 
något sätt är relaterad till vinstnivån som består av bonusavtal. Då de båda parterna handlar i sina 
egna intressen där de i första hand vill maximera sin egen vinst. Detta innebär att principalen 
kommer att anlita en revisor för att på så sätt kunna säkerställa att principalens intressen tas till vara. 
Andra kostnader som kommer att uppstå för principalen är olika typer av förmåner till agenten för 
att säkerställa att agenten agera i principalens intressen.31   

 

 

 

 

               

               Ekonomisk information 

 

Figur 2: Agent och principal förhållandet.32 

Slutsatsen av agentteorin är uppträdandet av flera olika redovisningsalternativ för en och samma 

affärshändelse kan förklaras med att de olika aktörerna har för sökt att reducera risken genom olika 

kostnader.33 

 

                                                           

30 Bruzelius. H, Skärvad. P. (2004) s 79 
31 Artsberg. K. (2003) s 84 
32 Ibid, s 85 
33 Ibid. s 85 

Agenten/ 
Redovisningsskyldig (VD) 

Revisorn Principalen Intressenter 

(ägare, Skatteverket) 
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3.2 Revisionsplikten  

De första stegen 

Som vi nämnde i bakgrunden var det alltså i 1895 års ABL som revisorer omnämndes första gången. I 

lagen nämndes revisorns roll i fyra olika beröringsfall.34 

”32§. Ej må någon, för egen del eller såsom ombud för annan, deltaga i 

afgörande af fråga, hvari hans enskilda rätt är mot bolaget stridande; och 

må för ty ledamot af styrelsen ej deltaga i beslut om ansvarsfrihet för 

förvaltningsåtgärd, för hvilken han är ansvarig, ej heller i val av revisor.” 

”50§. Styrelsens förvaltning och bolagets räkenskaper skola granskas af en eller flere 

revisorer. Öfver granskningen skall för hvarje år skriftligt utlåtande afgifvas. Val av 

revisorer må ej afse längre tid än två år. Revisor må, ändå att den tid, för hvilken han 

blifvit vald, ej gått till ända, kunna genom beslut å bolagsstämma från uppdraget 

skiljas.” 

”51§. Revisor skall ega ständig tillgång till bolagets alla böcker, räkenskaper och andra 

handlingar; och må af honom begärd upplysning angående förvaltningen ej af 

styrelsen förvägras. Der granskningen dertill föranleder, må revisorerna skriftligen, 

med angivande af skälet, påfordra, att extra bolagsstämma skall af styrelsen utlysas.” 

”52§. Hafva revisorer i sitt utlåtande mot bättre vetande lemnat oriktig uppgift eller 

uppsåtligen underlåtit att göra anmärkning mot dylik, i förvaltningsberättelsen eller 

balansräkningen meddelad uppgift, eller vid fullgörandet af sitt uppdrag visat graf 
vårdslöshet, vare de, som låtit sådant komma sig till last, bolagets ansvarige för all 

deras uppkommande skada, en för alla och alla för en. Ej må dock talan härom 

anställas, sedan två år förflutit från det revisorernas utlåtande å bolagsstämma 

framlades.”35 

Detta med revisorer var dock ingen nyhet. Av tradition hade många bolag skrivna direktiv om revision 
i sina bolagsordningar redan från första halvan av 1800-talet. När nästa aktiebolagslag antogs, 1910, 
uttrycktes lagarna och förordningarna gällande revisorer på ett bättre sätt.36 Den här tiden fanns det 
inga regler som talade om revisionens inriktning och omfattning. Det enda som uttrycktes var att 
revisorn skulle få full tillgång till böcker, räkenskaper, och andra bolagshandlingar, samt att revisorn 
skulle få tillfälle att inventera kassa och andra tillgångar i bolaget. Revisorn skulle också årligen lämna 
en skriftlig redogörelse för granskningen.37  Det fanns dock fortfarande inte några krav på en revisors 
kvalifikationer38, något som skulle komma att ändras inom några år. 

 

                                                           

34 Sjöström (1994) s 32 
35 ABL 1895 
36 Wallerstedt (1999) s 147-148 
37 Sjöström (1994) s 48 
38 Wallerstedt (1999) s 148 
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Dags för auktorisation 

SRS, Svenska Revisorssamfundet, bildades 1899. De arbetade bland annat för att höja revisorskårens 

anseende, att hjälpa sina medlemmar med utbildning inom området och att öka allmänhetens 

förståelse för nyttan av en välutbildad, oberoende och trovärdig revisorskår.39 1912 tillsattes utav 

Stockholms handelskammare en revisorsnämnd, som utformade stadgar och bestämmelser rörande 

auktorisation av revisorer. Dessa stadgar tar bland annat upp revisorns verksamhetsområde, 

bestämmelser om revisionsuppdraget, samt revisorns oberoende och tystnadsplikt.40  

 

Kreuger-kraschen ger gensvar i revisionsvärlden 

Efter Kreuger-kraschen 1932 uppdagades det att en av Sveriges genom tiderna största koncerner 

hade fuskat grovt med bland annat bokföring. Företaget var uppbyggt med en väldigt invecklad 

struktur som gjorde det svårt för utomstående att bilda sig en helhetsuppfattning.41 För att få en 

bättre kontroll av företagen började man arbeta fram en ny aktiebolagslag. Denna infördes 1944 och 

var den första som nämnde krav på auktoriserade revisorer i samtliga börsnoterade bolag. 42 Det 

ansågs dock inte finnas möjlighet att införa lagstadgade krav på revisor i alla bolag eftersom dessa 

var för få, och bolagen för många för dem att klara av.43 1932 fanns det 70 auktoriserade revisorer 

och ca 30 000 bolag i Sverige.44 Det är troligt att anta att om det funnits ett tillräckligt antal 

auktoriserade revisorer i Sverige vid tidpunkten så hade det blivit obligatoriskt för alla bolag. Detta 

fick dock vänta till 1983.45 

 

1975 års ABL 

Lagförslaget som lämnades av Aktiebolagsutredningen 1971 innebar inte några större förändringar 

av lagen, utan var mer en uppdatering och modernisering av den gamla lagen från 1944.46 I 

utredningen som gjordes inför den nya lagen efterfrågades en lagändring angående ett utökande av 

förvaltningsrevisionen47, något som inte antogs i den nya lagen. En utvidgning skedde däremot i 

praxis, i samband med att lagen omformulerade revisionsuppdraget till att utföras enligt ”god 

revisionssed”. Reglerna för vilka bolag som ska använda sig av auktoriserad eller godkänd revisor 

diskuteras också mycket i förarbetena till lagen. Till slut fastställdes att bolag med en 

nettobalansomslutning som överskridit 1000 basbelopp de sista två åren eller har ett antal anställda 

som överstiger 200 ska anlita auktoriserad revisor. Bolag med över 1 miljon kronor i bundet eget 

kapital ska anlita auktoriserad eller godkänd revisor.48 

 

Obligatorisk revision för alla 

                                                           

39 Sjöström (1994) s 51-52 
40 Ibid. s 56-59 
41 Ibid. s 80 
42 Ibid s 87-89 
43 Wallerstedt (1999) s 157 
44 Sjöström (1994) s 90 
45 Wallerstedt (1999) s 158 
46 Sjöström (1994) s 119 
47 Ibid. s 125 
48 Ibid. s 135-137 
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Under 1983 infördes en ny lag om att alla nyregistrerade företag var tvungna att ha en kvalificerad 

revisor.49 Detta skulle ske under en 5årsperiod för att tillgången av revisorer skulle kunna möta 

efterfrågan på företag.50 Efter 1988 var alla övriga aktiebolag tvungna att ha kvalificerad revisor.51 För 

att få en tydligare bild över dessa historiska händelser kommer en tidslinje som sträcker sig från 

1895-2008 att presenteras på nästa sida. 

                                                           

49 Sjöström (1994) s 149 
50 Ibid. s 148 
51 Ibid. s 148 
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3.3 Tidslinje 
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3.4 Skattefel 

Skattefel 

Ordet skattefel avser skillnaden mellan den skatt som skulle ha blivit fastställd om alla skattskyldiga 

redovisade sina ekonomiska aktiviteter korrekt, och den praktiskt fastställda skatten. Skattefel 

inkluderar allt från små, omedvetna misstag till stora medvetna skattebrott. Skatteverket publicerar 

varje år ett så kallad skattefels karta, som visar hur stort skattebortfallet beräknas vara. För år 2005 

så beräknades det totala skattefelet uppgå till ca 133 miljarder kronor. Detta motsvarar ca 10 

procent av den totala fastställda skatten, eller 5 procent av BNP.52  

 

Skattebrott 

Det finns ingen vedertagen definition på vad som ingår i den ekonomiska brottsligheten. Däremot 

finns det två typer av brott som dominerar helt. Dessa är bokföringsbrott och skattebrott. 

Skattebrotten regleras i Skattebrottslagen (1971:69) och avser olika situationer där den skattskyldige 

försöker att komma undan att betala skatt.53 Den senaste ändringen i skattebrottslagen tillkom 1996, 

tidigare har det uppsåtliga skattebrottet kallats falskdeklaration och skattebedrägeri. 1996 ändrades 

rubriceringen av brottet till skattebrott, och man konstruerade även om brottet till att bli ett fånget 

brott, dvs. det är inte längre nödvändigt att brottet har gett någon effekt, det är tillräckligt att fara 

därom har uppstått.54 

 

”2§ Den som på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till 

myndighet eller underlåter att till myndighet lämna deklaration, kontrolluppgift eller 

annan föreskriven uppgift och därigenom ger upphov till fara för att skatt undandras 

det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till honom själv eller annan 

döms för skattebrott till fängelse i högst två år.”55 

 

Skattebrottslagen är tillämpbar på i stort sett alla svenska skatter, såsom inkomst- och 

mervärdesskatt, medan den endast är tillämpbar på de avgifter som föreskrivs i lagen. 

 

Införandet av revisionsplikt kopplat till skattefel 

På 1970-talet fördes en debatt rörande kriminalpolitiken i Sverige. Vissa hävdade att den ekonomiska 

brottsligheten hade ökat kraftigt, och att samhällets åtgärder inte var kraftfulla nog för att möta 

detta.56 I debatten påstods att revisorer deltog i den ekonomiska brottsligheten, något som BRÅ 

tillbakavisade i en promemoria 197857. Istället tillsattes en undersökning för att utreda om kunniga 

och seriösa revisorer kunde bidra till att bekämpa brottsligheten. I promemorian lämnades en 

rekommendation om att samtliga aktiebolag skulle vara skyldiga att anlita en kvalificerad revisor, 

men man konstaterade också att tillgången på kvalificerade revisorer var för liten för att detta skulle 

kunna genomföras omedelbart.58 Kommerskollegium fick i uppdrag att undersöka tillgången på 

                                                           

52 SOU 2008:32 s 141 
53 BRÅ. 2005-09-02/2 s 5 
54 Leijonhufvud & Wennberg (2004) s 111 
55 SkBrL (1971:69) 
56 SOU 2008:32 s 72 
57 BRÅ 1978:2. 
58 SOU 2008:32 s 73 / BRÅ 1978:2 
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kvalificerade revisorer, för att kunna avgöra när detta skulle kunna genomföras.59 Efter att 

undersökningen färdigställts föreslog kollegiet att krav på sådana revisorer införs för alla nybildade 

aktiebolag från den 1 januari 1983 och för återstående aktiebolag under en övergångsperiod på 5 år 

fram till den 1 januari 1988.60 I sin slutsats har de gjort ett antal beräkningar och bedömningar över 

antalet kvalificerade revisorer, revisorernas lediga kapacitet och antalet bolag som kommer tvingas 

till revision. 61  Kollegiet gjorde följande bedömning över ökningen av antalet revisorer:  

 

”Kvalificerade revisorer i Sverige totalt 

1982-01-01 2 134 st 

1983-01-01 2 250 st 

1984-01-01 2 400 st 

1985-01-01 2 575 st 

1986-01-01 2 750 st 

1987-01-01 2 925 st 

1988-01-01 3 100 st”62 

 

Av en enkät framgick att varje revisor i genomsnitt hade 29 uppdrag i bolag av olika storlek. Enkäten 

visade också att revisorerna hade en genomsnittlig ledig kapacitet på ca 20 %. Om man räknar om 

denna kapacitet till antal revisorer så tillkommer en potentiell ökning på ca 400 revisorer. Totalt 

räknade man alltså med en ökning av antalet revisorer med ca 1 400 stycken. Detta ansågs tillräckligt 

för att möta behovet från antalet bolag som skulle behöva revision 1988.63 Vid en hearing i 

justitiedepartementet där bland annat företrädare för bokföringsnämnden, kommerskollegium, PRV, 

FAR, SRS och Svenska Bankföreningen fanns med godtogs kommerskollegiets förslag i stort.64  

 

Föredragande statsrådet Carl Axel Petri anför följande:  

 

”Det är angeläget att på olika sätt bekämpa ekonomisk brottslighet och annan 

oegentlighet som kan förekomma i samband med näringsverksamhet. […] Det är 

uppenbart att en effektiv och sakkunnig revision har stor betydelse när det gäller att 

förhindra och motverka de angivna missförhållandena. Härtill kommer att en sådan 

revision många gånger kan vara till stor nytta för företagsägarna då det gäller att 

uppmärksamma ekonomiska problem i företagen. Vad som nu har sagts har betydelse 

inte minst för de mindre företagen, särskilt om de drivs i aktiebolags form. […]Jag delar 

därför riksdagens vid flera tillfällen uttryckta uppfattning att det är motiverat med 

kvalificerade revisorer i alla aktiebolag.”65 

 

 

                                                           

59 Prop. 1981/82:171 s 5 
60 Prop. 1981/82:171 s 8 
61 Skrivelse 1982-01-29 från kommerskollegium/prop 81/82:171 s 14 
62 Ibid. s 19 
63 Ibid. s 21 
64 Ibid. s 6-8 
65 Prop 1981/82:171 s 8 
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Avskaffandet av revisionsplikt kopplat till skattefel 

En revisor får inte handskas med företagens grund bokföring, och inte heller upprätta årsbokslut eller 

andra rapporter åt företagen. Företagen upprättar och lämnar in sina källskattedeklarationer, 

momsdeklarationer och arbetsgivaravgifter utan inblandning av revisorn. Det betyder att dessa 

deklarationer i allmänhet inte är granskade av revisor. Ett bolag som använder sig av kalenderår som 

räkenskapsår har fyra månader på sig att lämna in deklarationen för bolagsskatt. Ett bolags 

årsredovisning ska däremot fastställas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång, och har 

sedan ytterligare en månad på sig att lämna in den till bolagsverket och därigenom offentliggöra den. 

Detta medför att redovisningen som deklarationen grundar sig på inte är granskad av revisor när 

deklarationen ska göras.66  

 

I och med slopandet av revisionsplikten säger man i utredningen att detta kommer ha en ökad effekt 

på skattefel och utredarna har därför lämnat förslag till åtgärder som ska ersätta den skattekontroll 

som faller bort när revisionsplikten försvinner. Den första åtgärden innebär att skatteverket under 

löpande beskattningsår ska kunna genomföra allmänna kontroller av företagets bokföring och 

räkenskapsinformation, genom oanmälda besök hos företag som omfattas av bokföringsskyldighet.67 

Därmed kontrolleras att centrala regler för redovisningsområdet efterföljs i bokföringslagen som: 

• 1 kap. 4 § Språket i bokföringen 

• 5 kap. 1 och 2 §§ Löpande bokföring och tid punkten för bokföring 

• 7 kap. 2 och 3 §§ Förvaring av dokument utomlands 

• 7 kap. 3 a § Anmälan om förvaring av maskinläsbara medier utomlands 

• 7 kap. 4 § Ansökan om förvaring av maskinläsbar medier utomlands  

• 7 kap. 2 § Bokföringen visas inte upp.68 

 

Det andra förslaget medför utvidgande av upplysningsplikt, där skatteverket under löpande tid kan 

göra kontroller av företagets bokföring och räkenskapsinformation. Den ska grunda sig på kontroller 

av företagets förutsättningar att lämna information om räkenskaper och andra uppgifter, för att se 

att de följer lagen om självdeklaration och kontrolluppgifter. Kontrollen ska kunna uträttas både på 

skattekontoret och hos företaget. 69 

I förslaget tar man även upp intyg och uppgifter om revision, där alla företag ska lämna uppgifter om 

de har haft någon uppdragstagare som upprättat årsbokslut eller om deras årsredovisning har 

granskat av en revisor. Detta ska ske med hjälp av deklarationsblankett där uppdragstagaren eller 

revisorns namn lämnas. 70 

                                                           

66 SOU 2008:32 s 144 
67 Ibid. s 230 
68 Ibid. s 231 
69 Ibid. s 234 
70 Ibid. s 235 



 

 18 

3.5 Anmälningsskyldigheten 
Anmälningsskyldighet för revisorer vid misstanke om ekonomiska brott infördes år 1999. Tanken var 

att denna lag skulle stimulera revisorer till att även jobba brottsförebyggande. 

Anmälningsskyldigheten skulle även syfta till att ta till vara ägare och andra intressenter samt 

förhindra konkurrens med olagliga metoder.  Detta gav möjlighet för revisorerna att anmäla till 

åklagare om misstanke kunde riktas mot VD eller styrelseledamot i företaget där de har gjort sig 

skyldig till allvarliga brott som Bedrägeri, svindleri, penninghäleri, förskingring, trolöshet, brott mot 

borgenärer, bestickning, mutbrott och skattebrott. Om revisorn kan befara sådan misstanke, ska han 

eller hon meddela företagets styrelse senast två veckor efter avgång från sitt uppdrag samt anmäla 

det till åklagare.71  

 

Införandet av anmälningsskyldighet 

En revisor hade enligt tidigare gällande lag inte skyldighet att anmäla till polis eller åklagare vid 

misstanke om brott inom företaget. Detta hindrades av tystnadsplikten, att revisorn på eget initiativ 

skulle göra anmälan till polis eller åklagare som kunde medföra skada för företaget.72 Detta medförde 

att revisorns enda möjlighet att anmärka var i revisionsberättelsen och även genom påpekande till 

styrelsen om de iakttagelser som har gjorts.73 Detta ansågs inte vara tillräckligt för att komma åt 

problemet, dels för att revisionsberättelsen offentliggörs långt efteråt samt att det inte sker en 

myndighetsgranskning av revisionsberättelsen.74 Man menade även att revisorn inte enbart jobbade 

för företaget och ägarna, utan även för utomstående intressenter75 samt att revisorn har möjlighet 

att upptäcka och rapportera i en tidigare fas än konkursförvaltare.76 Genom denna bakgrund såg man 

en anledning till att införa regler som gav revisorn en skyldighet att vid misstanke om brott i 

företaget, anmäla det till polis och åklagare.77 

Införandet av anmälningsskyldighet blev ifrågasatt från politiker, sakkunniga samt experter inom 

aktiebolagsutredningen och FAR SRS.  De ansåg att förslaget inte var genomarbetat och att de 

därmed inte kunde se de konsekvenser som skulle uppstå för små och medelstora företag samt 

relationen mellan revisor och företag. Man menade även att andra förslag borde ha 

uppmärksammats; som att revisorn ska ha rätt till anmälan istället för en skyldighet till anmälan och 

där anmälan skulle ske till förmedlande organ istället för direkt till polis och åklagare.78 De punkter 

som ifrågasattes var framförallt: 

 

• Att anmälningsskyldighet bröt mot gällande tystnadsplikt och revisorns oberoende, som 

skulle leda till att revisorn skulle uppfattas som en myndighetsperson i stället för en person 

med syfte till rådgivning.  Man menade att detta skulle påverka klientförtroendet samt att 

                                                           

71 Larsson (2004) s 23 
72 Riksdagen, Lagutskottets betänkande 1997/98:LU 26 s 27 
73 Riksdagen, Proposition 1997/98:99 s 153 
74 Ibid. s 154 
75 Ibid. s 155 
76 Larsson (2004) s 23 
77 Riksdagen, Proposition 1997/98: 99 s 154 
78 Larsson (2004) s 24 
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företagen istället skulle använda sig av en annan företagsform för att på så sätt undvika 

revision.79 

• Man menade att anmälningsskyldigheten inte hörde till revisionen samt att revisorer saknar 

den kompetens som krävs för att göra straffrättsliga bedömningar vid hot om skadestånd 

eller vid felaktiga anmälningar.80 

• Anmälningsskyldigheten skulle leda till ökande av antalet anmälningar av mindre allvarliga 

brott som i sin tur skulle leda till att rättsystemet inte skulle hinna med att utreda och åtala.81 

• Detta skulle även leda till att svenskt näringsliv skulle skadas vid internationell trovärdighet 

och därmed skulle harmoniseringen för internationell revision undanröjas.82 

 

Dessa diskussioner har efter införandet av anmälningsskyldigheten tynat något, detta på grund av att 

utformningen av anmälningsskyldigheten har anpassats bättre till revisorsrollen.  Under det första 

året då anmälningsskyldigheten hade införts inkom det 17 anmälningar från revisorer, som till största 

delen bestod av bokföringsbrott, enligt en sammanställning som EBM hade gjort. Enligt EBM så hade 

större delen av brotten inte uppmärksammat om det inte vore för anmälningsskyldigheten för 

revisorer, dessutom ledde alla anmälningar till förundersökning. Bara ett av de sjutton fall avskrevs 

vilket ansågs som ett lågt tal i jämförelse med tidigare avskrivningsantal på anmälningar som har 

inkommit från annat håll.83 

 

 Vissa har även kritiserat det som har sammanställts av EBM, där de menar att det inte påvisas att 

anmälningsskyldigheten har någon större inverkan på att komma åt ekonomisk brottslighet. EBM 

menar att det under de senaste åren visat sig att revisorer i ökad utsträckning anmält brott och att 

revisorer stod för totalt 41 anmälningar till EBM. Vad gäller frågan om revisorers kompetens rörande 

anmälningsskyldighet, har man från EBM och FAR SRS försökt att klargöra vilka praxis som ska gälla 

för revisorer.84 

 

Vad händer vid avskaffandet av anmälningsskyldigheten? 

I utredningen har det rekommenderats att revisorn inte ska hantera och uttala sig om företagets 

skatter, avgifter och vid misstanke om brott. Man anser att anmälningsskyldigheten inte längre ska 

ingå i revisorsuppdraget.85 Dock har man föreslagit att revisorn ska anmäla misstanke om bestickning 

och mutbrott, som de vill införa i revisorslagen och på så sätt får ett internationellt förhållande till 

OECD.86 Där OECD menar att revisorn självmant ska anmäla om det finns misstanke om bestickning 

och mutbrott87 som även gäller andra än styrelsen och VD.88 De ska även kunna lämna in uppgifter 

vid brottsmål där förundersökningsledare vill ha information om företaget.89 Syftet är också att 

                                                           

79 Larsson (2004) s 24 
80 Ibid. s 24 
81 Ibid. s 24 
82 Ibid. s 24 
83 Ibid. s25 
84 Ibid. s 25 
85 SOU 2008:32 s 211 
86 Precht (2008) 
87 SOU 2008:32 s 19 
88 Ibid. s 237 
89 Ibid. s 211 
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underlätta för revisorn att inte behöva avgå från sin revisions uppdrag när de underrättar företagets 

styrelse om misstanke om brott.90 

 
3.6 Kommande revisionsregler 
Under 2000-talet har det pågått ett arbete med att minska de administrativa bördorna för 

småföretagen inom EU, detta för att gynna ekonomin inom EU och göra den mer 

konkurrenskraftig mot övriga världen. EU-kommissionen som har drivit denna fråga menar 

att den ekonomiska bördan för små företag ska minskas med 25 procent fram till år 2012.91 

För att kunna underlätta för små företag har kommissionen utgivit rekommendationer på 

vad som anses vara små företag.  Rekommendationen återfinns i Fjärde och sjunde 

bolagsdirektivet som styr reglerna för att upprätta årsredovisning och koncernredovisning.  Dessa 

regler följs av gränsvärden som är ett mått på vad som ska anses som små företag.92 

• Färre än 50 anställda 

• Omsättning som understiger 65,7 miljoner 

• Balansomslutning som understiger 32,8 miljoner.93 

För att de ska befrias från revisionsplikten måste två av tre gränsvärden vara uppfyllda.94 Därmed är 

inte företaget tvingat att ha någon revisor, dock hindrar det inte dessa företag att ha en revisor. 

Företagen kan även välja att ha en kvalificerad revisor eller en lekman, men om en lekman utför 

granskningen får revisorn inte uttala sig om revisionen som om det skulle ha varit en lagstadgad 

revision. 95  Genom detta direktiv har svenska regeringen tillsatt fler utredningar för att komma fram 

till vilka typer av åtgärden som måste vidtas för att kunna minska den administrativa bördan för små 

företag kan minskas med 25 procent. 96 

                                                           

90 SOU 2008:32, s 237 
91Ibid. s 14 
92 Thorell & Norberg (2005), s 9 
93 Ibid s 9 
94 SOU 2008:32, s 153 
95 Ibid. s 85-86 
96 Ibid. s 177 
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3.7 Sammanfattning 
 

År Revisionsplikt Skattebrott Anmälningsskyldighet 

1971  Första lagen som reglerade 

situationer där den 

skatteskyldige försöker komma 

undan att betala skatt. 

 

1983 Ny lag där alla 

nyregistrerade aktiebolag 

var tvungna att anlita 

kvalificerad revisor. 

  

1988 Alla aktiebolag var tvungna 

att anlita kvalificerad revisor. 

  

1996  Ändring i Skattebrottslagen från 

falskdeklaration och 

skattebedrägeri till rubriceringen 

skattebrott. 

 

1999   Anmälningsskyldighet för 

revisorer vid misstanke 

om ekonomiska brott 

införs. 

2008 Slopande av revisionsplikt 

för företag som följer 

gränsvärden: färre än 50 

anställda, omsättning som 

understiger 65,7 miljoner 

SEK och balansomslutning 

som understiger 32,8 

miljoner SEK. 

Revisorns granskning av 

företagsskatter slopas och istället 

ska Skatteverket göra löpande 

kontroller av bokföring hos 

företag. 

Anmälningsskyldigheten 

för revisorer försvinner. 
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4 Empiri 

Nedan presenterar vi det empiriska resultatet från de tre intervjuer vi genomfört med företrädare 

från polismyndigheten, revisorsbranschen samt Skatteverket. 

4.1 Intervju med Linda Hansson, ekobrottsroteln Östergötland 

Intervju med Linda Hansson, sakkunnig ekonom på ekoroteln, polismyndigheten i Östergötlands län. 

Telefonintervju genomförd den 14/5. 

 

Revisionsplikten 

Hansson tycker ur ett allmänt perspektiv att det bra med ett avskaffande av revisionsplikten, då hon 

personligen anser att det är en betungande kostnad för småföretagare. Yrkesmässigt tas förslaget 

emot med försiktighet, grundat på en rädsla för att ett ökat antal anmälningar om bokföringsbrott 

från konkursförvaltare ska inkomma till polismyndigheten.  

 

Anmälningsplikten 

Revisorernas anmälningsplikt utnyttjas väldigt sällan av revisorerna till att göra anmälningar. Förra 

året inkom ca 4 anmälningar från revisorer till polismyndigheten i Östergötland. Hansson tror att 

revisorernas ovilja att anmäla grundar sig i att de hjälper till att styra upp bokföring och redovisning 

så att den blir bättre istället, åtminstone vid mindre allvarlig brottslighet och slarv. Revisorerna vill 

troligtvis inte göra någon anmälan i och med att de då måste avgå och på så sätt mister en kund. 

Hansson tror inte att just den biten kommer att göra någon större skillnad för deras del. Den typen 

av anmälningar kommer knappast att påverkas. Hansson tror däremot att anmälningsskyldigheten 

har en avskräckande inverkan. Hon har talat med ett flertal revisorer som hävdat att 

anmälningsskyldigheten varit positiv för revisorerna, då det har gett dem en påtryckningsmöjlighet 

mot företagarna. Om revisorn innan anmälningsplikten talade om för företagaren att skärpa till sig så 

hade de inget påtryckningsmedel utan företagaren brydde sig inte särskilt mycket. Då 

anmälningsplikten infördes fick revisorerna en utökad påtryckningsmöjlighet gentemot företagarna. 

 

Hansson tror att detta kan ge en negativ effekt, då anmälningsskyldigheten enligt förslaget kommer 

att avskaffas. För revisorernas del har anmälningsskyldigheten varit bra, men de har inte nyttjat den 

särskilt mycket utan använt den mot företagen utan att göra någon anmälan. 

 

De allra flesta anmälningarna som inkommer till polismyndigheten, kommer från konkursförvaltare i 

företag som det först efter att de gått i konkurs uppdagats att bokföringen varit dåligt skött.  Hon 

anser att det finns risk att anmälningarna från konkursförvaltare kommer att öka, där bokföringen är 

helt i oordning, mest troligt kommer detta att öka i småföretag. Dessa har oftast inget brottsligt 

uppsåt, mestadels har det att göra med att företagaren är i pengabrist eller tidsbrist och dylikt. Då 

blir bokföringen lidande då de inte har samma press från en revisor att sköta denna. Detta är den 

vanligaste orsaken redan idag. Hansson tillägger att de allra flesta anmälningar idag kommer från 

konkursförvaltare då företaget redan är dött, och då kan man inte göra mycket mer än att utreda i 

efterhand. 
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Effekten på skattebrott 

Hansson håller med Svenssons utredning (2008:32), om att effekter av en slopad revisionsplikt inte 

kommer att märkas särskilt mycket vad gäller skattebrott. Hon anser att en viss skillnad kanske 

uppstår, men det kommer att ge en försumbar påverkan.  Revisorer granskar inte alltför noga att 

företagarna faktiskt efterföljer de skattemässiga skyldigheterna. Polisen får ej in några anmälningar 

från revisorer gällande skattebrott. De anmälningar rörande skattebrott de får in kommer från 

skatteverket. Utredningar som rör allvarligare skattebrott tas oftast upp från deras egen 

underrättelseenhet via informatörer, där de fått tips om olika nätverk.  

 

Vad gäller småföretagare så menar Hansson att revisorn arbetar mer som en rådgivare, och hon ser 

inget som hindrar att revisorn i framtiden skulle kunna fungera som rådgivare vid taxering. Det som 

talar för en liten effekt är framför allt att Skatteverket ges en möjlighet att gå ut och göra enklare 

kontroller och se så att företagen har huvudbok och grundbok och en ordnad bokföring utan att gå in 

och göra en omfattande revision.  

 

Hur många kommer att välja att ha kvar revision 

Hansson är övertygad om att småföretagare kommer att välja bort revisorer i allt större utsträckning 

för att spara pengar och har förståelse för detta, hon hävdar att hon själv troligen skulle handla på 

samma sätt. Den grupp som riskerar att få fler anmälningar mot sig är småföretagare som vill spara 

pengar både på revisor och på redovisningskonsult. Det finns en möjlighet att dessa slarvar med 

redovisningen då de vet att det inte kommer någon revisor som ska granska räkenskaperna. Hon 

menar att det idag är många som anstränger sig mer då de vet att en revisor ska titta på papperen. 

Hon ställer sig dock tveksam till att Skatteverket ska kunna sköta samma jobb som revisorerna gör 

idag då myndigheten ej kommer att få några ökade anslag.  
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4.2 Intervju med Mattias Eriksson, auktoriserad revisor 
Intervju med Mattias Eriksson, auktoriserad revisor sedan 1995 och delägare, Grant Thornton.  

Ansvarig för deras revisionsverksamhet i Jämtland. Personlig intervju genomförd den 21/5. 

 

Grant Thornton International är en internationell organisation av självständigt ägda och styrda 

revisions- och konsultföretag. Totalt sett finns det cirka 30 000 medarbetare och drygt 500 kontor i 

mer än 100 länder. Grant Thornton i Sverige har fokus på att erbjuda tjänster inom revision, 

rådgivning, redovisning, skatt och corporate finance till ägarledda bolag. 

 

Revisionsplikten 

Eriksson säger att det finns en stor osäkerhet kring vad som kommer att hända vid ett avskaffande av 

revisionsplikten. Hur kommer bankerna att reagera till exempel? Det är ju inte säkert att förslaget 

kommer gå igenom så som det ser ut idag, men han tror att det kanske blir så när man vill 

harmonisera reglerna med EU. Idag finns det ju ändå ett val, om man inte vill ha revision kan man ha 

handelsbolag eller enskild firma. Eriksson anser att om revisionsplikten tas bort, så kommer de allra 

minsta aktiebolagen mer att likna enskilda firmor. Just nu har vi samma lagstiftning för alla 

aktiebolag, från de minsta till de största, och Eriksson anser att detta är olyckligt. Han menar vidare 

att det är utmanande och utvecklande att det blir en förändring på marknaden, men han kan tycka 

att gränserna som blir känns lite felaktiga.  

 

Anmälningsskyldigheten 

Eriksson anser att revisorns anmälningsskyldighet inte gett så stora brottsförebyggande effekter som 

det antogs vid införandet. Han tror inte att det är särskilt många av företagarna som vet om att 

revisorn har den skyldigheten. De företagare han arbetat med har inte varit lika öppna i sin kontakt 

med revisor efter att de fått klart för sig att denna skyldighet finns. Han tror att det som oftast sker, 

det är att om man stött på något så har man snarare gått på styrelsen så att de får en chans att 

hantera problemet först. När det sedan åtgärdats så har de ingen skyldighet att anmäla längre. 

Handlar den begångna felaktigheten om interna rutiner så försöker de hellre få styrelsen att hantera 

det och göra en anmälan. I vissa fall kan det dock vara ren brottslighet, ska vi självklart anmäla. Själv 

har han inte kommit i kontakt med det. Eriksson tror att de gånger anmälan skett så har det rört sig 

om grövre felaktigheter och brott, och på det planet anser han att anmälningsskyldigheten har haft 

en effekt.  

 

Eriksson menar att vissa av de brott som innefattas av anmälningsskyldighet inte borde göra det. Han 

exemplifierar det via ett inlämnande årsredovisningen för sent, lagstiftningen säger att det ska leda 

till en anmälan hos EBM. Eriksson anser dock att det inte är brott av den typen som EBM vill ha. 

Däremot så kan de som revisorer bli prickade eller fråntagna sin auktorisation av revisorsnämnden 

om de inte anmäler. Slutligen tror inte Eriksson att antalet frivilliga revisioner påverkas av att 

anmälningsskyldigheten försvinner.  
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Effekten på skattebrott 

Eriksson tycker att revisorns roll i förebyggandet av skattebrott är stor, då många företag begår 

skattebrott utan att veta om det. Han anser att revisorn där har kunskap och erfarenhet av att rätta 

till dessa felaktigheter. Vid ett slopande av revisionsplikten kommer inte dessa rättelser att göras 

utan då måste skatteverket göra egna bedömningar.  

”Man kan säga vad man vill om duktiga redovisningskonsulter, men vi märker att de 

inte har samma kunskapsbank. Inom byrån har vi många specialister inom olika 

områden, och den kontakten har inte alla redovisningskonsulter. Om de har någon 

redovisningskonsult som hjälper dem och det sen går till Skatteverket kommer det att 

leda till fler fel.”  

Eriksson tror också att de företagare som är benägna att ligga på gränsen förmodligen chansar 

mindre om de vet att de har revision. Han anser att det kommer bli svårare för skatteverket att 

kontrollera deklarationer och de kommer få göra fler kontroller ute på företagen. Eriksson säger att 

Grant Thornton inte förespråkar en deklarationsmodell där man kryssar i en ruta för att ange om 

man genomgått revision, då de anser att det då inte handlar om en frivillig revision, utan det ligger 

kvar att revisionen är något man måste ha för att inte råka illa ut hos Skatteverket. 

 

Eriksson är övertygad om att det stora flertalet av företagets klienter kommer att vilja vara kvar som 

kunder, på ett eller annat sätt. Han tror att det kommer bli en förändring av arbetsuppgifterna och 

att de kommer att göra andra saker för sina kunders räkning. Eriksson säger i anslutning till detta att 

om deras kunder delades in i mikroföretag, med omsättning under 3 miljoner kronor, och större 

bolag, så kommer en stor andel av mikroföretagen att välja bort revision, men ta hjälp på andra sätt. 

De företag som har en fungerande styrelse, de som har lån, de kommer vilja, alternativt tvingas välja 

att ha kvar revisionen. Merparten av företag med omsättning över 3 miljoner kronor kommer att vilja 

ha kvar revision. Han tycker att det är positivt att mikroföretagen väljer bort revisionen, då de kan 

göra andra saker åt dem istället. De dokumentationskrav som finns idag anser han inte ger så mycket 

i mindre företag. 

 

Angående kostnaderna för revision så anser Eriksson att de kan ses som betungande för de allra 

minsta bolagen, då de alltid måste följa samma dokumentation som för större företag. Han säger 

själv att det kan kännas som att det inte ger någonting. Han anser istället att delen borde reformeras 

och få andra regler. ”En revision bör aldrig kosta mindre än 10 000 för då har man inte gjort ett bra 

jobb, och ser man det bara som en kostnad då är det olyckligt.” Eriksson tycker inte att man ska se 

det som en kostnad, utan som någonting som hjälper hela samhället, för att minska kostnader för 

banker, Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten.  

 

Eriksson har inte mycket till övers för sättet utredningen är gjord. Han säger att: 

”Som utredaren uttryckte det, att det var en jättebesparing för alla aktiebolag, att vi 

kommer spara flera miljarder, det är bara propaganda. Det ligger ingen sanning i det 

överhuvudtaget. På det sättet det har gått till så känns det som att allt har legat på en 

enda person, som har varit utredare. Han ska visserligen ha tagit intryck från olika 

instanser; Revisorsnämnden, FARSRS, och Ekobrottsmyndigheten. Men det har vilat för 

mycket på en enda person. Det känns lite märkligt att allt vilat på en person, även om 

det ska vidare och tas upp i regeringen först innan det går igenom.” 
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4.3 Intervju med Sven-Erik Forslund, Skatteverket 
Intervju med Sven-Erik Forslund, skattedirektör på Skatteverkets kontor i Sundsvall. 

Telefonintervju genomförd 22/5 2008. 

 

Skatteverket är den myndighet som förvaltar Sveriges skatter. Skatteverket finns på ca 100 orter i 

hela landet och har drygt 11 000 anställda. De arbetar med att granska deklarationer och andra 

skatteärenden åt både privatpersoner och företag. 

 

Revisionsplikten 

Enligt Forslund är både hans personliga och Skatteverkets uppfattning att revisionsplikten bör vara 

kvar. Sett ur Skatteverkets synvinkel gör revisorerna en stor nytta genom att se till så att 

deklarationerna som inkommer till Skatteverket är ordnade redan från början när de inkommer. Det 

kommer in 13 000 orena revisionsberättelser i Sverige per år. Förutom det rättar de upp mycket i 

redovisningar. Framför allt anser Forslund att revisorerna ser till att det finns en riktig, ordnad och 

bra bokföring, så att Skatteverket har ett bra underlag. Forslund anser vidare att man märker en stor 

skillnad på redovisningsstandarden mellan enskilda firmor och aktiebolag, där merparten är fel av 

karaktären ordning och reda, beroende på okunnighet och slarvfel. Forslund tror att det grova fusket 

i viss grad hindras av revisorer, men säger samtidigt att revisorerna inte har den inriktningen på sitt 

revisionsjobb. Han tycker framförallt att de har väldigt liten tid på sig att göra revisionen.  

 

Anmälningsskyldigheten 

Vad gäller anmälningsskyldighetens effekt på skattefelet anser Forslund att den har varit av väldigt 

liten omfattning, mest beroende på att revisorn ska ha oerhört mycket på fötterna innan en sådan 

anmälan görs. Forslund anser dock att anmälningsskyldigheten har haft en viss avskräckande effekt, 

åtminstone bland vad han kallar ”vanliga hederliga tjuvar”. Däremot har det inte haft någon effekt 

hos kriminella personer som har bolag enbart för att fuska, då de alltid hittar vägar ändå. 

Skatteverkets uppfattning är att det underlättar för de som är oseriösa när revisionsplikten 

försvinner. 

 

Effekter på skattebrott 

Forslund menar att revisorerna är en hämmande faktor vad gäller förebyggande av skattebrott, men 

att det finns en stor andel fel ändå. Detta tror han har flera orsaker, bland annat finns det inte 

möjlighet för revisorerna att lägga ner så mycket tid på varje uppdrag samt att det finns en del 

oseriösa revisorer. Forslund hävdar också att många revisorer ”sitter för mycket i ägarnas knän”, som 

han uttrycker det, det vill säga att de ser till ägarnas intressen mer än till företagets och samhällets 

intressen. Revisorernas förebyggande av skattebrott är av något mindre värde än totalt sett på 

ekobrottssidan, men Forslund poängterar att den främsta hjälpen är att det finns en bokföring som 

är i ordning och reda så att Skatteverket kan jobba vidare med det materialet. Han förringar inte alls 

insatserna på den skattebrottsliga sidan.  

 

Forslund håller med om att revisionen visst är en kostnad, i diskussioner innan utredningen lagts har 

det framkommit att kostnader kring 10-20 000 är vanligt, och Forslund tycker inte att sådana siffror 

borde vara avskräckande eftersom de seriösa bolagen har en nytta av det här. De oseriösa hålls efter, 

och det gynnar ju även de seriösa bolagen. Forslund säger att de som anlitar professionell hjälp med 

bokföring, konsulthjälp och liknande oftast har högre kostnader än vad kostnaden för revisionen är, 
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och han anser därför att kostnaden för revision inte borde vara något avgörande skäl. Han tycker 

däremot att man kan avskaffa revisionsplikten för vilande bolag, då revisionen där ändå inte gör 

någon nytta för Skatteverkets del. 

 

Forslund säger att med de arbetsuppgifter som revisorerna har idag så kommer det naturligtvis inte 

finnas lika mycket revisionsarbete att utföra som tidigare. Han säger dock att å andra sidan så 

kommer ju en del av bolagen att i fortsättningen välja att ha revisor, så hela marknaden försvinner ju 

inte. Inom revisionskåren har man försökt att bredda sin marknad till bokförings- och konsultsidan, 

och det finns redan en hel del revisorer som är auktoriserade redovisningskonsulter. Överlag i 

revisionsbranschen så blir det mer jobb i en konsultroll för företagen. Inom FAR SRS har man tagit 

fram ett förslag om kvalitetssäkring för redovisning, bokföring och bokslut för att kunna möta de nya 

kraven. Forslund tror att många av revisorerna kommer vara kvar i olika roller i företagen även i 

fortsättningen, och det kan borga för att det även i fortsättningen hålls en god kvalitet på redovisning 

och bokföring. 

 

Forslund ger oss sedan Skatteverkets syn på borgenärsarbetet. Han säger att de är stora borgenärer 

på Skatteverket, likväl som leverantörer och banker är det. I och med en slopad revisionsplikt får de 

en försämrad sist genom att de inte kan lita lika mycket på ett bokslut, det blir svårare att säga hur 

ställningen i företaget är när inte en revisor har kontrollerat innan att balansräkningen är riktig, att 

inte tillgångar är övervärderade och så vidare. Från bankernas håll säger man att de kommer ta ut en 

procents högre ränta om man inte valt revisor i bolaget. Bankerna kan även skydda sig på andra sätt, 

en bank kan ju till exempel kräva att företaget ska ha revisor för att få ett lån, det är något som inte 

skatteverket kan göra. Forslund säger att han tycker att det är konstigt att utredningens förslag 

applåderas från företagarnas sida och att de inte tycker att de får ut något för det de betalar i dagens 

läge. Många bolag är ju stora fordringsägare och det kommer att skapa svårigheter för dem att inte 

kunna lita på boksluten riskvärderingar etc. 

 

Sven-Erik Forslunds uppfattning om utredningen är att den är oerhört tendensiös, som ett 

beställningsjobb. Den säger att de valda revisorerna inte har tillfört någonting av nytta för samhället 

eller Skatteverket och Forslund tycker att det är anmärkningsvärt att man dömer ut revisorskåren 

fullständigt.  
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4.4 Sammanfattning 
 

Respondent Revisionsplikt Skattebrott Anmälningsskyldighet 

Linda Hansson Personligen för ett 

avskaffande av 

revisionsplikten, då 

hon anser att det är en 

betungande kostnad 

för småföretagare. 

Yrkesmässigt tas 

förslaget emot med 

försiktighet. 

Hansson håller med 

SOU (2008:32) om att 

effekterna av en 

slopad revisionsplikt 

kommer att bli små 

vad gäller skattebrott. 

Hon anser att en viss 

skillnad kanske 

uppstår, men den 

kommer att bli 

försumbar. 

Hansson tror inte att 

slopandet av 

anmälningsskyldigheten 

kommer att göra någon 

större skillnad för deras 

del. 

Mattias Eriksson Eriksson säger att det 

finns en stor osäkerhet 

kring vad som kommer 

hända vid ett 

avskaffande av 

revisionsplikten. 

Eriksson anser att 

revisorns roll i 

förebyggande av brott 

är stor, då många 

företag begår 

skattebrott 

omedvetet. 

Eriksson anser att 

revisorns 

anmälningsskyldighet 

inte gett så stora 

brottsförebyggande 

effekter som det antogs 

vid införandet. Han tror 

inte att särskilt många 

av företagarna vet att 

revisorn har den 

skyldigheten. 

Sven-Erik Forslund Enligt Forslund är både 

hans personliga och 

Skatteverkets åsikt att 

revisionsplikten bör 

vara kvar. 

Forslund hävdar att 

revisorerna är en 

hämmande faktor vad 

gäller förebyggande av 

skattebrott, men att 

det finns en stor andel 

fel ändå. 

Forslund anser att 

anmälningsskyldighetens 

effekt på skattefelet 

varit av väldigt liten 

omfattning, mest 

beroende på att en 

revisor måste ha mycket 

fakta innan en anmälan 

görs. 
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5. Resultat 

Nedan presenterar vi resultatet från den teoretiska referensramen och våra empiriska data. Kapitlet 

är uppdelat i de avsnitt som återfinns i den teoretiska referensramen och den empiriska datan samt 

en sammanfattning av resultatet. 

5.1 Revisionsplikten 

Revisionen har funnits under en lång tid i Sverige, där den ständigt har utvecklas för att kunna 

anpassa sig efter utvecklingen av företag.  En av dessa utvecklingar var införandet av obligatorisk 

revision för alla aktiebolag, som skedde under 1983 fram till 1988.97 Detta införande gjordes för att 

kunna bekämpa den ekonomiska brottsligheten som man såg hade ökat kraftigt under 1970-talet.98 

Under 2008 har man från EU:s sida ansett att kostnaderna för revision är mycket betungande för små 

och medelstora företag.99 Samma diskussion fördes redan 1895 att det skulle leda till mycket 

betungade kostnader om man införde lagstadgad revision.100 EU vill även skapa ett gynnsammare 

ekonomiskt klimat för europeiska företag.101   

Vid frågorna angående vad respondenterna anser om avskaffande av revisionsplikten och hur de 

uppfattar kostnaden för revision för mindre bolagen anser de tre personerna som intervjuades att 

revisionsplikten bör var kvar.  Linda Hansson på ekobrottsroteln anser dock personligen att 

kostnaden för revision är väldigt hög för småföretagare och att det bör göras något åt 

kostnadsfrågan. Detta påstående ligger i linje med det som nämndes redan 1895 och det som nämns 

nu 2008 ifrån EU, om att kostnaderna för små och medelstora företag är ett problem. Mattias 

Eriksson på Grant Thornton menar att det redan finns möjligheter för företag att slippa 

revisionsplikten, genom att välja bolagsform som handelsbolag eller enskild firma och om 

revisionsplikten försvinner kommer de allra minsta aktiebolagen allt mer att likna enskilda firmor. 

Eriksson är dock öppen för förändring inom revision där han anser att det är lite olyckligt att det är 

samma lagstiftning på alla aktiebolag, men tycker att de gränser som omnämns i SOU känns felaktiga. 

När det gäller kostnaderna menar Eriksson att detta kan anses som betungande för de allra minsta 

bolagen på grund av att samma dokumentationskrav finns som i de större bolagen och i det 

avseendet anser han att lagen bör ändras. Sven- Erik Forslund på Skatteverket menar att revisorer är 

av stor nytta när det gäller inkommande deklarationer till Skatteverket, då de får ett bra underlag att 

jobba med. Forslund anser att redovisningsstandarden mellan enskilda firmor och aktiebolag skiljer 

sig märkbart och detta beror på okunnighet och slarvfel. Genom att revisorer får granska bokföringen 

så hindrar man sådana felaktigheter samt fusk från att uppstå.  Forslund håller med om att 

revisionen är en stor kostnad men anser inte att detta ska vara en avskräckande faktor för revision 

och menar att revisionskostnaden inte är högre än att anlita konsulthjälp. Dock tycker Forslund att 

revisionsplikten för vilande bolag bör avskaffas då den inte är till nytta för Skatteverket. 

                                                           

97 Sjöström (1994) s 148-149 
98SOU 2008:32, s 72 
99Ibid. s 177 
100 Sjöström (1994), s 36  
101 SOU 2008:32, s 177 
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5.2 Skattefel 

Under 1970-talet debatterades i Sverige att den ekonomiska brottsligheten hade ökat och de 

åtgärder som fanns var inte tillräckliga för att kunna hejda utvecklingen.102  Detta ledde till att en 

undersökning tillsattes för undersöka om revisorer kunde ha en hindrande effekt gentemot 

ekonomisk brottslighet. Detta ledde senare till att alla aktiebolag var tvungna att ha en kvalificerad 

revisor.103 Genom det nya förslaget som omnämns i SOU så kommer inte revisorer att handskas med 

företagens bokföring samt att upprätta årsbokslut utan detta ska ske av företagen själva.104  De har 

även tagit fasta på att slopandet kommer även leda till ökade skattefel när revisorers 

kontrollfunktion försvinner och har därför lämnat förslag på åtgärder.105  Åtgärderna innebär att 

Skatteverket ska kunna göra allmänna kontroller av bokföring och räkenskapsinformation genom 

oanmälda besök samt att företag ska genom deklarationen kunna uppge om de har anlitat en revisor 

eller en uppdragstagare.106  

 Frågorna rörande vilka effekter en slopad revisionsplikt kommer att få på skattebrott och vilken roll 

revisorerna haft vid förebyggandet av skattebrott hade respondenterna samma uppfattning som 

Utredningen att skattebrotten kommer att öka. Linda Hansson menar dock att denna ökning kommer 

att bli försumbar. Hansson menar att revisorer inte är särskilt ingående i sin granskning av företagens 

skatt utan jobbar mer som rådgivare när det gäller taxering . Hansson nämner även att de 

anmälningar som kommer in om skattebrott inte kommer från revisorerna själva utan från 

Skatteverket. Både Mattias Eriksson och Sven-Erik Forslund anser att revisorn har en förebyggande 

roll av skattebrott och de menar att många begår skattebrott utan att veta om det. Där menar 

Eriksson att revisorer gör en stor nytta att hjälpa till att rätta till dessa felaktigheter. Forslund nämner 

även att det förekommer en stor andel fel trots att en revisor har gått igenom materialet, han menar 

på att tiden revisorerna har på sig är knapp samt att många revisorer ser till ägarnas intresse mer än 

till samhällets . Men Forslund vill poängtera att revisorn ser till att bokföringen är i sin ordning när 

den kommer in till Skatteverket och där med underlättar för dem när de ska granska den. 

5.3 Anmälningsskyldigheten 

1999 infördes anmälningsskyldighet för revisorer och tanken med denna lag var att stimulera 

revisorer till att jobba brottsförebyggande. Lagen gav revisorer en skyldighet att anmäla till åklagare 

om misstanke förelåg att brott hade skett. Innan införandet av lagen hade revisorer inte skyldighet 

att anmäla till polis eller åklagare om brott kunde misstänkas, detta hindrades av tystnadsplikten. Det 

enda sättet en revisor kunde göra en anmärkning på var i revisionsberättelsen och det ansågs inte 

vara tillräckligt för att komma åt problemen, utan det ansågs att revisorer har möjlighet att upptäcka 

felaktigheter i en mycket tidigare fas än konkursförvaltare.107 Detta gav anledning till att 

anmälningsskyldigheten infördes för revisorer. Införandet var dock inte problemfritt utan skapade 

debatt bland politiker, sakkunniga samt experter inom området, som menade att förslaget inte var 

genomarbetat och att detta skulle skapa konsekvenser för relationen mellan revisorer och företagen. 

                                                           

102 SOU 2008:32, s 72 
103 BRÅ 1978:2 
104 SOU 2008:32, s 144 
105 Ibid. s 144 
106 Ibid. s 230-235 
107 Larsson (2004), s 23 
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De tyckte i stället att lagen skulle utformas till att revisorer har rätt till anmälan i stället för skyldighet 

vid misstanke om brott. Dessa diskussioner tystades ner något efter anmälningsskyldigheten 

infördes. Under första året kom det in 17 anmälningar från revisorer som i största del bestod av 

bokföringsbrott och under senare år så kommer det in 41 anmälningar per år.108 I SOU har de gett i 

förslag att ta bort anmälningsskyldigheten och ersätta den med att revisorn ska i stället anmäla vid 

misstanke om bestickning och mutbrott, detta för att kunna anpassa sig till OECD.109  

På frågorna rörande om anmälningsskyldigheten har gett resultat mot förebyggande av brott och 

vilka effekter det kommer att ge om den försvinner, anser alla tre respondenterna att en förändring 

inte kommer göra någon större skillnad mot hur det är nu. Linda Hansson nämner även att 

anmälningsplikten hos revisorer väldigt sällan utnyttjas. Hon tror att detta beror på ovilja hos 

revisorer att anmäla en klient då det leder till avgång och en förlorad kund, utan de ser till istället att 

bokföringen blir i sin ordning.  Däremot tror hon att anmälningsskyldigheten har en avskräckande 

inverkan och har även fått det bekräftat av flera revisorer att det är ett bra påtryckningsredskap mot 

företag och att ett avskaffande av anmälningsskyldigheten skulle leda till en negativ effekt. Mattias 

Eriksson menar att många företag inte vet om att revisorer har den skyldigheten och när väl företag 

får klart för sig att revisorn har en anmälningsskyldighet blir de inte lika öppna mot sin revisor som 

förut.  Förklaringen till att inte revisorer anmäler så ofta tror Mattias beror på att revisorn hellre går 

till styrelsen och meddelar om felaktigheter som finns och på sätt får de en chans att ordna det 

själva, men detta beror helt och hållet vilken typ av felaktighet det handlar om. Eriksson tycker att 

anmälningsskyldigheten innefattar brott som han anser inte borde ligga under 

anmälningsskyldigheten. Sven- Erik Forslund tycker också att anmälningar inte har ökat något efter 

att anmälningsskyldigheten infördes, detta tror han beror på att revisorer måste ha mycket goda skäl 

för att kunna göra en anmälan av sådant slag. Han håller dock med om att anmälningsskyldigheten 

har haft en viss avskräckande effekt. Han nämner även att Skatteverkets uppfattning är att om den 

försvinner kommer detta att underlätta för de som är oseriösa. 

 

 

                                                           

108 Larsson (2004) s 24-25 
109 Precht (2008) 
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5.4 Sammanfattning 
 

                     Revisionsplikt          Skattebrott    Anmälningsskyldighet 

Linda Hansson                 Anser personligen att     Hansson menar att            Hansson menar att den 

                                            kostnaden av revision    denna ökning kommer      utnyttjas sällan av 

                                            är mycket betungade     att bara bli försumbar.      Revisorer, men tror att 

                                            för småföretagare och   Hannson menar att            den har en av- 

                                            där kostnadsfrågan         revisorer inte granskar     skräckande inverkan 

                                            måste göras något åt.     alltför noga företagens     och ett avskaffande 

                                            Men tar förslaget med   skatt utan jobbar mer       skulle få en negativ 

                                            försiktighet.                      som rådgivare när det      effekt. 

                                                                                        gäller taxering . 

Mattias Eriksson              Menar på att det finns   Menar på att revisorer      Säger att företagen         

                                            redan val möjligheter      gör en stor nytta när det  i dag vet inte om att 

                                            för företag att slipa         gäller att rätta till               de har den skyldig- 

                                            revisionsplikten. När       felaktigheter som kan       heten och när de väl 

                                            det gäller kostnaderna   leda till skattebrott och    får reda på det blir 

                                            menar Eriksson att          förespråkar inte                 de inte lika öppna. 

                                            detta kan anses som       lösningen med deklara -   Eriksson säger även 

                                            betungande för de allra  tion. Då handlar det         att anmälningsskyldig- 

                                            minsta bolagen på           inte om friviligrevision.    heten innerfattas av 

                                            grund av samma                                                            brott som inte hör  

                                            dokumentation som                                                     hemma i anmälnings- 

                                            det större och där ser                                                  skyldigheten.  

                                            han i stället att lagen  

                                            borde ändras. 

Sven- Erik Forslund         menar på att revisorer   Det förekommer även      Forslund anser också 

                                            har en stor nytta när       nu felaktigheter fast en   att lagen inte har get 

                                            det gäller inkommande  revisor har gått igenom    något större resultat,  

                                            av deklarationer till         bokföringen. Men vill       men anser att den har  

                                            Skatteverket och håller  poängtera att revisorn      haft en avskräckande 

                                            med om att revisionen   ser till att bokföringen      funktion. 

                                            är en kostnad                   är i sin ordning. 

SOU 2008:32                    Under 2008 har man       Genom det nya förslaget Vill ta bort lagen och 

                                            från EU:s sida anset att  så kommer inte revisorer ersätta den med att 

                                            kostnaderna för               att handskas med              revisorer ska anmäla 

                                            revision är mycket           företagens grund-             vid misstanke om 

                                            betungande för små       bokföring, utan detta        bestickning och mut- 

                                           och medelstora företag. ska ske av företagen.         brott, för att kunna 

                                                                                                                                      förhålla sig till OECD. 
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6. Slutdiskussion 
I detta kapitel presenterar vi vår slutsats kring de effekter som en slopad revisionsplikt kommer att få 

utifrån intressenter samt förslag till fortsatt forskning. 

De slutsatser vi kan dra utav den information vi har inhämtat är att diskussionen som förs i dag om 

revisionsplikten fördes redan slutet av 1800-talet, att kostnaden för revision i mindre och medelstora 

företag ses som stor. En annan viktig punkt för införandet av revisionsplikt för alla aktiebolag var 

också att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Detta problem tycker vi inte förs lika hårt i 

utredning om avskaffandet, utan man nämner snarare att problem kan uppstå när kontrollfunktionen 

av skatter försvinner bland revisorer. Utav detta drar vi slutsatsen att man inte längre ser på 

lagstadgad revisionsplikt som ett bra verktyg för att hindra ekonomisk brottslighet. Vi kan tänka oss 

att det grundar sig i att antalet anmälningar från revisorer inte har varit särskilt omfattande. Bland 

dem vi intervjuat är alla tre eniga att kostnaden för revision i mindre och medelstora företag kan 

anses som betungande, men de har skilda åsikter om revisionens avskaffande och de är eniga om att 

revisionen bör vara kvar även för små och medelstora aktiebolag.  När det gäller kontroller av 

skatterna, anser vi inte att det nya lagförslaget kommer att medföra någon större förändring på den 

organiserade skattebrottsligheten. Däremot anser vi att det finns en möjlighet att fler företagare 

kommer att begå skattebrott, både medvetet och omedvetet. De föreslagna förändringarna medför 

egentligen bara att kontrollfunktionen förflyttas helt och hållet till Skatteverket. Genom denna 

förändring kommer förhållandet att se ut så här: 

 

 

 

                 

             Ekonomisk information 

 

Figur 6. Agent och principal förhållandet.110 

Det våra undersökningar gett oss är fakta om hur debatten har varit och hur revisionen utvecklats i 

Sverige. Det som framkommit om framtiden och vilka effekter ett avskaffande kan leda till är i 

nuläget endast spekulationer, då något färdigt beslut ännu ej fattats. 

 

                                                           

110 Artsberg (2003) s 85 

Revisorn Intressenten/ 

Principalen 

Den redovisningsskyldige/ 

Agenten 
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Förslag till fortsatt forskning 

Ett intressant ämne som vi stötte på under detta arbetes gång skulle man kunna få fram genom att 

utveckla denna fråga: 

”När ett utökande av förvaltningsrevision diskuterades 1975 så fanns farhågor om att revisorn skulle 

ha ett hämmande inflytande på initiativkraften hos ledningarna i bolagen. Anser Ni som revisor att 

det är svårt att anmärka på åtgärder som förorsakat bolaget skada utan att ingripa i eller anmärka på 

ledningens affärspolitik eller affärsmässiga åtgärder?” Vi anser att det skulle kunna göras en 

intressant och omfattande studie kring detta. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bibliografi 
Andersson, B-E (1994), Som man frågar får man svar – en introduktion i intervju- och enkätteknik, 
Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj (1994) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund, Studentlitteratur 
 
Artsberg. K. (2003) Redovisningssteori- Policy och praxis, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Bruzelius. H, Skärvad. P (2004),  Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, Lund 
 
Esaiasson, P. Gilljam, M. Oscarsson, H. & Wägnerud L (2007), Metodpraktikan, Norstedts Juridik AB, 
Stockholm 
 
Holme, I M & Solvang B (1997), Forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 
 
Larsson, B (2004), Revisorernas anmälningsskyldighet, Brottsförebyggande rådet, Stockholm 
 
Leijonhufvud, M & Wennberg S (2004), Brott & Straff i affärslivet, Iustus Förlag AB, Uppsala 
 
Miles, Matthew B & Huberman, A Michael.(1994) Qualitative data analysis: an expanded sourcebook 
Thousand Oaks, Ca:Sage 
 
Patel, R & Davidson, B (2003), Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 
 
Repstad, P (1999), Närhet och distans, Studentlitteratur, Lund 
 
Precht, E (2008), Slopad revisionsplikt i 96 procent av aktiebolagen, Balans nr 4 2008 
 
Sjöström, C (1994), Revision och lagreglering – ett historiskt perspektiv, Licentiatavhandling, 
Universitetet och Tekniska Högskolan, Linköping 
 
Thorell, P & Norberg, C (2005), Revisionsplikten i små aktiebolag, Svenskt Näringsliv, Stockholm 
 
Wallerstedt, Eva (1999) Regulation as a response to critical events: a century of struggle for the 

Swedish auditing profession, ur: Morgan, Glenn and Engwall, Lars, Regulation and Organizations. 

International Perspectives, London & New York: Routledge, pp. 146-165 
 
Aktiebolagslagen (1895) 
 
Aktiebolagslagen (2005:551) 
 
BRÅ 1978:2 Revisorers verksamhet 
 
BRÅ. Kvalitetsstudie om ekobrott. 2005-09-02/2 
 
FAR Förlag (2002), Regler om revisorer och revision, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
FAR Förlag (2006), Revision - en praktisk beskrivning, FAR Förlag AB, Stockholm 
 
Riksdagen, Proposition 1981/82:171 



 

  

Riksdagen, Lagutskottets betänkande 1997/98:LU 26 
 
Riksdagen, Proposition 1997/98:99 
 
Skattebrottslagen (1971:69) 
 
Skrivelse 1982-01-29 från Kommerskollegium 
 
SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
 



 

  

Bilaga 

Intervjufrågor 

Vilken är Er befattning? 

Hur många år har Ni arbetat i branschen? 

Vad anser Ni om avskaffandet av revisionsplikten? 

Argumentet ”mycket betungande kostnader” går igen både 1895 och idag vad gäller mindre företags 

kostnader för revision. Hur uppfattar Ni denna kostnad för mindre bolag? 

Tror Ni att era klienter kommer att behålla räkenskapsrevision men avstå från förvaltningsrevision? 

Har revisorns anmälningsskyldighet gett resultat i förebyggandet av ekobrott? 

Hur stor roll har revisorn i förebyggandet av skattebrott? 

Hur kommer effekten bli på skattebrottsfrekvensen om/när revisionsplikten och 

anmälningsskyldigheten tas bort? 

Ponera att anmälningsskyldigheten försvinner, anser Ni att det kommer att leda till att fler bolag 

väljer en frivillig revision? 

Hur tror Ni effekten av en slopad revisionsplikt kommer bli gällande skattebrott/-fusk/-fel? 

Tror Ni att revisionen i sig har en avskräckande effekt från skattebrott/-fusk, och i så fall, tror Ni att 

denna attityd kommer förändras om anmälningsskyldigheten tas bort? 

När ett utökande av förvaltningsrevision diskuterades 1975 så fanns farhågor om att revisorn skulle 

ha ett hämmande inflytande på initiativkraften hos ledningarna i bolagen. Anser Ni att det är svårt 

att anmärka på åtgärder som förorsakat bolaget skada utan att ingripa i eller anmärka på ledningens 

affärspolitik eller affärsmässiga åtgärder? 

1944 och 1975 ville man införa en allmän revisionsplikt i Sverige, men man ansåg att antalet revisorer 

var för få. Nu är situationen snarast den omvända. Tror Ni att det kommer bli ett ”överskott” av 

revisorer om lagförslaget går igenom? 

Hur stor andel av era klienter tror Ni kommer att välja en fortsatt frivillig revision? 

Finns det något Ni vill tillägga vad gäller revisionsplikten och dess framtid? 

Kan vi kontakta Er igen om vi skulle behöva komplettera våra uppgifter? 

 


