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Förord 
 
 
Författarna vill framföra sin uppskattning till alla inblandade som har gjort denna uppsats                       
möjlig. Författarna vill inleda med att tacka samtliga respondenter som har ställt upp och gjort 
det möjligt att genomföra intervjuerna. Dessa intervjuer har varit mycket betydelsefulla för  
uppsatsens fullföljande. Författarna vill även tacka samtliga opponentgrupper, 
som under resans gång, har gjort uppsatsen till det bättre. Slutligen vill författarna tacka sin  

                       handledare, Esbjörn Segelod, som har varit ett stort stöd. Utan hjälp från Er alla hade inte 
denna uppsats kunnat genomföras med samma kvalitet. 

 
 Ännu en gång; tack till Er alla! 
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Problem: Revisionsplikten för små aktiebolag kommer att avskaffas i juli 

2010 och i stället bli frivillig. Den avskaffade revisionsplikten 
förväntas innebära både för och nackdelar. Till förväntade 
fördelar kan nämnas minskade kostnader för de företag som väljer 
bort revisionsplikten; till förväntade problem och eventuella 
nackdelar ökad ekonomisk brottslighet samt ökade kostnader för 
samhället. 

 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur den ekonomiska 

brottsligheten kan tänkas bli påverkad av den slopade 
revisionsplikten i Sverige genom att undersöka vilka effekter  
som observerats i andra EU-länder som redan har slopat 
revisionsplikten. 

   
Metod: Undersökningen bygger på intervjuer med revisorer i Sverige, 

Finland, Danmark och Irland samt Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket samt FAR SRS. Dessa har intervjuats via e-post, 
telefon eller personligen beroende på geografiskt läge. Arbetet 
inleddes dock med förberedelser kring den teoretiska 
referensramen. 

 
Resultat: Olikheter har påvisats sig bland respondenter i frågan om den 

ekonomiska brottsligheten kommer att öka efter avskaffandet av 
revisionsplikten. I de undersökta länderna har den ekonomiska 
brottsligheten inte påverkas i någon avsevärt mening. Det har 
varken framkommit från de utländska respondenterna eller någon 
annan källa som kunde styrka motsatsen. Dock kan brottsligheten i 
Sverige öka något på grund av småföretagens utsatthet samt att de 
föreslagna gränsvärdena innebär att majoriteten av företag 
omfattas av avskaffad revisionsplikt.  

 
 
   



  

Abstracts 
 
Title:  Abolished audit requirement = Increased economic criminality? 
 
Date:   2009-06-02 

 
Level:   Master thesis in business administration, 15 ECTS 

 
Authors:  Elisabeth Johnson  Sanela Cehic 
   Fräkentorp, Bjurudden 3  Törnerosgatan 12 B 
   642 96  Malmköping  633 43  Eskilstuna 

 
Tutor:   Esbjörn Segelod 

 
Problem: The audit requirement for small companies will be abolished in 

July 2010 and instead become voluntary. The abolished audit 
requirement is expected to imply both advantages and 
disadvantages. The expected advantages to be mentioned are 
decreased costs for those companies which will drop the audit 
requirement; expected problems and potential disadvantages are 
increased economic criminality and increased costs for the 
community. 

    
Purpose: The purpose with this study is to research how the economic 

criminality expectedly can be affected by the abolished audit 
requirement in Sweden by researching which effects have been 
observed in other EU countries which already have abolished the 
audit requirement.  

   
Method: The research is based on interviews with auditors in Sweden, 

Finland, Denmark and Ireland and even with the Swedish 
authorities Swedish Economic Crime Authority, Swedish Tax 
Agency and FAR SRS. These have been interviewed by e-mail, by 
telephone or personally dependant on geographic location. Yet the 
thesis was opened by preparations around the theoretical frame of 
reference. 

 
Results: Differences have been proved by the respondents in the question 

about encreasing economic criminality after abolition of the audit 
requirement. The researched countries have not been affected by it 
in a bigger sense. Neither foreign respondents nor other sources 
could have proved the opposite. Yet the Swedish criminality might 
increase a bit due to small companies´s sensitivity and proposed 
marginal values which cause the majority of the companies to be 
involved by abolished audit requirement.  
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1. Inledning 
 
Idag omfattas samtliga aktiebolag av revisionsplikten. Om det förslaget som har lagts fram av 
regeringens utredare, Bo Svensson, går igenom kommer 96 procent av dessa företag att slippa 
revisionsplikten. Lagändringen föreslås gälla från den 1 juli 2010. Diskussionerna kring 
slopandet av revisionsplikten har intensiverats på senare tid. Överallt förs det debatter om 
vilka konsekvenser den slopade revisionsplikten kommer att ha i Sverige. Vissa är positiva till 
förslaget, medan andra är skeptiska. FAR SRS menar att förslaget har fått en större 
omfattning än vad som egentligen varit meningen (Balans 2008:4). Fler kritiker påpekar att 
det kommer att bli svårt att ersätta den kontrollfunktion som revisionen har idag. 
Finansinspektionen, Brottsförebyggande rådet samt Ekobrottsmyndigheten hävdar, enligt 
Fredrik Olsson (Dagens Juridiska Dagstidning, 2008), att förslaget öppnar dörren för ökat 
fusk och slarv. 
 
1.1 Bakgrund  
  
Beslut om att införa revisionsplikt i Sverige kom år 1983 och gällde samtliga aktiebolag. 
Beslutet fattades bland annat för att små företag var särskild utsatta för ekonomisk brottslighet 
(Thorell & Norberg, 2005). Förslaget om avskaffandet av revisionsplikten sägs innebära en 
återgång till de bestämmelserna som fanns innan år 1988. Detta innebär att många av dagens 
bestämmelser kring revision och revisorsuppgifter avskaffas, varför många ställer sig kritiska 
till förslaget. Ett exempel är att dagens revisorer har en skyldighet att granska styrelsens och 
verkställandets direktörs förvaltning. Om förslaget går igenom kommer 
förvaltningsrevisionen att avskaffas. Ett annat exempel är att revisorerna har en skyldighet att 
granska om företag fullgör sina skyldigheter att betala skatt samt om det förekommer brott 
inom företagens verksamhet. Vid misstanke om brott har revisorn en skyldighet att göra 
anmälan. Utredningen föreslår att även denna skyldighet upphävs (Balans 2008:4).  
 
I ett remissvar från Ekobrottsmyndigheten anges det att utredningen tar ett för stort steg 
genom sitt förslag om avskaffandet av revisionsplikten. Den tid som utredningen har haft till 
sitt förfogande anses ha varit för kort. Detta innebär att en ordentlig analys av konsekvenserna 
har varit omöjlig, framförallt vad det gäller revisorernas betydelse för att förebygga brott. 
Vidare anges att en sådan analys är av stor betydelse för brottsbekämpningen, men särskilt för 
näringslivet och en sund konkurrens (Ekobrottsmyndigheten, Remissvar, 2008). Även RN 
(Revisionsnämnden) anger i sitt remissvar att tiden för utredningen har varit för kort samt att 
tillräcklig analys av konsekvenserna har varit omöjlig (Revisionsnämnden [RN], 2008). 
 
I en rapport som gjordes av ECON (2007:092), på uppdrag av FAR SRS, belystes några 
samhällsekonomiska externa kostnader vid avskaffandet av revisionsplikten. Undersökningen 
baserades på intervjuer med olika organisationer som är såväl för som emot avskaffandet av 
revisionsplikten. Bland dem som är mest tveksamma till förslaget, återfinns Skatteverket och 
Brottsförebyggandet rådet. Dessa verksamheter är framförallt oroliga att en ökad ekonomisk 
brottslighet kan bli ett faktum vid avskaffandet av revisionsplikten.  
En annan undersökning, även den utförd av ECON, omfattande omkring 400 norska 
aktiebolag, påvisade att majoriteten av dessa företag, är överens om att negativa effekter vid 
avskaffandet av revisionsplikten kommer att höra till verkligheten. Så många som 70 procent 
uppgav en ökad risk för ekonomisk brottslighet är att vänta (ECON 2007:092).  
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Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är en samlingsbeteckning som innehåller olika typer av  
brott. De mest förekommande ekobrott i Sverige är skattebrott och bokföringsbrott.  
Under år 2008 har anmälningarna omfattat 15 100 brott mot skattebrottslagen samt uppgick 
antalet bokföringsbrott till 8 600. Under lång tid har den svenska staten fört en kamp mot 
skattefusk och ekonomisk brottslighet. Det överordnade ansvaret för att bekämpa ekonomisk 
brottslighet ligger hos polisen och åklagarväsendet samt Ekobrottsmyndigheten. Regler som 
styr revisorns skyldigheter vid misstanke av brott finns angivna i olika reglerverk (Statens 
offentliga utredningar [SOU] 2008:32).  

 
Direktiven om avskaffandet av revisionsplikten kommer från fjärde bolagsdirektivet, artikel 
51, som har utfärdats av EU. Direktivet anger att vissa företag skall befrias från 
revisionsplikten. Följande två av tre gränsvärden skall uppfyllas för att små företag skall 
undandras från revisionsplikten (SOU 2008:32): 
 

• Ett genomsnittligt antal understigande 50 anställda 
• Nettoomsättning understigande 7,3 miljoner euro 
• Balansomslutning understigande 3,5 miljoner euro 

 
Inom EU är det idag endast Sverige och Malta som ännu inte har avskaffat revisionsplikten 
för små företag. Sveriges grannländer Finland och Danmark har avskaffat denna 
revisionsplikt år 2007 respektive år 2006. Några andra länder där revisionsplikten har 
avskaffats redan tidigare är Irland, England och Tyskland. Även i dessa länder har det pågått 
många spekulationer och diskussioner, kring avskaffandet av revisionsplikten. I Finland har 
bestämmelserna kring revisionsplikten dock varit annorlunda även innan avskaffandet av 
revisionsplikten. De minsta företagen kunde även tidigare slippa lagstadgad revision under 
förutsättning att dessa företag hade en så kallad lekmannarevisor. I England avskaffades 
revisionsplikten redan år 1993 och gränsvärdena har ökat genom åren, vilket innebär att allt 
fler företag har undantagits från revisionsplikten. I Tyskland har cirka hälften av samtliga 
aktiebolag befriats från revisionsplikten (SOU 2008:32).    
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Förmodligen kommer revisionsplikten för svenska småföretag i enlighet med nämnda 
utrednings förslag att avskaffas den 1 juli 2010, även om konsekvenserna av ett sådant 
avskaffande ännu är omtvistade och okända. Som tidigare nämnt har revisionsplikten i 
Sverige, för samtliga aktiebolag, funnits sedan år 1983. Beslut om att införa revisionsplikten 
fattades, eftersom små bolag var särskild utsatta för ekonomisk brottslighet (Thorell & 
Norberg, 2005). Slopandet av revisionsplikten medför både för- som nackdelar. Enligt 
tidigare studier i ämnet är den främsta fördelen att vissa små bolag slipper det stora 
ekonomiska trycket i form av revisionskostnader, vilket rimligtvis borde ge pengar över att i 
stället satsa på företagsutveckling (SOU 2008:32). Thorell och Norberg (2005) menar istället 
att nackdelen med avskaffad revisionsplikt kommer i första hand att falla på samhället med 
komplicerad skattekontroll och brottsbekämpning.  
 
Flertalet företagare sköter sin verksamhet enligt gällande lagar och praxis, men det gäller 
tyvärr inte alla. Några expertorgan, bland andra FAR SRS, är oroliga för att slopandet av 
revisionsplikten kommer att innebära att allt fler slarvar och handlar oärligt ekonomiskt, när 
kontrollen i form av revision inte kan utövas på samma sätt som tidigare (Balans 2008:4). 
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I första hand gäller det skattebrott där staten troligtvis kommer att luras på åtskilliga miljoner 
kronor i form av undanhållna skatteintäkter. Andra brott relaterade till skattebrott är 
bokföringsbrott som kan vara svåra att upptäcka även för en rutinerad revisor. Under år 1999 
gav regeringen i uppdrag åt Brottsförebyggande Rådet att genomföra vissa branschstudier 
angående ekonomisk brottslighet. Uppdrag gick ut på att utreda formerna för och 
omfattningen av den ekonomiska brottsligheten i vissa branscher, som av kommissionen, 
ansågs vara särskilt belastade i fråga om ekonomisk brottslighet. Sammantaget ingick 830 
företag från sju olika branscher i undersökningen och slutsatser som framkom var bland annat 
följande (Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 1999:7): 
 

• 30 procent av företagen kunde misstänkas för brott 
• I förhållande till brottsmisstankar var åtalsanmälningarna och åtalen ganska få 
• Brottsmisstankarna omfattade relativt sett mindre belopp 
• Brister i bokföringen fanns hos 50 procent av företagen 

 
Enligt studien misstänkte Skatteverket brottslighet hos närmare en tredjedel av företagen. 
Även om det i de flesta företagen rör sig om mindre belopp, konstateras det att i sammantaget 
uppgår det hela till stora värden (BRÅ, 1999:7).  
 
I nuläget pågår endast spekulationer och gissningar baserade på den befintliga ekonomiska 
brottsligheten och den tänkbara utvecklingen efter revisionspliktens upphörande. Detta bidrar 
till avsaknad av konkreta verklighetsbaserade underlag för hur den ekonomiska brottsligheten 
kommer att påverka just Sverige. Ett sätt att få bättre kunskap om vilka konsekvenser ett 
avskaffande av revisionsplikten skulle kunna få är att studera vilka effekter som ett sådant 
avskaffande haft i de länder som tidigare avskaffat revisionsplikten. Irland, England och 
Tyskland framstår här som intressanta medlemsstater att studera, eftersom revisionsplikten 
där avskaffades tidigt. Andra intressanta medlemsstater för studiens syfte är de nordiska 
länderna, Danmark och Finland.  
 
1.3 Problemformulering 
 
Revisionen som sådan har haft ett brottsförebyggande syfte, vilket tros försvinna om 
revisionsplikten slopas. De värsta farhågorna i och med slopad revisionsplikt handlar i första 
hand om ökad ekonomisk brottslighet, vars omfattning idag är svår att förutse. Författarnas 
problemfrågor är därför följande: 

 
1. Hur har den ekonomiska brottsligheten påverkats av avskaffad revisionsplikt i andra 

             europeiska länder? 
 
2.   Kommer slopandet av revisionsplikten öka den ekonomiska brottsligheten i Sverige? 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur den ekonomiska brottsligheten kan tänkas bli 
påverkad av den slopade revisionsplikten i Sverige genom att undersöka vilka effekter som 
observerats i andra EU-länder som redan har slopat revisionsplikten.
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1.5 Avgränsning 
 
Författarna är medvetna om att avskaffandet av revisionsplikten kommer att beröra många fler 
aktörer än de som tas upp i denna undersökning, men att för att kunna uppnå uppsatsens syfte 
samt besvara problemfrågorna har följande avgränsning genomförts: 
 
Uppsatsen har avgränsats genom inriktning på slopad revisionsplikt och dess eventuellt 
kommande effekter på ekonomisk brottslighet i Sverige. Avgränsningen har även gjorts 
genom fokusering på fem andra europeiska länder ur den synpunkten att revisionsplikten 
redan har avskaffats i dessa länder och att konsekvenserna av denna redan har påvisats. För att 
bilda en uppfattning om konsekvenserna av den slopade revisionsplikten för småföretag, har i 
första hand fokus lagts på intervjuer av revisorer i dessa fem länder som en viktig del av 
datainsamlingen. Detta därför att dessa länder redan har upplevt konsekvenserna av den 
slopade revisionsplikten för småföretag. På detta sätt skapas ett underlag som kan jämföras 
med hur det i framtida perspektiv kan komma att se ut i Sverige. 
 
Som komplement till de ovan nämnda intervjuerna, har även svenska revisorer intervjuats för 
att skapa en bild av deras syn på den kommande lagändringen samt den ekonomiska 
brottsligheten. För genomförandet av intervjuer i Sverige har författarna begränsat sig till sex 
svenska revisionsbyråer varav fyra av dessa är stora och globala revisionsbyråer som finns i 
Sverige, men även i undersökningen valda europiska länder. Detta val är gjort, eftersom 
författarna anser att det är de största revisionsbyråerna som är lättast att nå samt att dessa 
anses stå för flest antal rapporterade ekobrott och därmed kan bistå med den mest aktuella 
informationen. Två mindre revisionsbyråer valdes på grund av dess inriktning mot små 
aktiebolag. 
 
För att få en bättre förståelse kring ekonomisk brottslighet i Sverige idag, har avgränsningen 
även gjorts till fem statliga myndigheter och organisationer. Dessa är Ekobrottsmyndigheten, 
Skatteverket, Finansinspektionen, Brottsförebyggandet Rådet samt FAR SRS. Det är dessa 
myndigheter och organisationer som författarna anser kommer, i första hand, känna av 
inverkan av den slopade revisionsplikten, vad det gäller ekonomisk brottslighet. 
 
 
1.6 Målgrupp 
 
Ämnesområde som behandlas i uppsatsen anses vara relevant för en rad målgrupper. 
Studenter som studerar ekonomi och funderar på att ge sig ut i revisorsyrket är en av dessa 
målgrupper. Ytterligare kan det vara av intresset för redan yrkesaktiva revisorer och andra 
statliga myndigheter som exempelvis redan arbetar med bekämpning av ekobrott eller där 
revisionen har en avgörande funktion.  
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1.7 Disposition 
 

Figur 1.1: Schematisk bild över uppsatsens uppbyggnad. 
Källa: PM1: Temastudie ‐ konsumentbeteende, Lennart Haglund, 2006 
 
Figuren ovan visar uppsatsens struktur. Det framgår även hur de olika centrala delarna i 
uppsatsen presenteras och i vilken ordningsföljd. Flera detaljerade beskrivningar följer nedan: 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Detta kapitel ger en introduktion i ämnet. Här presenteras bland annat en bakgrund och 
problemdiskussion kring ämnet slopad revisionsplikt. Därefter följer problemfrågorna och 
syftet som sedan mynnar ut i avgränsning och målgrupp. 
 
Kapitel 2 - Metod 
Metodkapitelet ger en beskrivning av tillvägagångssättet för undersökningen. Det redogörs 
även för de typer typer av data som har samlats in samt antalet bortfall. Kapitlet avslutas med 
en metod- och källkritik.  
 
Kapitel 3 – Litteraturgenomgång 
I detta kapitel har den, för uppsatsen, relevanta teoretiska referensramen framställts. Kapitlet 
inleds med en kort beskrivning av revision- samt revisorsuppgifter i Sverige idag. Därefter 
behandlas ämnet ekonomisk brottslighet samt revisionsplikten och slutligen exemplifieras fem 
andra europeiska länder, där revisionsplikten redan har avskaffats. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Kapitel fyra består av genomförda intervjuer. Intervjuerna är presenterade efter respektive 
respodentgrupp. Kapitelet avslutas med en sammanfattande tabell.   
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel analyseras den empiriska materialet med hjälp av teorier och fakta från 
litteraturgenomgången. Upplägget följer arbetet i övrigt och uppsatsens 
problemfrågeställningar diskuteras löpande i texten. 
 
Kapitel 6 – Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit i undersökningen. Kapitlet avslutas 
med förslag på vidare studier. 
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2. Metod 
 
2.1 Metodintroduktion 
 
Den forskningsmetod som valts i denna uppsats är den deduktiva. Något förenklat innebär 
deduktivt tillvägagångssätt att forskaren har befintlig teori som utgångspunkt och arbetar sig 
vidare till empiri (Bryman, 2002, sid.22). Förberedelsen genomfördes såtillvida att författarna 
inriktade sig på det teoretiska området först och genomförde en så kallad förstudie. Denna 
förstudie gav bra med underlag kring ämnet och författarna kunde utveckla uppsatsen vidare. 
 
Som kvalitativ undersökningsmetod valde författarna att intervjua ett antal respondenter 
personligen. De respondenter som intervjuades personligen var till hands rent geografiskt. De 
respondenterna som geografiskt var längre bort intervjuades via e-post. Den direkta orsaken 
till att den kvalitativa undersökningsmetoden i detta fall utgjordes av intervjuer var att 
respondenters personliga uppfattning om såväl slopad revisionsplikt samt dess effekter endast 
kunde återges av människor i verkliga livet. Författarna anser att just detta måste belysas ur 
praktisk och verklighetsnära synvinkel, vilket litteraturen är sämre på i sammanhanget.  
 
Undersökningsmetoden i denna uppsats består av fem steg som redovisas enligt nedanstående 
figur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 ”Metodschema” 

 
2.2 Datainsamling 
 
Det insamlade materialet som har använts i uppsatsen består av primär- och sekundärdata. 
Primärdata innehåller ny information kring ämnet och har samlats in genom intervjuer. 
Sekundärdata består av redan befintlig information och har hämtats från, bland annat, olika 
offentliga och kommersiella databanker samt böcker (Artsberg, 2003, sid.45). För en bättre 
överskådlighet presenteras dessa i två olika avsnitt. 2.3 Sekundärdata behandlar 
tillvägagångssätt för insamling av sekundärdata samt dess betydelse för uppsatsen. 2.4 
Primärdata behandlar tillvägagångssätt för den typen av data samt dess betydelse för 
uppsatsen.  
 
2.3 Sekundärdata 
 
Insamling av sekundärdata har skett genom bland annat bibliotekens databaser vid 
Mälardalens Högskola samt statsbiblioteket i Eskilstuna. Databaser som har varit mest 
informationsrika är:  

• FAR Komplett 
• Artikelsök  
• ABI/Inform   

STEG 1 
 
FÖRSTUDIE 
 
 

STEG 2 
 
SEKUNDÄR
- DATA 

STEG 3 
 
PRIMÄR 
– DATA 

STEG 5 
 
SLUTSATS 

STEG 4 
 
ANALYS 
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Sekundärdata som har använts i denna undersökning består av forskningsrapporter, 
vetenskapliga artiklar, böcker och annan relevant litteratur. En del material hämtades även 
från respondenten, Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten samt respondenten, John 
McCarthy, från Grant Thornton i Dublin. Andra betydelsefulla informationskällor har varit 
tidskriften ”Balans”, eftersom många artiklar om slopad revisionsplikt har blivit publicerade i 
denna.  
 
För att få kunskap i det valda ämnet har författarna redan i sin förundersökning använt sig av 
bland annat följande sökord: Revisionsplikt, revision, revisorsyrket, ekonomisk brottslighet, 
lagändringar, konsekvenser. Sekundärdata har sedan använts för att bygga upp referensramen 
samt att den även har använts vid analys tillsammans med det primärdata som består av 
intervjuer med kunniga personer inom ämnet. 

 
2.4 Primärdata  
 
Primärdata består av personliga intervjuer samt intervjuer via e-post. Som tidigare nämnt är 
detta ny data som samlats in för uppsatsen i fråga (Artsberg, 2003, sid.45). Dessa intervjuer 
anses göra uppsatsens syfte genomförbart. 
 
2.4.1 Val av respondenter 
 
För att skaffa sig insikt i hur slopandet av revisionsplikten för små företag kan tänkas påverka 
den ekonomiska brottsligheten i Sverige, har ett antal respondenter valts ut för intervjuer via 
e-post i andra europeiska länder där revisionsplikten är redan avskaffad. Detta kändes som ett 
naturligt och mycket självklart val, eftersom det i dagsläget endast spekuleras i vilka 
konsekvenserna av den kommande avskaffade revisionsplikten kan tänkas leda till. Även om i 
dagsläget samtliga EU-länder har avskaffat revisionsplikten utom Sverige och Malta, valde 
författarna att begränsa sig till följande utvalda länder: 

• Finland 
• Danmark 
• Irland  
• England  
• Tyskland 

 
Finland och Danmark, ansågs kunna ge en bättre bild av utvecklingen i Norden vid avskaffad 
revisionsplikt, men eftersom dessa nyligen har avskaffat revisionsplikten, valde författarna 
även att undersöka utvecklingen i de tre resterande länderna. Dessa länder ansågs även ge en 
bättre bild just kring påverkan på ekonomisk brottslighet, eftersom där har det gått längre tid 
sedan revisionsplikten avskaffades. Ytterliggare ett antal mindre revisionsbyråer valdes ut för 
att öka sannolikheten för åtminstone ett svar från varje land. Som verktyg för att hitta 
potentiella respondenter, har författarna använt sig av bland annat sökmotorn Google på 
Internet för att på detta sätt hitta dessa revisionsföretags hemsidor. Detta tillvägagångssätt har 
tillämpats för att hitta respondenter både utomlands och även vissa inom Sverige. 
 
För intervjuer i ovanstående länder har först och främst valts revisionsbyråer som verkar 
globalt och som därför har kontor i de flesta länder, det vill säga: 

• KPMG 
• Grant Thornton 
• Ernst & Young 
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• PricewaterhouseCoopers 
 
Författarna ansåg dessa kunniga i ämnet samt att dessa ansågs kunna ge en bättre bild av vilka 
konsekvenser avskaffandet av revisionsplikten har lett till i deras respektive länder, speciellt 
vad det gäller ekonomisk brottslighet. Just därför att dessa revisionsbyråer är globala, låg de 
därför nära till hands som respondenter trots det geografiska avståndet till dessa. 
Respondenter som har valts för intervjuer är, enligt författarna, kunniga personer i ämnet samt 
att en del av dessa anses påverkas mest vid avskaffandet av revisionsplikten.  
 
Eftersom syftet är att undersöka hur den ekonomiska brottsligheten kan tänkas bli påverkad av 
den slopade revisionsplikten i Sverige, utgör därför de utländska respondenternas uppfattning, 
både när det gäller den avskaffade revisionsplikten och positiva eller negativa konsekvenser 
av den, en tänkbar mall för hur den kommande situationen kan komma att se ut i Sverige.  
 
Då lagändringen träder i kraft först 2010, finns det inga praktiska erfarenheter från svenskt 
håll i dagsläget utan endast spekulationer hur situationen kan tänkas utveckla sig. Eftersom 
författarna vill skapa en bild av svenska revisorers och myndigheters synsätt både på den 
avskaffade revisionsplikten samt dess potentiella konsekvenser, har som komplement valts ut 
följande grupper i Sverige för intervjuer: 

• KPMG 
• Grant Thornton 
• Ernst & Young 
• Öhrlings PricewaterhouseCoopers 

 
Ovanstående revisionsbyråerna är internationella och bland de största i Sverige. Dessa ansågs 
mycket kunniga i området samt att revisionsbyråerna blir en av de första som kommer att 
påverkas av avskaffad revisionsplikt. Eftersom dessa byråer är bland de största med flera 
kunniga personer inom ämnet, ansågs dessa också vara mer tillgängliga för intervjuer. Ett 
ytterligare skäl till att intervjua just dessa revisionsbyråer var också att det var deras filialer 
utomlands som i första hand valdes ut som respondenter när utländska revisorer skulle 
intervjuas. Det valdes ytterliggare två mindre revisionsbyråer av det skälet att de mindre 
revisionsbyråerna är framför allt inriktade mot mindre aktiebolag. 
 
Därefter har ytterliggare respondenter valts ut för deras kunnighet vad det gäller ekonomisk 
brottslighet i Sverige bland annat därför att deras kunskap baseras i större utsträckning på 
juridik. Dessa respondenter är följande: 

• Ekobrottsmyndigheten 
• Skatteverket 
• Finansinspektionen 
• FAR SRS 
• Brottsförebyggande rådet 

 
Ovanstående respondenter är statliga myndigheter och organisationer som ansågs vara viktiga 
för att få en bättre förståelse för hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i Sverige idag samt 
hur denna kan tänkas bli påverkad vid avskaffandet av revisionsplikten. Därför ansågs dessa 
utgöra ett viktigt komplement i undersökningen.  
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2.4.2 Intervjuer 
 
Intervjuer utgör den mest förekommande strategin för datainsamling, oftast eftersom dessa 
ger mycket rik information till forskaren (Bryman, 2002, sid. 123). I denna undersökning har 
författarna valt att genomföra intervjuer med utländska revisorer per e-post, personliga 
intervjuer med svenska revisorer samt statliga myndigheter och organisationer. 
 
För att göra det möjligt att genomföra intervjuer utomlands, besöktes framförallt 
revisionsbyråernas internationella hemsidor och därefter respektive lands hemsida för att 
hämta e-postadresser för en närmare kontakt. För att se närmare vilka hemsidor det rör sig 
om, hänvisas läsaren till källförteckningen. Vissa byråer hade namn på kontaktpersoner, 
medan andra hade bara ett formulär som fylldes i. Kontaktpersoner som hittades, kunde vidare 
kontaktas via e-post, där författarna beskrev sitt ärende och bifogade intervjuguiden (se 
nedan). I andra fall fylldes i ett formulär, där författarna beskrev sitt ärende och bad om att få 
komma i kontakt med revisorer på deras byråer. Detta tog oftast längre tid innan möjlighet 
fanns att genomföra en intervju via e-post.  
 
För att öka sannolikheten för åtminstone ett svar från varje land besöktes även Eniros hemsida 
för att hitta ytterliggare revisionsbyråer i respektive land. Därefter valdes slumpvis ett antal 
revisionsbyråer, där kontakten togs via e-post. Även här förklarade författarna sitt ärende och 
bifogade intervjuguiden. Sammanlagt blev det 28 byråer fördelade på de fem valda länder.  
 
Personliga intervjuer genomfördes med svenska revisorer. Sammanlagt valdes en revisor från 
varje revisionsbyrå. För att komma i kontakt med revisorer har författarna besökt respektive 
byråns hemsida för att få fram telefonnummer till kontoren i Eskilstuna. För att se vilka 
hemsidor det rör sig om, hänvisas läsaren till källförteckningen. Kontakten togs vidare via 
telefon, där författarna talade om vad ärendet gällde och därefter hänvisades författarna till 
kontaktpersoner som kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Författarna fick en ganska bra 
respons och fyra av sex intervjuer kunde genomföras, varav tre av dessa på respektive kontor i 
Eskilstuna. Innan själva intervjun skickades intervjuguiden via e-post till kontaktperson på 
respektive revisionsbyrå. Efter den genomförda intervjun sammanställdes materialet och 
skickades tillbaka till respondenterna för deras godkännande. Därefter kunde det godkända 
och insamlade materialet tas med i undersökningen och redovisas i kapitel fyra ”Empiri”.    
 
Första kontakten med Ekobrottsmyndigheten togs via e-post, där författarna berättade om vad 
ärendet gällde. Därefter fick en av författarna svar från en eko-revisor, där denne sedan 
kontaktades via telefon för att bestämma en tid för genomförandet av intervjun. Denna 
intervju genomfördes sedan via telefon på grund av distans. Samma procedur genomfördes 
med FAR SRS och Skatteverket. 
 
2.4.3 Intervjuguiden 
 
I denna undersökning har tre olika intervjuguider sammanställts: 

• Intervjuguide till utländska revisorer 
• Intervjuguide till svenska revisorer 
• Intervjuguide till statliga myndigheter och organisationer 
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Samtliga intervjuguider följer även teorins uppbyggnad som följer nedan: 
• Första delen behandlar allmänt om revision samt revisorsuppgifter 
• Andra delen behandlar frågor som rör ekonomisk brottslighet 
• Tredje delen behandlar ämnet revisionsplikt 

 
Intervjuguider består av öppna frågor. Dessa ansågs vara bästa tillvägagångssättet, eftersom 
respondenten tillåts svara fritt. Författarna ansåg att öppna frågor skulle även leda till mer 
öppna och utvecklade svar. Författarna har försökt hålla sig till samma typer av frågor i 
samtliga intervjuguider för att bättre besvara de ställda problemfrågorna samt syftet. Samtliga 
intervjuguider finns som helhet presenterade som bilagor. 
 
Intervjuguide till utländska revisorer (Bilaga 1) 
Första delen består av tre stycken frågor som behandlar allmänt om hur revision samt 
revisorsuppgifter ser ut idag i de valda länderna. Författarnas tanke var att sedan jämföra 
mellan revisorsuppgifter i Sverige idag och de andra valda europeiska länder. Författarna ville 
se vilka skillnader som förekommer samt få en bild över hur revisorsuppgifter kan komma att 
se ut efter avskaffandet av revisionsplikten. Dessa frågor ansågs även ge en inblick i 
skillnader mellan vilka typer av företag som är klienter hos revisionsbyråerna idag och hur 
detta kan påverkas efter att revisionsplikten avskaffas. 
 
Andra delen som behandlar frågor kring ekonomisk brottslighet ansågs kunna ge en bild över 
vilka förändringar avskaffandet av revisionsplikten kan medföra för revisors skyldigheter vid 
misstanke om brott. Författarna hade även för avsikt att se om någon skillnad förekommer 
mellan de olika länderna. 
 
Den tredje delen består av sammanlagt åtta frågor som handlar om avskaffandet av 
revisionsplikten och dess konsekvenser. Dessa frågor togs fram för att få en bild över hur 
avskaffandet av revisionsplikten har påverkat den ekonomiska brottsligheten i de valda 
länderna samt att se om några skillnader förekommer. 
 
Intervjuguide till svenska revisorer (Bilaga 2) 
Första och andra delen följer ”Intervjuguiden till svenska revisorer”. I den första delen som 
behandlar allmänt om revision samt revisorsuppgifter har sammanlagt tre stycken frågor valts 
ut. Detta för att få en inblick i vilka typer av företag som är kunder hos respektive byrå samt 
få en bild av hur revisors arbetsuppgifter ser ut idag. Om avskaffandet av revisionsplikten 
genomförs som förslaget anger idag, kommer revisionen förlora den funktion den har idag 
samt att 96 procent av samtliga aktiebolag i Sverige kommer att befrias från revisionsplikten. 
Detta, i sin tur, betyder att revisionsbyråerna kan komma att riskera att förlora de flesta av 
sina kunder samt att samtliga dessa företag befrias från den kontrollen som revisionen har 
idag. 
 
Andra delen behandlar frågor kring ekonomisk brottslighet. Vid avskaffandet av 
revisionsplikten, som förslaget anger, kommer inte en revisor omfattas längre av lagen vad det 
gäller dennes skyldighet vid misstanke om brott. Sammanlagt har fyra frågor formulerats för 
att få en bättre förståelse över vilka skyldigheter en revisor har idag vid misstanke om brott 
samt vilken procedur som gäller vid anmälning av brott.   
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Tredje och sista delen består av sammantaget nio stycken frågor som handlar om 
revisionsplikt och dess konsekvenser, både allmänt och vad det gäller ekonomisk brottslighet. 
Sista fråga i denna del har lämnats för valfria synpunkter och kommentarer. Flest frågor har 
formulerats till den tredje delen för att särskild betona de tänkbara konsekvenserna på 
ekonomisk brottslighet. Detta ansåg vara viktigt för att sedan i sin tur lättare besvara de 
ställda problemfrågorna samt uppsatsens syfte. 
 
Intervjuguide till statliga myndigheter och organisationer (Bilaga 3) 
Första delen behandlar som i tidigare nämnda intervjuguider allmänt om revision och 
revisoruppgifter idag. I denna del har frågorna formulerats för att förtydliga bilden och 
betydelsen av revisionens roll samt revisorsuppgifter i Sverige idag. 
 
Andra delen består av sex stycken frågor och behandlar frågor om ekonomisk brottslighet. 
Genom dessa frågor ville författarna få svar på hur den ekonomiska brottsligheten ser ut i 
Sverige idag samt vilka typer av brott som är de mest förekommande. Författarna hade även 
för avsikt att se hur många av de anmälda brotten som rapporteras in idag, står revisorn för 
samt se om någon information finns på hur Sverige ligger idag i förhållande till andra 
europeiska länder vad det gäller ekonomisk brottslighet. 
 
I den tredje delen är frågorna formulerade på sådant sätt att de ska ge en bättre bild på hur 
avskaffandet av revisionsplikten och dess konsekvenser på ekonomisk brottslighet ses från 
myndigheternas sida.  
 
2.5 Bortfall  
 
Totalt kontaktades 28 utländska respondenter via e-post. Frågorna bifogades och svar 
förväntades via e-post. Respondenterna var fördelade på respektive land enligt nedan: 

• Finland - 6 antal respondenter  
• Danmark – 6 antal respondenter 
• Irland – 6 antal respondenter 
• England – 6 antal respondenter 
• Tyskland – 4 antal respondenter 
 

Responsen från dessa 28 respondenter varierade. Från respektive land kontaktades i första 
hand de stora och globala revisionsbyråerna samt 2 mindre revisionsbyråer. Tyskland var det 
landet som det var svårt att hitta kontakt uppgifter för mindre revisionsbyråer, varför kontakt 
togs bara med de stora revisionsbyråerna. 
 
Det var i första hand Tyskland och England som författarna inte kunde genomföra 
intervjuerna med. Utfall från England uteblev helt, medan tyska revisorerna svarade på e-post 
brevet, men avböjde dock på grund av sekretess. Av de danska och finska revisorerna svarade 
endast en respondent från respektive land. Från Irland erhölls två svar. 
 
Bland svenska revisorer blev responsen en annan. Fyra av sex stycken intervjuades. 
Intervjuerna i sin tur skedde personligen utom i ett fall som skulle ha skett via e-post, men den 
respondenten avböjde för att undvika jävsituation, eftersom vederbörande och ena författaren 
är med i samma nyföretagarnätverk.  
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Respondenter från Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har intervjuats samt även från 
FAR SRS. Respondenten från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) avböjde intervju, 
vederbörande ansåg att det fanns ingenting att tillägga utan hänvisade i stället till SOU 
2008:32. Detsamma gäller Finansinspektionen, som egentligen inte tyckte de var rätt instans 
att besvara frågorna, och i stället hänvisade till SOU 2008:32 samt till Ekobrottsmyndigheten. 
Sammanlagt kunde fyra av sex intervjuer genomföras. 
 
Nedanstående tabell ger en bättre översikt över antalet respondenter som har kontaktats samt 
antalet respondenter som har intervjuats. Samtliga kontaktade respondenter låg på 38 stycken, 
varav 11 intervjuer blev genomförda. 
 
Tabell 2.1 Antal kontaktade och intervjuade respondenter per land 

  

Antal kontaktade och 
intervjuade 

respondenter per land     

Typ av respondent Land Antal kontaktade 
Antal 

intervjuade 

        

Revisionsbyrå Finland 6 1 

        

Revisionsbyrå Danmark 6 1 

        

Revisionsbyrå Irland  6 2 

        

Revisionsbyrå England 6 0 

        

Revisionsbyrå Tyskland 4 0 

        

Revisionsbyrå Sverige 6 4 

        

Ekobrottsmyndigheten Sverige 1 1 

        

Brottsförebyggande rådet Sverige 1 0 

        

Skatteverket Sverige 1 1 

        
FAR SRS Sverige 1 1 

 
 
2.6 Metod- & Källkritik 
 
Eftersom respondenterna representerade både revisionsbyråer samt statliga myndigheter, var 
det nödvändigt att anpassa frågeställningarna till respektive typ av respondenter. Detta var 
inte helt utan problem, men skedde genom upprättande av olika intervjuguider. Att anpassa 
frågorna till revisionsbyråerna var någorlunda lättare. Frågorna i intervjuguiden till 
revisorerna anses vara relevanta till yrkeskåren. Mer problematiskt var det med de statliga 
myndigheterna, där det förekom i vissa fall att frågorna inte var helt relevanta till respektive 
myndighet och dess specifika uppgifter. Exempelvis hänvisades det ofta till 
Ekobrottsmyndigheten, i stället med motiveringen att ”de är mer insatta” eller ”det är mera 
deras bord”. 
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Reliabiliteten kan diskuteras såtillvida att respondenternas yrken och ämbeten präglas av stark 
sekretess. Detta i sin tur kan ha bidragit till att de med all säkerhet var mycket försiktiga i sina 
uttalanden och följaktligen endast lämnade ut noggrant vald information för att inte riskera att 
bryta mot tystnadsplikten. Reliabiliteten gällande intervjuerna handlade med all sannolikhet 
om att inte lämna ut alltför känsliga uppgifter. Att dessa däremot, med hänsyn till sekretessen, 
skulle kunna tänkas ha lämnat ut falska uppgifter kan betraktas som helt osannolikt.  
 
En tänkbar orsak till den låga responsen från de utländska revisorerna kan bero på sekretess 
som är mer eller mindre strikt i olika länder samtidigt som intervjufrågor via e-post samtidigt 
väcker en viss misstänksamhet från respondenternas sida. 
 
Samtliga svar som kommit från de utländska respondenterna har översatts från engelska till 
svenska. Eftersom engelska talas globalt oavsett etnisk tillhörighet, blev det mest logiskt att 
kommunicera med de utländska respondenterna på engelska. Vid översättning är det viktigt 
att bägge språken strukturellt följer varandra samt att beakta att vissa ord och uttryck inte har 
någon ordagrann motsvarighet i ena eller andra språket. Då är det viktigt att känna till vilket 
ord eller utryck som används i stället för att undvika en helt ordagrann översättning som kan 
ge ett egendomligt intryck. Emellertid underlättades översättningen av att ena författaren har 
högskolekompetens i engelska samt driver ett företag inom området. 
 
Att antalet utfall bland de svenska respondenterna blev mer positiv kan, dels ha berott på att 
de första kontakterna togs per telefon. Del kan det bero på att det rent generellt råder en annan 
arbetsplats- och företagskultur i Sverige i jämförelse med vissa andra länder.  
 
Datainsamling via intervjuer gav i vissa fall mycket information och i andra fall mindre. Dock 
handlade det om att få en praktisk inblick, vilket var nödvändigt för avsnittet Empiri där 
information utifrån litteraturen definitivt inte hade fyllt samma funktion. Författarna har 
uteslutit helt en intervju med en svensk revisor, eftersom denna inte tillförde något till 
undersökningen. Revisorn besvarade frågorna väldigt kort och i stort sätt med bara ”ja eller 
nej”, varför denna ansågs inte användbar i undersökningen. 
 
Något som författarna också har funderat mycket på är om enkät hade varit ett bättre val. En 
enkät hade kanske lett till ett bättre utfall. Dock anser författarna att personliga intervjuer samt 
intervjuerna via e-post och telefon har gett mer ingående svar, varför dessa ansågs ett bättre 
val från början. Dessa typer av intervjuer ger en bättre trovärdighet, än vad en enkät 
undersökning hade gett. 
 
Sekundärdata som har valts ut anses vara av god kvalité, av den orsaken att det den litteratur 
som kan hittas på marknaden samt att lagtexten som användes är den som är gällande idag. 
Dock kan urvalet av sekundärdata ha påverkats av författarnas utformning av syfte och 
problem, varför denna i sin tur kan ha påverkat resultatet. Tidningen ”Balans” som också har 
nyttjats i undersökningen är ingen vetenskaplig tidning. Denna utges av 
intresseorganisationen FAR/SRS och deras artiklar, ibland, men inte alltid är i form av 
debattinlägg.  
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3. Litteraturgenomgång 
 
Referensramen är indelad i tre huvudområden. Först ett avsnitt 3.1 som i korthet behandlar 
revision samt revisorsuppgifter i Sverige idag. Detta för att förklara samt ge läsaren en inblick 
i hur det ser ut i Sverige idag när det gäller revision, dess funktion samt revisors roll. Detta 
var också viktigt att klargöra, eftersom lagändringen kommer att innebära att en hel del av 
bestämmelserna kring revision och revisorer som finns idag avskaffas. Revisionen tros förlora 
den kontrollfunktion som finns idag om små företag befrias från revisionsplikten. 
 
Därefter ett avsnitt 3.2 om hur avskaffandet av revisionsplikten kan komma att inverka på 
ekonomisk brottslighet, inkluderande en redogörelse för regleringarna idag samt revisorers 
skyldigheter vid misstanke om brott. Lagtexten används som den mest betydelsefulla källa i 
detta avsnitt, eftersom där återfinns reglering kring olika brott. De olika typer av brott som 
presenteras i detta avsnitt, har valts ut på grund av att den som är kvalificerad revisor har 
skyldighet att rapportera in dessa brott. Om den föreslagna lagändringen går igenom kommer 
revisorns skyldigheter, som finns idag, försvinna. Det vill säga, revisorn kommer inte att vara 
bunden av lagen att rapportera in de olika typerna av brott. 
 
Avsnitt 3.3 behandlar revisionsplikt och den utredning som har föreslagits av Bo Svensson, på 
uppdrag av regeringen. I samband med denna presenteras skillnader mellan dagens reglering 
och den reglering som avskaffande av revisionsplikten kommer att medföra. Detta för att ge 
en bättre bild över vilka förändringar som är att förvänta. Avskaffandet av revisionsplikten är 
något som har kommit från EU och av det skälet presenteras även EG-rätten. Här tas upp 
bland annat de olika gränsvärdena som ska gälla för att små företag skall befrias från 
revisionsplikten. Den mest betydelsefulla källan för detta avsnitt har varit SOU 2008:32, 
eftersom författarna såg den källa med mest aktuell för uppsatsens syfte och 
problemformuleringarna. 
 
Slutligen, i avsnitten 3.4 – 3.9, exemplifieras fem andra europeiska länder, där 
revisionsplikten redan har avskaffats. England, Irland och Tyskland har valts ut då dessa har 
avskaffat revisionsplikten sedan flera år tillbaka. Eftersom Danmark och Finland är 
grannländer till Sverige, ansågs dessa ge en bättre bild av utvecklingen i Norden. Genom att 
studera flertalet länder samt att behandla avskaffandet av revisionsplikten i andra länder, 
skapas en bättre förståelse för de konsekvenser lagändringen har bidragit till och framför allt 
hur den ekonomiska brottsligheten har påverkats. 
 
3.1  Allmänt om revision och revisorsuppgifter 
 
Begreppet revision har utsatts för många definitioner, men intresseorganisationen, Föreningen 
Auktoriserade Revisorer, FAR, har gett revisionen ovanstående förklaring. I denna 
begreppsförklaring kommer de viktigaste grundelementen fram när det gäller revision i 
Sverige (Moberg, 2006, sid. 34). I nuvarande 9 kap. 3 § aktiebolagslagen (ABL), 
framkommer revisionens syfte. Enligt denna paragraf skall revisorn enligt god revisionssed 
kontrollera företagets bokföring, årsredovisning, samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. I aktiebolag likaså i andra bolagsformer, är det av stor betydelse att företagets 
resultat samt ekonomiska ställning redovisas för omvärlden på ett lämpligt sätt. För att 
kvalitetssäkra detta skall företagets ekonomiska information, enligt lagen, kontrolleras av en 
revisor.  
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På detta sätt syftar revisionen till att ge en trovärdighet för företagets ekonomiska ställning. 
För att näringslivet skall fungera på ett effektivt sätt är detta en mycket viktigt förutsättning 
(Moberg, 2006, sid. 34).  
 
Syftet med kvalitetssäkring är att väcka intressenternas förtroende för klientföretaget. Detta 
kan förklaras genom att intressentkedjan består av revisionsföretagens intressenter som är 
klienterna. Klienternas intressenter i sin tur är kreditgivare, leverantörer, kunder, anställda 
samt stat och kommun (se figuren nedan). Denna kvalitetssäkring som är revisorns uppgift är 
särskilt viktig för klientföretagens intressenter, eftersom det är den som i slutänden avgör om 
intressenterna får förtroende för företaget eller inte (Föreningen Auktoriserade Revisorer 
[FAR], 2006, sid. 19-21). Skattemyndigheten, exempelvis, behöver veta om denna kan lita på 
vad företaget redovisar, eftersom detta ligger till grund för skatter och avgifter. När en revisor 
gör en kvalitetssäkring ökar sannolikheten att företagen sköter redovisningen (FAR, 1994, sid. 
18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 ”Revisionens intressenter”  
Källa: Egen bearbetning av modell i FAR, Revision 1, 1994, sid. 17 
    
3.1.1 Revisorsskyldigheter 
 
Enligt aktiebolagslagen, ABL, är revisor det kontrollerade organet. Dennes rättigheter och 
åtaganden regleras i lag, bolagsordning och till en viss del bolagsstämmobeslut. Revisorn är 
en del av bolagets organisation och står inte i något motsatsförhållande till bolaget (Moberg, 
2006, sid. 47). 
 
ABL, revisorslagen, revisorsförordningen samt särskilda föreskrifter från Revisorsnämnden 
ställer förtroendeskapande grundkrav på revisorernas skyldigheter, exempelvis krav på 
revisorns opartiskhet och självständighet samt krav på revisorns tystnadsplikt och 
upplysningsplikt. Syftet med dessa grundregler är att skapa och bygga upp förtroende för 
revisorn och behålla det. Betydelsen av opartiskhet och självständighet innebär att revisorn 
inte får ha något eget ekonomiskt eller personligt intresse i klientföretaget. Revisorn får heller 
inte ha någon form av annat arbete eller uppdrag i klientföretaget. En annan revisors 
skyldighet är tystnadsplikten, vilket innebär att de enda offentliga upplysningarna är de som 
ingår i revisionsberättelsen. Enda undantaget från tystnadsplikten är upplysningsplikten som 
innebär att revisorn på klientföretagets årsstämma är skyldig att besvara årsstämmans frågor 
under förutsättning att inte klientföretaget skadas i väsentlig utsträckning.  En annan del av 
upplysningsplikten innebär skyldighet att upplysa sin medrevisor, moderföretagsrevisor, nya 
revisorer, särskilda granskare, lekmannarevisorer samt konkursförvaltare.  
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Vidare måste revisorn lämna upplysningar vid förundersökningar i brottsmål samt i vissa fall 
anmäla brottsmisstankar till åklagare (FAR, 2006, sid.107-119). 
 
3.2 Ekonomisk brottslighet 
 
3.2.1 Allmänt om ekonomisk brottslighet 
 
Ekonomisk brottslighet eller ekobrott är inte någon klart begrepp som kan klassificeras till 
något enskilt lagrum. Detta är ett komplicerat område som är svårt att få grepp om. Källman 
(2007) konstaterar att detta är ett samlingsbegrepp, vars innebörd har diskuterats alltefter att 
Sutherland framförde begreppet ”white collar crime” på 1940-talet. Sutherland avsåg 
framförallt brott som begås av personer på högre ställningar i arbetslivet (Källman, 2007, sid. 
307). Sedan dess har diskussionerna kring ekobrott och dess innebörd varit många. Det finns 
framförallt två definitioner av ekonomisk brottslighet som tillämpas i Sverige. Den första 
definitionen formulerades av justitieutskottet och som bland annat använts av eko-
kommissionen i sitt arbete. Denna lyder (BRÅ, 1992:2): 
 

”Sådan brottslighet som har ekonomisk vinning som motiv. Brottsligheten ska 
därutöver ha en kontinuerlig karaktär, bedrivas på ett systematiskt sätt och förövas 
inom ramen för näringsverksamhet som i sig inte är kriminaliserad, men som i det 
enskilda fallet utgör själva grunden för de kriminella handlingarna. Vidare ska de 
ekonomiska brotten vara av kvalificerad art i den meningen att de enskilda brotten 
ska vara av stor omfattning, röra stora samhälleliga värden eller drabba grupper 
av människor.” 

 
Den andra definitionen har formulerats av den tyske kriminologen Klaus Tiedemann och 
lyder följande (BRÅ, 1992:2): 
 
       ”Ekonomisk brottslighet är sådant brottsligt beteende vars effekter stör eller hotar 

det ekonomiska livet eller det ekonomiska systemet på ett sådant sätt att det inte 
endast är enstaka individers intressen som berörs.”  

 
I Sverige är de två största kategorierna av ekonomiska brott: skattebrott och bokföringsbrott, 
som gemensamt står för närmare 90 procent av alla misstänkta ekobrott (Källman, 2007, sid. 
305). Det överordnade ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos polisen - 
och åklagarväsendet samt Ekobrottsmyndigheten. Regler som styr revisorns skyldigheter om 
misstanke om brott finns angivna i olika regelverk (SOU 2008:32). 
 
3.2.2 Revisors skyldighet vid olika typer av brott 
 
I och med ändringar i aktiebolagslagen som skedde år 1999 skall den som är revisor, vid 
misstanke om brott i första hand underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Efter detta har 
styrelse två veckor på sig att göra något åt det misstänkta brottet. Inom tidsramen skall skadan 
av det misstänkta brottet ersättas och övriga skadliga verkningar avhjälpas. Sker detta, 
behöver inte revisorn avgå, men om detta inte sker inom den angivna tidsramen är revisorn 
skyldig att göra en anmälan till en åklagare och sedan avgå. Revisorns skyldighet avser i 
huvudsak ekonomisk brottslighet som kan anses orsaka bolaget eller dess intressenter skada.  
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De olika brott som det handlar om framgår nedan: 
• Bedrägeri  
• Svindleri 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Brott mot borgenärer 
• Bokföringsbrott 
• Bestickning och mutbrott  

 
Bedrägeri brott regleras i 9 kap.1 § brottsbalken (BrB), där två olika slag av gärningar 
brottsförklaras. I paragrafens första stycke regleras traditionellt bedrägeri, som föreligger om 
någon genom vilseledande med avsikt övertalar någon till en handling eller försummelse, som 
resulterar i en förmögenhetsöverföring till fördel för gärningsmannen och skada för den som 
blivit vilseledd eller någon annan istället för vederbörande (BrB, SFS 1962:700). En annan 
typ av bedrägeri, som ofta kallas för datorbedrägeri, regleras i paragrafens andra stycke  
(9 kap.1 § BrB).  
    
Detta slag av bedrägeri föreligger om någon genom att lämna en felaktig eller ofullständig 
uppgift eller på något annat sätt påverkar resultatet av en databehandling och detta medför en 
vinning för gärningsmannen och skada för någon annan (9 kap. 1 § BrB, SFS 1962:700) 
Traditionellt bedrägeri samt datorbedrägeri omfattas även av den särskilda regeln rörande 
grovt bedrägeri i 9 kap.3 § BrB. Revisorn har en skyldighet att verka såväl vid mot bolaget 
riktad bedrägeri som vid bedrägeri åt bolagets vägnar mot någon obehörig (FAR 1998, sid. 
12). 
 
Svindleri eller bedrägeri mot allmänheten, som den också kallas, regleras i 9 kap. 9 § 
brottsbalken (BrB). Även här finns det två åtskilda slag av gärningar. Paragrafens första 
stycke anger att svindleri föreligger om någon offentliggör eller på annat sätt sprider 
vilseledande information bland allmänheten i syfte att påverka priset på en vara eller annan 
egendom. Den andra formen av svindleri regleras i 9 kap. 9 § andra stycket BrB och 
förekommer om någon, som är med och bildar ett aktiebolag eller annat företag, med avsikt 
eller av grov vårdslöshet gör allmänt eller på annat sätt sprider vilseledande information 
som är anpassad att påverka värderingen av företaget i ekonomiskt avseende och 
därigenom vållar skada (BrB SFS 1962:700).     
 
Revisorn har en skyldighet att agera mot förskingring, olovligt förfogandet och trolöshet mot 
huvudman. Gemensamt för denna grupp av brott är at gärningsmannen gör sig skyldig till 
missbruk av förtroende eller på annat sätt missburk av möjligheten att bestämma över 
egendom som finns i gärningsmannens besittning (FAR, 1998, sid. 13). Förskingring regleras 
i 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB) och förekommer om någon på grund av avtal, tjänstgöring 
eller liknande ställning fått annans egendom till sitt förfogande med skyldigheten att senare 
antigen lämna ut eller redovisa för egendomen eller som missbrukar detta förtroende genom 
att tillägna sig egendomen (BrB SFS 1962:700).  
 
Olovligt förfogande regleras i 10 kap. 4 § BrB och kan ses som en tillägg till bestämmelsen 
om förskingring. Brottet innefattar det förfarandet när gärningsmannen, utan att göra sig 
skyldig till förskingring, tar ifrån någon annan dennes förfogande- eller säkerhetsrätt till 
egendom som gärningsmannen besitter (BrB 1962:700). Bestämmelserna om trolöshet mot 
huvudman finns i 10 kap. 5 § BrB.  
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Den som på grund av förtroendeställning fått till uppdrag att för någon annan ta hand om en 
ekonomisk angelägenhet eller att på egen hand sköta en kvalificerad teknisk uppgift eller 
bevaka skötelsen av en sådan uppgift och som utnyttjar sin förtroendeställning och på det 
sättet skadar huvudmannen, gör sig skyldig till trolöshet mot huvudman (BrB SFS 1962:700).  
 
Bestämmelserna om oredlighet mot borgenärer finns angivna i 11 kap. 1 § BrB. I dessa 
bestämmelser brottsförklaras flera helt skilda gärningstyper. Gemensamt för samtliga är att de 
innefattar en illojalt handlande av gärningsmannen i relation till hans borgenärer. Oredlighet 
mot borgenärer innefattar att någon som befinner sig på obestånd eller är i befintlig påtaglig 
fara för att komma på obestånd, förstör, genom gåva eller annan liknande åtgärd gör sig av 
med egendom av betydande värde. Samma regler gäller den som genom sådant handlande 
försätter sig på obestånd eller förorsakar påtaglig fara för att han skall hamna på obestånd 
(BrB SFS 1962:700). Obestånd föreligger om en gäldenär inte kan betala sina skulder allt 
eftersom de förfaller till betalning och att dennes oförmåga inte är tillfällig (FAR, 1998, sid. 
15).  
  
Bestämmelserna omfattar även det förfarande där en gäldenär, då konkurs är förstående, 
bortför tillgångar av betydande värde från Sverige med uppsåt att hålla dessa undan 
konkursen eller den gäldenär som i konkurs berövar eller undanhåller konkursförvaltningen 
någon tillgång (BrB SFS 1962:700). 
 
Enligt 11 kap. 5 § BrB gör sig denne skyldig till bokföringsbrott som med avsikt eller 
vårdslöshet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1 078) genom att 
låta bli att bokföra olika affärshändelser eller bevara redovisningsmaterial eller genom att 
felaktigt lämna uppgifter i bokföringen om verksamhetens förlopp, ekonomisk ställning eller 
resultat (BrB SFS 1962:700).  
 
I dagsläget är revisorn skyldig att lämna vissa uppgifter om bland annat skatteinbetalning i 
revisionsberättelsen. Reglerna i skattebrottslagen föreskriver en utvidgad skyldighet, för 
revisor, att agera vid misstankar om skattebrott, vårdslös skatteuppgift och försvårande av 
skattekontroll (FAR, 1998, sid. 18).  Bestämmelserna om skattebrott återfinns i 2 § 
skattebrottslagen (SFS 1971:69). Enligt denna paragraf gör sig denne skyldig till skattebrott 
som på annat sätt än muntligt med avsikt lämnar oriktiga uppgifter till myndighet.  
 
Samma regler gäller den som låter bli att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan 
föreskriven uppgift och därmed orsakar fara för att skatt berövas det allmänna eller utan skäl 
tillgodoräknas eller återbetalas till denne själv eller någon annan (Skattebrottslag SFS 
1971:69).  
 
Enligt 5 § skattebrottslagen gör sig denne skyldig till vårdslös skatteuppgift som på annat sätt 
än muntligt med grov vårdslöshet lämnar felaktig uppgift till myndighet som därmed kan leda 
till fara för att skatt undandras det allmänna eller oriktigt tillgodoräknas eller återbetalas till 
denne själv eller någon annan (Skattebrottslagen SFS 1971:69). Med grov vårdslöshet avses 
att gärningsmannen betydande grad slarvat vid upprättandet av en deklaration eller annan 
dokument eller visat en påtaglig likgiltighet för att tillämpa de rådande 
beskattningsbestämmelser (FAR, 1998, sid.18-19). 
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Den som med avsikt eller av grov vårdslöshet underlåter bokföringsskyldighet eller sådan 
skyldighet som innebär att föra och bevara räkenskaper som förskrivs och därmed ger upphov 
till fara för att myndighetens skattekontroll allvarligt försvåras gör sig skyldig till försvårande 
av skattekontroll, enligt 10 § Skattebrottslagen (SFS 1971:69).  
 
Reglerna i 10 § skattebrottslagen, omfattar i första hand, den som inte redovisat eller som har 
gjort detta på ett ofullständigt sätt. Reglerna omfattar även vilseledande bokföringsåtgärder 
samt straffar den som förstör eller undandrar redovisningsmaterial under den period som han 
haft skyldighet att bevara detta (FAR, 1998, sid 19).  
 
Revisor har en skyldighet enligt rådande regler att agera mot bestickning och tagande av 
muta. Till bestickning gör sig skyldig den som lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan 
olämplig ersättning för tjänsteutövningen till löntagare i offentlig eller enskild tjänst, enligt 17 
kap. 7 § BrB (SFS 1962:700): För att den typen av brott ska vara straffbara krävs att förmånen 
avser mottagarens tjänsteutövning (FAR, 1998, sid. 18). Motsvarigheten till bestickning är att 
ta emot muta. Samma förfarande som ovan gör att mottagaren begår ett mutbrott. Detta 
regleras i 20 kap. 2 § BrB (SFS 1962:700). 
   
3.3 Revisionsplikt 
 
År 1983 infördes i Sverige revisionsplikt för alla aktiebolag. Motivet till detta kom från ett 
PM från Brottsförebyggande Rådet, där det bland annat förekom att det var små företag med 
en mindre aktiekapital som var mest utsatta när det gäller ekonomisk brottslighet. Lagens 
starkaste argument för införandet av revisionsplikten ansågs vara ett sätt att bekämpa 
ekonomisk brottslighet, inte minst i de mindre bolagen (Thorell & Norberg, 2005). 
 
För närvarande pågår arbeten inom den Europiska Unionen med förenklingar av olika regler. 
Vid ett möte i mars år 2007 framförde den Europiska rådet att gemensamma insatser från EU 
och medlemsländerna var nödvändiga. Förenklingar av regler bör genomföras för att minska 
de administrativa bördorna, tillåta företagen inom EU att bli mer konkurrenskraftiga och sätta 
fart på Europas ekonomi.  Rådet har även föreslagit att de administrativa bördorna inom 
företag skall minskas med 25 procent fram till år 2012. Enligt förslaget är kostnaderna för 
revision och redovisning särskilt höga för små och medelstora företag och att dessa företag 
skulle ha nytta av förenklade regler. I Sverige har regeringen förklarat önskemål om att få 
genomföra kostnadsreduktionen redan år 2010 och har därför förordnat fler utredningar kring 
förslag på kostnadsreducerade åtgärder (SOU 2008:32). På uppdrag av näringsministern, 
Maud Olofsson, har Tillväxtverket (tidigare kallad NUTEK) utfört beräkningar som visar att 
de administrativa kostnaderna för svenska företag uppgår till 100 miljarder kronor per år. 
Kostnadsreduktionen skulle innebära en besparing på 25 miljarder kronor per år. Den största 
besparingen skulle den avskaffade revisionsplikten stå för. Bland annat anges att i dagsläget 
kostar revisorsarvodena, för de företag som skall befrias från revisionsplikten, 6 miljarder 
kronor per år. Dessa besparingar skall istället användas till att stärka de svenska företagens 
konkurrenskraft (Balans 2009:1). 
 
3.3.1 Utredningen 
 
I september 2006 gav regeringen uppdrag till en särskild utredare, Bo Svensson, att se över 
bland annat bestämmelserna om revision för små företag.  
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Ett tilläggsdirektiv kom under december samma år som innebar att Bo Svensson skulle föreslå 
de ändringar i lagstiftningen som fordras för att ta bort revisionsplikten för små företag (SOU 
2008:32). För att små företag skall befrias från revisionsplikten har EU kommit med villkor 
om olika gränsvärden. Företagen måste uppfylla minst två av dessa för att inte omfattas av 
revisionsplikten. I första hand anges i utredningen tre tänkbara nivåer på gränsvärden vid 
avskaffandet av revisionsplikten (Balans 2008:4): 
 

1. Lägsta föreslagna gräns, vilket innebär 56 procent av alla samtliga aktiebolag i 
Sverige: 

• Ett genomsnittligt antal på 3 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 3 miljoner kronor 
• En genomsnittlig balansomslutning på 1,5 miljoner kronor 

    
2. EU:s gräns för små företag, vilket innebär 70 procent av alla samtliga företag i 

Sverige: 
• Ett genomsnittligt antal på 10 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 9,4 miljoner kronor 
• En genomsnittlig balansomslutning på 4,7 miljoner kronor 

 
3. Förslag från utredningen och EU:s maxvärden, omfattar omkring 96 procent av 

samtliga aktiebolag i Sverige: 
• Ett genomsnittligt antal på 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 83 miljoner kronor 
• En genomsnittlig balansomslutning på 41,5 miljoner kronor 

 
Nedan följer en sammanfattning av utredningen (Balans, 2008:4, SOU 2008:32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning av utredningen 
 

• Idag måste samtliga aktiebolag ha kvalificerad revisor. Lagändringen skulle 
innebära att omkring 96 procent skulle befrias från revisionsplikten. 

• Idag är revisorns uppgifter bland annat att granska styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, enligt utredningen skall förvaltningsrevisionen avskaffas 

• Idag har revisorn anmälningsplikt vid misstanke om brott, enligt utredningen 
skall bestämmelser om denna avskaffas 

• Idag är revisorns mandattid fyra år, enligt utredningen skall denna kortas till ett 
år 

• Idag måste föreskrifterna om revision finnas med i bolagsordningen. Enligt 
utredningen skall revisorn väljas av bolagsstämman utan stöd i bolagsordningen 
och att de tidigare bestämmelserna om revision skall kunna upphöra utan 
bolagsstämmans beslut om detta 

• Förslag från utredningen är vidare att lagens skall trädda i kraft den 1 juli 2010 
och skall användas första gången för räkenskapsår som börjar närmast efter den 
30 juni 2010 

• Företagens kostnader för revisionen beräknas minska med 5,8 miljoner kronor 
om året, under förutsättning att ingen väljer revision. 
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Utredningen föreslår också en så kallad opt – in lösning, som innebär att företag som befrias 
från revisionsplikten skall ha möjlighet att välja frivillig revision. En opt – out lösning, skulle 
istället innebära att företag som har valt att inte omfattas av revisionsplikten blir tvingade att 
aktivt välja bort revision. Detta i sin tur skulle medföra att dessa företag måste ändra sina 
bolagsordningar och bestämma, vid bolagsstämman, att företaget inte skall revideras (Balans, 
2008:4).  
 
3.4 EG-rätten 
 
Näringsliv i Sverige blir allt mer internationaliserat och allt fler företag etablerar sig 
utomlands, vilket gör att de måste anpassa sig och tillämpa bestämmelser i de länder där de 
verkar. Därför påverkas även revisionen av utvecklingen i andra länder (FAR, 1994, sid. 106). 
EG - rätten har publicerat flertal förordningar, direktiv och rekommendationer på 
bolagsrättens verksamhet och revisionen i Sverige har på senaste tiden anpassats allt mer till 
EG – rätten. Det gäller framförallt anpassning till fjärde bolagsrättsliga direktivet (Moberg, 
2006, sid. 45). Direktivets syfte är att bland annat harmonisera medlemsstaternas regler vad 
det gäller årsbokslut och förvaltningsberättelse. Enligt det fjärde direktivet finns det viss 
möjlighet, för medlemsstaterna, att befria små företag från revisionsplikten. Den Europeiska 
Unionens definition av små företag är när följande villkor/gränsvärden är uppfyllda (SOU 
2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• Nettoomsättning understigande 7,3 miljoner euro 
• eller en balansomslutning understigande 3,5 miljoner euro 

 
Enligt utredningen (SOU 2008:32) har samtliga ”gamla” medlemsstaterna inom EU, förutom 
Sverige och Malta, slopat revisionsplikten för små företag. Med ”gamla” medlemsstaterna 
avses de stater som var medlemmar före utökningen av EU år 2004. I en rapport som kommit 
från danska Erhvervs- och Selskabstyrelsen under 2005, framkommer det att uppskattningsvis 
är omkring 90 procent av samtliga små företag inom EU undandragna kraven på lagstadgad 
revision. De medlemsstater som har valt att göra undantag från revisionsplikten har gjort det 
enligt ovanstående gränsvärden, vilket således betyder att om företagen understiger två av tre 
gränsvärden omfattas de inte av revisionsplikten (SOU 2008:32).  
 
Nedan följer hur olika medlemsstaterna har valt att genomföra undantag från revisionsplikten: 
 
3.5 Finland 
 
Finland är ett av de länder som nyligen avskaffat revisionsplikten för små företag. Detta 
medförde en lång process och ägde rum den 1 juli 2007. Redan under januari 2001 tillsattes 
en utredning, vars förslag presenterades i maj 2003. Små företagen i Finland kunde även 
tidigare välja bort lagstadgad revision under villkoret att dessa företags räkenskaper 
reviderades av lekmannarevisorer. De företag som kunde utnyttja möjligheten att använda sig 
av en lekmannarevisor var företag som inte överskred två av följande tre gränsvärden (SOU 
2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 10 anställda 
• Nettoomsättning på 680 000 euro 
• Balansomslutning på 340 000 euro 
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Utredningen, som gjordes mellan år 2001 och år 2003, gav förslag om att institutionen för 
lekmannarevisorer skulle avskaffas och att revisionen endast skulle utföras av kvalificerade 
revisorer. Utredningen gav även förslag på att gränsvärdena skulle ändras enligt följande 
(SOU 2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 5 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 300 000 euro 
• En genomsnittlig balansomslutning på 200 000 euro 

 
De företag som underskred två av ovanstående gränsvärden skulle befrias, enligt förslag från 
utredningen, från revisionsplikten. Under tiden från oktober 2005 och mars 2006 gjordes en 
annan undersökning om förhållandena bland företagen som hamnade inom ovanstående 
gränsvärden. Undersökningen visade följande resultat (SOU 2008:32): 

• Bland 90 procent av företag var ägare och företagsledning samma person 
• Omkring 74 procent av företag anlitade externa redovisningskonsulter 
• Ju mindre företag desto högre kostnadsfokusering och därmed lägre intresse för 

revision 
• Omkring 70 procent hade en kvalificerad revisor även om inte lagen krävde det 
• Omkring 70 procent skulle behålla sina revisorer även om dessa befriades från 

revisionsplikten 
• De flesta uppgav att de uppskattade revision och dess kvalitetskontroll  

 
I undersökningen framkom även att de nämnda företagens omsättning utgjorde endast 3,4 
procent av den totala omsättningen för finska företag samt att bolagsskatten låg på endast 5,2 
procent (SOU 2008:32). 
 
3.5.1 Proposition för avreglering 
 
I den finska propositionen som låg som grund för avreglering förekom en del argument, bland 
annat uppgavs att lagstadgad revision inte var verkningsfull för övervakning av ägarens 
intressen i företaget. I de flesta små företag, som omfattades av lagändringen, var ägaren och 
företagsledningen samma person, därmed förekom inga målkonflikter. Externa intressenters 
ställning kunde skyddas med korrigerade åtgärder, till exempel, skulle kreditinstitut kunna 
ställa som villkor, vid finansiering, att en revisor används samt att revisionsberättelse i 
standardform finns (SOU 2008:32). 
    
Revisionen har ansetts vara av betydelse för kontroll av beskattning samt ekonomisk 
brottslighet. Den finska skattestyrelsen ansåg dock att revisionsberättelsen har en synnerligen 
liten betydelse för beskattning, eftersom denna enbart ger en möjlighet till övervakning i efter 
hand. Avskaffandet av revisionsplikten bedömdes ändå innebära ett ökat antal 
skattekontroller. Vilken effekt lagändringen skulle ha på ekonomisk brottslighet var svår att 
bedöma. I företag där ekonomisk brottslighet var mer vanlig förekom en lekmannarevisor 
eller ingen revisor, därmed ansågs revisorns möjlighet att bekämpa missbruk ytterst liten. I 
propositionen fastställdes också att grundläggande målet med lagändringen var att skapa 
konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för företag och endast brottsbekämpningsskäl 
ansågs inte berättiga ökade kostnader för små företag (SOU 2008:32).  
 
 
 
 



23 

3.5.2 Tiden efter avreglering   
 
Många debatter pågick i det finska parlamentet kring förslaget om att avskaffa 
revisionsplikten. Slutliga beslutet fattades och lagen trädde i kraft den 1 juli 2007. Lagen 
innehöll en opt – out lösning, vars betydelse innebär att företag måste aktivt välja bort 
revision. Den nya lagstiftningen medförde en del förändringar som följer nedan (SOU 
2008:32): 

• Lekmannarevision skall avskaffas 
• Små företag och föreningar som befriats från revisionsplikten har ändå en möjlighet 

att välja en revisor om det finns önskemål om denna.  
• Revision samt val av revisorer kan fastställas i bolagsordningen, bolagsavtal eller 

stadgarna 
• Avskaffandet av revisionsplikten har kompletterats med en minoritetsregel, som 

innebär att företag kan ha revision om aktieägare med minst en tiondel av samtliga 
aktier eller en tredjedel av, vid stämman företrädda aktierna, kräver det. 

 
3.6 Danmark 
 
I mars 2006 antog den danska regeringen lagen, L 50, där det föreskrivs att små företag inte 
omfattas längre av skyldigheten att ha revision. Detta medförde en lång process för danskt 
regelverk och den tidigare nämnda rapportern av Erhvervs- och Selskabstyrelsen utgjorde det 
främsta underlaget för beslutet (SOU 2008:32). 
 
3.6.1 Erhvervs- och Selskabstyrelsens rapport 
 
Innehållet i rapporten behandlade en analys av revisionspliktens betydelse för att bland annat 
bevara årsredovisningens kvalitet och trovärdighet, effektivisera skattekontrollen samt 
bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Majoriteten av danska aktiebolag är små och har få 
eller ingen anställd och utgörs av de företag som två år i följd haft två av följande gränsvärden 
(SOU 2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal anställda om 50 personer 
• Nettoomsättning på 50 miljoner danska kronor 
• Balansomslutning på 29 miljoner danska kronor 

 
Ovanstående gränsvärden ansågs överensstämma med EU:s fjärde direktiv, som i övrigt utgör 
förutsättningarna för att avskaffa revisionsplikten. För dessa företag har revisionskostnaderna 
uppskattats till 1,7 miljarder danska kronor, vilket innebär att revisionsomkostnaderna uppgår 
till cirka 10 000 danska kronor per företag. Utifrån rapporten framgick även att de nya 
internationella standarderna skulle öka revisionsarvodena med 20 – 30 procent. För små 
företag skulle detta medföra betydande större ökningar. I Danmark köper små företagen en 
paketlösning hos revisorerna, där revisionen är bara en del av paketlösningen och om 
revisionen skulle undandras, ansågs det enbart påverka i begränsad utsträckning ett antal 
betydande fel i årsredovisningen. (SOU 2008:32). 
 
Lagstadgad revision, enligt rapporten, ansågs inte vara någon verkningsfull metod när det 
gäller att avslöja och förebygga ekonomisk brottslighet. I Danmark har det visat sig att endast 
2 procent av anmälningarna gällande ekonomiska brott görs av revisorn. Däremot har inte 
revisorerna i Danmark någon skyldighet att rapportera till skattemyndigheten, men i de små 
företagen är det revisorn som upprättar årsredovisningen och skatteberäkningar.  
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Avskaffandet av revisionsplikten ansågs därför bara påverka kvaliteten i företagens 
skatteunderlag i en viss omfattning. I samband med beslutet om avskaffandet av 
revisionsplikten skulle tull- och skattemyndighetens nya service- och kontrollstrategi istället 
riktas mot problemverksamheter (SOU 2008:32). 
 
Utifrån rapporten framgick att 58 procent av små företagen hade en önskan om att 
revisionsplikten avskaffades eller att reglerna mjukades upp. Företagen uttryckte även att de 
insåg nyttan med revisionen, men att kostnaderna var för höga. Större delen av de danska små 
företagen uppgav att de skulle även fortsättningsvis låta sina räkenskaper revideras oavsett om 
de omfattades av revisionsplikten eller inte (SOU 2008:32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.2 Tiden efter avreglering 
 
Efter många debatter trädde lagen, om avskaffandet av revisionsplikten, i kraft under april år 
2006. De ovan nämnda gränsvärdena som framgick utifrån rapporten av Erhvervs- och 
Selskabstyrelsen halverades till följande gränsvärden (SOU 2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 12 anställda 
• Nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor 
• Balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor 

 
Förslag, som kom från regeringen i samband med avreglering, var en så kallad opt – in 
lösning, vilket skulle innebära att företag som inte omfattades av revisionsplikten skulle aktivt 
välja revisionen om dessa ville ha en sådan granskning. Därefter ledde en kompromiss istället 
till en opt – out lösning, som innebär att företagen som inte omfattas av revisionsplikten och 
samtidigt väljer bort den, måste även nu välja bort att ha revision. Företagen som i sin tur 
väljer bort revisionen skall följa en viss procedur som innebär bland annat följande (SOU 
2008:32): 

• Beslutet att välja bort revisionen skall fattas på en ordinarie bolagsstämma 
• Upplysning om detta beslut skall varje år finnas med i årsredovisningen 
• I årsredovisningen skall det även framgå att företagen inte har överskridit två av de i 

lagen angivna gränsvärden 
• Företagen skall i sin deklaration till skattemyndigheten lämna upplysningar om 

revisorsbistånd 
 

Sammanfattning av rapporten: 
• Nyttan av revision för små företag visar sig inte uppväga kostnaderna 
• Små företagen kan själva välja att kosta på företagets revision eller någon 

annan form av granskning 
• Viktigt att revisionsplikten avskaffas 
• Förslag på företag som skulle undantas från revisionsplikten var företag 

som i två år i följd inte överskred följande två av tre gränsvärden skulle 
undantas från revisionsplikten: 

o Ett genomsnittligt antal på 25 anställda 
o Nettoomsättning på 6 miljoner danska kronor 
o Balansomslutning på 3 miljoner danska kronor 
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I samband med att lagen trädde i kraft har skattemyndigheten i Danmark lagt om sin strategi 
och gör fler stickkontroller än tidigare. Under 2009/2010 finns förslag i rapporten av 
Erhvervs- och Selskabstyrelsen, att andra steget med att avskaffa revisionsplikten skulle 
innebära att gränsvärdena skulle höjas enligt följande (SOU 2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 58 miljoner danska kronor 
• En genomsnittlig balansomslutning på 29 miljoner danska kronor 

 
Innan andra steget skulle konsekvenserna av revisionsplikten undersökas och i första hand 
effekten på den ekonomiska brottsligheten. Eftersom det inte har gått så lång tid, har inga 
påtagliga konsekvenser påvisats under det första steget med avskaffandet av revisionsplikten. 
Lagändringen har dock kombinerats med två skärpningar när det gäller revisorns närvaro i 
företagen som en förebyggande effekt mot ekonomisk brottslighet (SOU 2008:32). 

 
3.7 Irland 
 
På Irland existerar två typer av företag nämligen ”Public Companies” eller som de även 
kallas ”Public Limited Companies (PLC)”. Dessa är publika aktiebolag. Minsta aktiekapitalet 
måste vara 38 092,14 euro och minst 25 % av aktiekapitalet ska finnas i form av likvida 
medel, dessutom måste delägarna vara minst sju stycken. Vidare finns även ”Private 
Companies”. Mest intressant i sammanhanget är ”Private Companies” som är separata 
juridiska personer som därför kan avskiljas från ägarna. Det är den vanligaste bolagsformen 
på Irland (Leaflet 2008:10). 
I samband med att ”Companies Act” trädde i kraft på Irland år 2 000, befriades vissa företag 
från revisionsplikt. För övrigt är det i ”Companies Act” som irländsk företagslagstiftning 
finns. För att dra nytta av denna förändring ställdes följande tre krav på företagen: 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda  
• En genomsnittlig nettoomsättning på 250 000 pund 
• En genomsnittlig balansomslutning på 1 500 000 miljoner pund 

 
Ett av flertalet argument för den nya lagstiftningen angående små företag var om kostnaden 
och nyttan av revision stod i proportion till varandra. På samma sätt, som i dagsläget i 
Sverige, spekulerades det mycket om de nya reglerna skulle drabba revisorerna ekonomiskt i 
form av minskade revisionsarvoden då det ansågs tänkbart att flertalet företag skulle välja bort 
revisionen av kostnadsskäl.  
 
Det som talade emot frivillig revisionsplikt var att företagens intressenter riskerade att gå 
miste om värdefull information samt att företagen skulle gå miste om revisorernas 
rådgivningsfunktioner vilket ändå ansågs gynna företagen.  
 
I januari 2002 ersattes det irländska pundet med euro och därför konverterades strikt de övre 
gränserna angående årlig omsättning, balansomslutning till euro och följande gränsvärden 
började gälla: 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 1 500 000 euro 
• En genomsnittlig balansomslutning på 1 904 607 euro 

 
Konsekvenserna av den slopade revisionsplikten, år 2 000 har varit lika med noll, vad det 
gäller koncernbolag, banker, finansiella institutioner samt försäkringsbolag (Lundqvist m fl., 
2003).
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3.8 England  
 
Revisionsplikten infördes i England år 1967 och omfattade samtliga aktiebolag. Huvudregeln 
var att samtliga aktiebolag skulle revideras. Under 1993 kom lagändringen om befrielse från 
revisionsplikten (Thorell & Norberg, 2005). Gränsvärden, för att inte omfattas av 
revisionsplikten, har höjts år 1997, år 2004 och år 2008. Idag ligger dessa gränsvärden enligt 
följande (SOU 2008:32): 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• Nettoomsättning understigande 3,25 miljoner pund 
• Balansomslutning understigande 6.5 miljoner pund 

 
Under den tiden som lagen har varit i kraft har en del mindre omfattande kontroller vuxit fram 
i det engelska systemet. Dessa kvalitetskontroller är, liksom avskaffandet av revisionsplikten, 
frivilliga (SOU 2008:32). 
 
3.8.1 Tiden efter avregleringen 
 
Eftersom England avskaffade revisionsplikten redan år 1993 har flertal studier utförts inom 
området. En mycket uppmärksammad studie gjordes av Jill Collis, på uppdrag av 
handelsdepartementet i England, vars syfte var att redogöra för nyttan med revisionen och 
företagsledningen syn på avskaffandet av revisionsplikten. Collis skickade ut ett 
frågeformulär till 2 633 onoterade företag som inte ingick i någon koncern. Endast 30 procent 
svarade, men resultatet ansågs tillräckligt representativ. De flesta företag valde att ha kvar 
revisionen, trots att dessa var befriade från revisionsplikten.  
 
Enligt studien kännetecknades dessa företag, enligt följande (Collis, 2003): 

• Företagen har en större omsättning 
• Företagsledningen uppskattar den kvalitetskontroll som revisionen innebär samt anser 

att revisionen ger mer trovärdig bild av företaget 
• Företagen är inte helt familjeägda 
• Aktieägare som inte har tillgång till internredovisning 
• Företagsledningen lämnar normalt en kopia av årsredovisningen till externa 

intressenter 
• Företagsledningen anser att revisionen ökar kontrollen av redovisning och 

ekonomistyrning 
 
I en annan studie som gjordes år 2006, konstaterades att omkring 20 procent av de aktiva 
företagen, under år 2005, reviderades. 180 000 företag använder sig, enligt studien, av frivillig 
revision, medan 880 000 företag har valt att inte använda sig av revision. De företag som 
använder sig av frivillig revision har uppgett att det kunde vara av värde för externa 
intressenter. 83 procent av små företagen anlitade revisionsbyrå för att få hjälp med 
bokföringen och 64 procent anlitade revisionsbyrå vid upprättandet av årsredovisningen. 
Kvalitet på redovisningen kontrollerades även i denna studie, men inga påtagliga brister 
visades mellan företag som har revision eller som har anlitat en revisor på annat sätt eller 
resterande företag. Englands motsvarighet till svenska skatteverket uppger i studien att 
avskaffandet av revisionen inte utgör några särskilda skäl för närmare utredning samt att även 
reviderade redovisningsmaterial i vissa fall måste granskas (SOU 2008:32).  
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Innan revisionsplikten slopades i England fördes diskussioner från experthåll om det förelåg 
ökad risk för ekonomisk brottslighet, det vill säga samma diskussioner som i dagsläget förs i 
Sverige. I efterhand har det dock visat sig att den ekonomiska brottsligheten inte tycks ha 
ökat. I varje fall saknas det emiriskt material som stöder något sådant (Burén & Nyqvist, 
2005, sid. 5). 
 
3.9 Tyskland 
 
Tyskland slopade revisionsplikten för små aktiebolag redan 1984 och i dagsläget revideras där 
endast medelstora, stora och riktigt stora företag. De gränsvärden för slopad revisionsplikt 
som gäller i Tyskland är för närvarande: 
 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• Nettoomsättning understigande 6 875 000 euro 
• Balansomslutning understigande 3 438 000 euro  

 

Sammanfattningsvis fungerar tysk lag såtillvida att alla företag i Tyskland måste revideras 
utom de som på minst två punkter faller under de tre kraven enligt ovan. Det är dock tillåtet 
att ge de aktuella mindre företagen rådgivning i skatte- och ekonomifrågor. I Tyskland är 
cirka hälften av samtliga företag befriade från revisionsplikten, men i praktiken anlitar de 
flesta företag som har valt att befrias från revisionsplikten en så kallad skatterådgivare. 
Denna skatterådgivare kan upprätta bland annat deklarationer och årsredovisningar, som 
denna i sin tur undertecknar och anger en försäkran att denne inte har upptäckt någon form av 
ekonomisk brottslighet (SOU 2008:32). 
 
Den så kallade frivilliga revisionen utförs av den tyska revisorsorganisationen Institut des 
Wirtschaftsprüfer. Det görs inte någon skillnad mellan frivillig och lagreglerad revision 
beträffande revisionsstandard. Revisorerna hjälper även företagen med andra tjänster som 
exempelvis hjälp med räkenskaper, analyser och även en hel rad med så kallade 
bekräftelseuppdrag. Med bekräftelseuppdrag menas det skriftliga utlåtande som revisorn 
utfärdar gällande bokföringskontrollens omfattning. Ytterligare alternativ till frivillig revision 
kan även innebära att företaget begär en granskning med begränsad säkerhet efter att ha 
avtalat om detta med mottagaren av bekräftelsen (ECON, 2007:092). 
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3.10 Sammanfattning 
 
Nedan presenteras de slutsatser som kan dras från litteraturgenomgången. För en bättre 
överskådlighet presenteras dessa i tabellform. 
 
Tabell 3.1 Sammanfattning av litteraturgenomgången 
 

                                      3.1 Allmänt om revision samt revisorsuppgifter 
 

Enligt nuvarande lagregleringen i Sverige är det av stor betydelse att företagets resultat 
samt ekonomiska ställning redovisas för omvärlden på ett lämpligt sätt. För att 
kvalitetssäkra detta skall företagets ekonomiska information, enligt lagen, kontrolleras av 
en revisor. Revisionen ger därför i sin tur en trovärdighet för företagets ekonomiska 
ställning, vilket är en betydande förutsättning för att näringslivet skall fungera på ett 
effektivt sätt. 

 
Idag har revisorn en kontroll funktion, vars rättigheter och skyldigheter regleras i lag, 
bolagsordning samt särskilda föreskrifter och förordningar. Några av dem viktigaste 
skyldigheter som revisorn har idag är att denne skall vara opartiskt, självständig, 
oberoende samt att denna har tystnadsplikt. Ett undantag från tystnadsplikten är att 
revisorn i vissa fall är även upplysningsskyldig, exempelvis vid årsstämman eller 
förundersökningar av brottsmål. 

3.2 Ekonomisk brottslighet 
 

Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp av många olika typer av ekobrott. Det 
överordnade ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos polisen - och 
åklagarväsendet samt Ekobrottsmyndigheten. Regler som styr revisorns skyldigheter om 
misstanke om brott finns angivna i olika regelverk 
 

Vid misstanke om brott har en revisor idag skyldighet att i första hand underrätta styrelsen 
om sina iakttagelser. Därefter har styrelsen en tidsram på två veckor att åtgärda skadan 
samt andra skadliga verkningar av det misstänkta brottet. Om detta sker inom den angivna 
tidsramen, behöver inte revisorn gå vidare med misstanken. Om detta inte är fallet har 
revisorn en skyldighet att göra en anmälan till en åklagare och sedan avgå. De olika brott 
det kan handla om är exempelvis bedrägeri, bokföringsbrott och skattebrott.  

3.3 Revisionsplikt 
 

Revision 
 
 
 
 
 
 
 
Revisorsskyldigheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allmänt om ekonomisk 
brottslighet 
 
 
 
Revisorsskyldighet vid olika 
typer av brott 
 
 
 
 
 
 
 
Revisionsplikt 
 
 
 

Revisionsplikten för samtliga aktiebolag infördes i Sverige år 1983 på grund av att små 
företag med mindre aktiekapital var särskild utsatta för ekonomisk brottslighet. För 
närvarande pågår arbeten inom EU med förenklingar av olika regler. Under år 2006 gav 
den svenska regeringen uppdrag att se över bestämmelserna om revision för små företag. I 
utredningen skulle föreslås de ändringar i lagstiftningen som behövs för att ta slopa 
revisionsplikt för små företag.   
 
Om förslaget på lagändringen går igenom, kommer det att innebära att omkring 96 % av 
samtliga aktiebolag undantas från revisionsplikten. Andra förslag som utredningen anger 
är bland annat att förvaltningsrevisionen samt revisors anmälningsplikt vid misstanke om 

brott avskaffas. 
 

3.4 EG-rätten 
 

  
Utredningen 
 
 
 
 
 
 
 
EG-rätten 

EG - rätten har publicerat flertal förordningar, direktiv och rekommendationer på 
bolagsrättens verksamhet och revisionen i Sverige har på senaste tiden anpassats allt mer 
till EG – rätten. Enligt det fjärde direktivet finns det viss möjlighet, för medlemsstaterna, 
att befria små företag från revisionsplikten. Idag är Sverige och Malta de enda ”gamla” 
staterna som inte ännu har avskaffat revisionsplikten för små företag. 
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                                                 3.5 Finland 
 

Finland avskaffade revisionsplikten under år 2007. Gränsvärden är satta enligt följande: 
• Ett genomsnittligt antal om 5 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 300 000 euro 
• En genomsnittlig balansomslutning på 200 000 euro 

 
Företag som inte överskrider två av ovanstående gränsvärden är befriade från 
revisionsplikten.  Finland har valt opt-out lösning, som innebär att företag aktivt måste 
välja bort revisionen. 

 

3.6 Danmark 
 
Revisionsplikten i Danmark avskaffades i april år 2006. Danmark valde följande 
gränsvärden: 

• Ett genomsnittligt antal om 12 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor 
• En genomsnittlig balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor 
 

Även Danmark valde en opt-out lösning.  
 

3.7 Irland 
 

Irland avskaffade revisionsplikten under år 2000.  Följande krav gäller för företag som 
kan undandras från revisionsplikten 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 1,5 miljoner euro 
• En genomsnittlig balansomslutning på 1,9 miljoner euro 

 
Irland är ett av de länder, där gränsvärden har höjts ett par gånger för att närma sig EU:s 
max värden. 

3.8 England 
 

 
Finland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Irland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
England 
 

England är ett av de länder som avskaffade revisionsplikten ganska tidigt. Redan under 
1993 kom lagändringen om avskaffad revisionsplikt. I likhet med Irland, har England ökat 
sina gränsvärden och idag ligger dessa enligt följande: 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 3,25 miljoner pund 
• En genomsnittlig balansomslutning på 6,5 miljoner pund 

 

3.9 Tyskland 
 

  

 
 
 
 
 
Tyskland 

Tyskland avskaffade revisionsplikten redan under 1984. I dagsläget är cirka hälften av 
samtliga företag i Tyskland befriade från revisionsplikten. Det är följande gränsvärden 
som gäller idag: 

• Ett genomsnittligt antal om 50 anställda 
• En genomsnittlig nettoomsättning på 6 875 000  euro 
• En genomsnittlig balansomslutning på 3 438 000 euro 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel presenteras de genomförda intervjuerna med utländska revisorer, svenska 
revisorer samt statliga myndigheter och organisationer. För en bättre överskådlighet följer  
redogörelsen för intervjuguidens sammansättning samt den tidigare angivna strukturen som 
återfinns i litteraturgenomgången. I slutet av kapitlet presenteras samtliga intervjuer, i korta 
drag, i en tabell. 
 
4.1 Intervjuer med utländska revisorer 
 
4.1.1 Grant Thornton Finland1 
 
E-post intervju genomförd med Joakim Rehn, som är ordförande på Grant Thornton i Finland. 
Frågorna skickades den 31 mars 2009 och svar togs emot samma dag 
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
Grant Thornton i Helsingfors, Finland, har omkring 2000 klienter idag, varav Joakim Rehn 
har hand om 200 klienter. Räckvidden är öppen, det förkommer allt från enmansföretag till 
stora internationella företag, men det handlar om mestadels familjeägda företag. 
Huvudsakliga arbetsuppgifter är revision samt strategiska frågor. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
I frågan om vilka skyldigheter det finns vad det gäller ekonomisk brottslighet svarade Joakim 
Rehn att de har penningtvättsåligganden, och i allmänhet ifall exempelvis obetalda skatter 
skulle äventyra företagets finansiella situation. 
 
Det är sällan det sker någon anmälan om ekobrott, enligt Joakim Rehn, företagen ger upp 
innan dess. Vid misstanke om penningtvätt skall anmälan i första hand ske till 
Finansinspektionen. 
 
Slopad revisionsplikt 
 
Konsekvenserna som revisionsbyrån har upplevt är att en klient har avslutat 
affärsförhållandet. 
 
Vad det gäller ekonomisk brottslighet, anser Joakim Rehn, att kriminella är kriminella och 
revisionen kan inte påverka det. Därmed anser inte Rehn att några utökade kontroller krävs 
vid avskaffandet av revisionsplikten i syftet att upptäcka eller förhindra ekonomisk 
brottslighet.  
   
Joakim Rehn avslutar genom att uppge att det förmodligen blir Skatteverket som kommer att 
anställa fler inspektörer och att avskaffande av revisionsplikten inte är något att 
rekommendera. Enligt Joakim Rehn är Skatteverket och långivarna positiva till revisionen och 
där är revisionskostnaderna inte väsentliga. 
 

                                                 
1 Joakim Rehn, ordförande, Grant Thornton Finland, 2009-03-31 
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4.1.2 PricewaterhouseCoopers Danmark2 
 
E-post intervju genomförd med Kristian Bredgaard Lassen, som är revisorn på 
Pricewaterhouse Coopers i Danmark. Frågorna skickades den 31 mars 2009 och svar togs 
emot den 6 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
Idag har Kristian B. Lassen på PricewaterhouseCoopers hand om omkring 40 klienter. Dessa 
är mestadels familjeägda små och medelstora företag. Arbetsområden är framför allt revision, 
redovisningshjälp och konsultation 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Revisorerna i Danmark måste rapportera först till bolagets styrelse enligt revisorns “långa 
formella rapport”. Om detta anses meningslöst eller om styrelsen inte agerar för att stoppa 
brottet inom fjorton dagar, måste det väsentliga brottet rapporteras till ”Statsåklagaren för 
allvarliga ekonomiska brott”. Samtliga affärsrelaterade ekonomiska brott har revisorn i 
Danmark skyldighet att rapportera in. Kristian B. Lassen har dock aldrig behövt göra en 
anmälan. 
 

Slopad revisionsplikt 
 
Enligt Kristian B. Lassen har endast små konsekvenser påvisats, men denne anger inte vilka.  
 
Vad det gäller frågorna om hur den avskaffade revisionsplikten har påverkat den ekonomiska 
brottsligheten i Danmark hade Lassen inga kunskaper om detta, men anger dock att 
avskaffandet av revisionsplikten kräver inga utökade kontroller i syftet att upptäcka eller 
förhindra ekobrott. 
    
Revisionsbyrån har inte förlorat några klienter alls, sedan revisionsplikten avskaffades. Enligt 
Lassen har inte avskaffad revisionsplikt lett till några reduktioner vad det gäller 
revisionskostnader och därför anses det inte finnas några fördelar för företagen att välja bort 
revisionen. Lassen påpekar dock att slopande av revisionsplikten inte är något att 
rekommendera. 
 
4.1.3 Grant Thornton Irland3 
 
E-post intervju genomförd med John McCarthy, Director of Professional Standards på Grant 
Thornton, Irland. Frågorna skickades den 31 mars 2009 och svar togs emot den 27 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
På frågan om hur många klienter revisionsbyrån har idag, svarade John McCarthy att detta var 
konfidentiellt, men att Grant Thornton på Irland har olika typer av bolagsformer som klienter. 
Det rör sig om allt från publika listade företag på NASDAQ, Londonbörsen samt irländska 
och kanadensiska börserna till privatägda företag på Irland och utomlands. 

                                                 
2 Kristian Bredgaard Lassen, PricewaterhauseCoopers Danmark, 2009-04-06 
3 John McCarthy, Grant Thornton Irland, 2009-04-27 
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John McCarthy anger att de arbetar med framför allt revision, försäkringar, skatter samt 
Corporate Finance (företagsfinansiering). Även Business Risk Service ingår i deras 
arbetsuppgifter, vilket innebär att revisionsbyrån hjälper företagen med riskhantering i frågor 
inom ekonomi, IT mm. Andra arbetsområden som de också arbetar med är insolvens, 
återhämtning, företagsrekonstruktioner, omorganisationer och kriminalteknisk redovisning. 

 
Ekonomisk brottslighet 
 
Alla revisorer och skatterådgivare är skyldiga, enligt Criminal Justice Act 1994 på Irland, att 
polisanmäla vid misstanke om penningtvätt och samtidigt även göra en anmälan till Revenue 
Commisioners. Detta är en myndighet under den irländska regeringen som ansvarar bland 
annat för tull, skatter samt fordonsskatt. Denna lagen gäller inte enbart revisorer. 
 
Alla typer av ekobrott måste rapporteras in, däribland skattesmitning och sådant som inte 
tillmötesgås den irländska statens övriga lagar. På frågan om hur ofta det händer att deras 
revisionsbyrå rapporterar in ekobrott, svarade John McCarthy att detta var konfidentiellt. 
 

Slopad revisionsplikt 
 
Revisionsplikten togs bort på Irland runt februari 2001 endast för företag med omsättning 
under 100 000 Euro. Sedan dess har tröskeln för omsättning ökat ett antal gånger tills den nått 
den nu aktuella nivån på 7,3 miljoner Euro.  
 
Det som har hänt efter avskaffandet av revisionsplikten är att bestämmelserna kring 
revisionen har ökat och klienterna som fortfarande har revision är föremål för ökade krav som 
idag återfinns i Internationella Revisionsstandarderna (Storbritannien och Irland) utgiven av 
“Auditing Practices Board”. 
 
John McCarthy menar att fördelen med avskaffandet av revisionsplikten är att det gör arbetet 
mer kostnadseffektivt för revisionsbyrån och därför mer realistiskt för klienterna. Nackdelen 
är att de företag som valt bort revisionen, har inga omdömen om revisionen som är 
framställda, vilket innebär att det inte finns mycket förtroende för dess företags finansiella 
rapporter. 
 
Enligt McCarthy har avskaffandet av revisionsplikten inte påverkat den ekonomiska 
brottsligheten på Irland. McCarthy anser inte heller att avskaffandet av revisionsplikten kräver 
några utökade kontroller i syftet att upptäcka och förhindra ekonomisk brottslighet. 
 
Redan innan revisionsplikten avskaffades på Irland tog revisionsbyrån kontakt med alla sina 
klienter och uppmuntrade dem att dra nytta av befrielsen från revisionen. De flesta av 
revisionsbyråns klienter som tilläts att dra nytta av befrielsen från revision gjorde även detta. 
Detta påverkade inte revisionsbyråns inkomster, eftersom arvodesnivåerna stod fast, enligt 
McCarthy. 
 
Som avslutning påpekar John McCarthy att avskaffandet av revisionsplikten är 
rekommendabelt till små bolag, eftersom dessa, enligt McCarthy, inte har mycket nytta av 
revisionstjänsterna. 
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4.1.4 Ryan & Crowley Irland4 
 
E-post intervju genomförd med Kate Crowley, som är partner, på revisionsbyrån Ryan & 
Crowley, Irland. Frågorna skickades den 26 mars och svar togs emot den 27 mars 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
Idag har revisionsbyrån omkring 200 klienter, där det är blandade typer av bolagsformer. 
Arbetsområden som revisionsbyrån arbetar framför allt med är revision, skattefrågor samt 
andra företagstjänster. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Revisorerna är skyldiga att rapportera in enligt många olika lagar, bland annat företagslagar, 
kriminallagar, skattelagar samt lag om penningtvätt. Alla ekobrott måste rapporteras in så 
snart misstanke finns. Dock har revisionsbyrån inte behövt rapportera in något brott ännu. 
Täta kontroller eliminerar riskerna för detta, menar Kate Crowley. 
 
Enligt Kate Crowley har de en ansvarig person till vilken alla misstänkta händelser 
rapporteras in. 
 
Slopad revisionsplikt 
 
Kate Crowley anger att avskaffandet av revisionsplikten har gjort väldigt lite skillnad. Enligt 
Crowley har de självbeskattning på Irland, vilket fortfarande kräver en hög nivå av överblick 
för att säkerställa tillmötesgående.  
 
Crowley anger också att kravet på fullständig revision sätter en ekonomisk press på företagen 
att betala revisionsavgifter och fördelen de får ut av den processen är begränsad i de små 
företagen där ägarna och cheferna är samma personer och de har gett personliga garantier till 
de viktigaste borgenärerna. 
 
Ekonomisk brottslighet på Irland har inte påverkats mycket, eftersom det finns andra 
lagstiftande krav som täcker många likartade områden. 
 
Crowley avslutar genom att påpeka att i ett land där det finns en tillräckligt stark och 
tillmötesgående regering på plats, kommer inte avskaffandet av revisionsplikten att få något 
negativ inverkan. Däremot krävs det även att tillräckliga förbättringar drivs igenom innan 
avskaffandet av revisionsplikten sker. Det är bara i dessa länder som revisionsplikt är att 
rekommendera. Crowley påpekar också att hennes tro är att de flesta företag som undantas 
från revisionsplikten kommer att välja bort revisionen. 
   

                                                 
4 Kate Crowley, Ryan & Crowley, Irland, 2009-03-27 
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4.2 Intervjuer med svenska revisorer 
 
4.2.1 Ernst & Young5 
 
Personlig intervju genomförd med Sten Andersson, som är godkänd revisor, på lokala 
kontoret i Eskilstuna. Intervju genomfördes den 9 april 2009 
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
Kontoret i Eskilstuna har omkring 200 klienter idag, där mestadels av dessa klienter är mindre 
ägarledda företag i olika branscher. Sten Andersson själv har 90 klienter. Runt om i Sverige 
har byrån allt från stora börsbolag till enmansföretag. Revision är den primära 
arbetsuppgiften. Nästan alla uppgifter, som kontoret i Eskilstuna har, är ”kombiuppgifter” 
som till exempel består av revision, bokslut och konsultation. Skattekonsultation är den mest 
förekommande. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Vid misstanke om brott tas kontakt i första hand med bolagets styrelse och därefter har 
bolaget två veckor att rätta till problemet. Om problemet rättas till inom den angivna 
tidsramen går revisorn inte vidare med problemet, men däremot om bolaget inte rättar till 
problemet eller inte hör av sig inom den angivna tidsramen görs en anmälan till åklagaren 
vartefter revisorn avgår. Skyldigheterna och själva proceduren beror mycket på vad det är för 
typ av brott som misstänks. Vid till exempel misstanke om penningtvätt, görs anmälan direkt 
utan att meddela bolagsstyrelsen under 24 timmar. Detta för att den misstänka bolaget skall 
inte få ett försprång och röja undan bevismaterialet. Efter att anmälan blivit gjord avgår 
revisorn.  
 

För att undvika den ovannämnda situationen har revisorn skyldighet enligt lag att göra 
noggranna kontroller av klienten, vilket bland annat innebär att klientens identitets handling 
kopieras och sparas i fem år efter ett avslutat klientförhållande. 
    
Sten Andersson har gjort bara en anmälan under sina 34 yrkesverksamma år och förutom 
honom själv har det varit två andra revisorer i Sörmland som han känner till har gjort en 
anmälan. I det fallet som Sten Andersson gjorde anmälan handlade det om en försenad 
årsredovisning.  
 
Slopad revisionsplikt 
 
På frågan om regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten som anses innebära 
minskade kostnader för små företagen, anser Sten Andersson att detta istället kan ledda till 
ökade kostnader för små företagen.  
 
Finansiärer som exempelvis banker kommer att ta ut högre räntor och högre avgifter för att 
kompensera den risk det innebär att inte få någon finansiell inblick i företaget på grund av att 
det saknas bland annat årsredovisning som ”riskbedömnings instrument”. Felaktiga 
årsredovisningar kan orsaka kundförluster hos leverantörer som är i god tro. Skatteverket får 
mer sysselsättning, likaså med Bolagsverket.  

                                                 
5 Sten Andersson, Ernst & Young, Eskilstuna,2009-04-09 
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Viktigaste effekterna är framför allt att besparingarna inte uppnås, utan att istället kan det bli 
dyrare för företagen, berättar Sten Andersson. 
 
Sten Andersson anger även att ryktena går om att det inte blir de höga gränser som 
utredningen föreslår. Stena Andersson menar att det går att ifrågasätta om regeringen törs ha 
de höga gränser, eftersom det blir fler företag som slopar revisionen. Om gränserna sätts 
under tre miljoner, hamnar cirka 60 procent under gränsen, men om gränsen sätts enligt EU:s 
maxgräns, återstår endast 3,5 procent av Sveriges aktiebolag som revisionspliktiga företag. 
Omkring 40 procent av de klienter som Sten Andersson har idag skulle befrias från den 
lagstadgade revisionen om gränsen sätts till tre miljoner i omsättning. Det blir ovanligt många 
företag i Sverige som befrias från revisionsplikten jämfört med andra länder på grund av 
andra bolagsformer, menar Sten Andersson. Vidare säger han att han själv tror att många 
aktiebolag kommer att välja bort revisionen vid lagändringen och att revisionsplikten är inget 
att rekommendera.  
 
4.2.2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers6 
 
Personlig intervju genomförd med Henrik Bergqvist, som är auktoriserad revisor, på det 
lokala kontoret i Eskilstuna. Intervjun genomfördes den 6 april 2009. 
 

 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
PWC i hela Sverige har cirka 60 000 klienter. Lokalt har revisionsbyrån 700 klienter och av 
dessa har Henrik Bergquist hand om 130 stycken i egenskap av påskrivande revisor. Deras 
klienter är små och medelstora företag, vilket utgör 90 procent av deras rikstäckande 
klientunderlag. För Henrik Bergqvist utgör dessa företag 100 procent av dennes klienter. 
 
I dennes arbetsuppgifter ingår granskning av årsredovisningar, bokslut samt 
styrelseförvaltning av bolag. Henrik Bergqvist är även huvudansvarig, vilket innebär att vara 
påskrivande revisor samt ha den styrande rollen över medarbetarna. Den styrande rollen över 
medarbetarna innebär till stor del att vara bollplank. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Idag är revisorn skyldig att anmäla misstanke om brott, exempelvis om ett företag inte bokfört 
på tre månader. Henrik Bergqvist berättar att en vanlig medelväg är att revisorn meddelar 
styrelsen om det inträffade och ger företaget en viss tid att åtgärda detta. Sker ingen åtgärd 
från företagets sida, genomförs en anmälan. Om revisorn bedömer det inträffade som 
tillräckligt allvarligt, görs anmälan trots allt. Efter anmälan avgår revisorn. Däremot har en 
revisor inte skyldighet att ”leta efter” ekonomisk brottslighet utan ovanstående förpliktelser 
gäller bara om revisorn i ett företags redovisning upptäcker fynd som väcker brottsmisstankar. 
 
Lokalt sett (kontoret i Eskilstuna) är det väldigt sällan en anmälan görs. Även om det inte 
varit helt problemfritt, har revisionsbyrån inte behövt anmäla brottsmisstanke för att därefter 
avgå. Henrik Bergqvist anger att bokföringsbrott är vanligast. Skattebrott förekommer, men är 
inte vanlig bland klienterna, enligt Bergqvists egen erfarenhet. Denne har inte upplevt 
problem med de egna klinterna, dock har det förekommit att bokslut inte upprättats i tid. 
 
                                                 
6 Henrik Bergqvist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Eskilstuna, 2009-04-06  
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Om det finns skäl att misstänka brott enligt brottsskala, anger Henrik Bergqvist följande 
tillvägagångssätt: 

• Tala med intern jurist om vad som behövs göras 
• Meddela styrelsen skriftligt om brottsmisstanken. Om det är lämpligt ge klienten 1 

månad på sig att åtgärda problemet. Om problemet åtgärdas är en oren 
revisionsberättelse det värsta som kan hända. 

• Om problemet inte åtgärdas eller anses för allvarligt för att åtgärdas görs en anmälan 
varefter revisorn avgår. 

• Om det uppstått ett brott och styrelsen anmält behövs ingen åtgärd 
 
Slopad revisionsplikt 
 
Bergqvist berättar vidare att det som kommer att ske vid slopad revisionsplikt är att man går 
från lagstadgad revisionsplikt till efterfrågestyrd revision. Detta kommer att bidra till bättre 
dialog mellan revisionsbyrå och klient, eftersom tvång inte föreligger. ”Jag är därför svagt 
positiv”, säger Henrik Bergqvist. 
 
Fördelen ur samhällsperspektiv är att revisorn ser till att samspelet på marknaden fungerar, att 
alla gör rätt för sig. Tvingas alla så är det lika för alla, berättar Bergqvist. Vidare anser denna 
att fördelen med frivillig revision är att det kan fungera som en avlastning. Revisionsplikt är 
idag en tung post när det gäller vilande företag. 
 
Nackdelar med avskaffad revisionsplikt är att företagare kan riskera göra fel i bokförings- och 
skattehänseende, vilket innebär risk för ofrivillig brottslighet. Överlag anses risk för ökad 
ekonomisk brottslighet vara stor. Ur samhällsperspektiv, anser Henrik Bergqvist, att blir 
svårare att kontrollera och förhindra ekonomisk brottslighet.  
 
Enda chansen är att Skatteverket sköter detta med hjälp av extraresurser samt med hjälp av 
skatterevision. Dessutom kommer frivilligheten att göra att hederliga företag kommer att 
fortsätta att välja revision bland annat för att stärka sin ställning hos sina intressenter.  
 
Bergqvist tror att det blir mer vanligare med stickprover som kommer att utföras för att 
upptäcka exempelvis bluffakturor, felaktigheter i kassaregister samt övrigt fusk. Oavsett 
omfattning av kontroller, kommer det alltid att förekomma en viss del ekonomisk brottslighet, 
anser Bergqvist. 
 
Redan år 2002 började förberedelsen inför avskaffandet av revisionsplikten. Det som har 
ändrats är att tjänsteutbudet har utvecklats hårt, först och främst i form av affärsservice. 
Exempel på affärsservice kan nämnas faktureringstjänster, leverantörsfakturor, löner mm.  
 
Bergqvist berättar vidare vad det gäller gränsvärdena för att befrias från revision, har varje 
involverat land satt sina egna nationella gränsvärden i stället för att tillämpa de som 
exempelvis EU föreskriver. Mycket revision byts ut mot rådgivning. Öhrlings är väl rustade 
för förändringen som enligt egen utsaga inte blir något dramatisk. Behovet av 
redovisningskonsulter anses öka efter avskaffandet av revisionsplikten. Andra förändringar 
som kan vara på gång, enligt Bergqvist, är förändringen av aktiekapitalet som eventuellt 
kommer att återigen sänkas från lägst 100 000 kronor till lägst 50 000 kr. 
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Bergqvist tror att de flesta kommer att behålla revisionen. Denne hänvisar till Öhrlings egen 
undersökning som har visat att cirka 70 procent av företagen kommer att behålla revisionen. 
Vidare hänvisar denne till Bo Svenssons utredning, där det framgår att cirka 60 procent 
kommer att behålla revisionen. Slutligen påpekar Bergqvist att även studenter från ett 
universitet kom fram sin undersökning att 70 procent kommer att behålla revisionen. Vissa 
små företag har inte behov av revision, men har kanske behov av andra tjänster i stället. Om 
ett företag har flera ägare samt eventuellt har en styrelse med flera medlemmar så finns det 
alltid behov av revision. 
 
Bergqvist är grundläggande positiv till avskaffandet av revisionsplikten. Denne menar att 
slopad revisionsplikt är att rekommendera när det gäller små bolag, eftersom revision i vissa 
fall utgör en stor kostnad för dessa. För branschens egen del, blir friheten större i 
tjänsteutövningen. Frivilligheten är positiv, eftersom de som väljer revision vet varför de gör 
det, avslutar Henrik Bergqvist. 
 
4.2.3 Grant Thornton7 
 
Personlig intervju genomförd med Charlotta Larsson, som är auktoriserad revisor, på lokala 
kontoret i Eskilstuna. Intervju genomfördes den 7 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 

Charlotta Larsson på Grant Thornton i Eskilstuna har klientansvar för 140 stycken. 
Revisionsbyrån har sammanlagt cirka 1 000 klienter samt 25 procent av klientunderlaget i 
hela Sörmland. Klienterna är alla typer av bolagsformer, men främsta kundstocken är 
ägarledda företag som exempelvis åkerier, mekaniska verkstäder, konsulter, läkare mm. 
 
Arbetsområden omfattar främst revision. I första hand utför Charlotta Larsson 
revisionsuppdrag med assistenter, vilket innebär planering av uppdrag, kundkontakter, 
kontrollerar kvalitén på utfört arbete. Charlotta Larsson är även kvalitets- och 
personalansvarig. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 

Vid misstanke om brott försöker revisorn i först hand göra en utredning kring vad som har 
hänt. Eventuellt har företaget möjlighet att avhjälpa problemet. Om detta inte är fallet, görs en 
anmälan. Anmälan görs även i det fallet där klienten meddelas, men inte rättar till problemen 
eller inte hör av sig. Vid misstanke om penningtvätt görs anmälan direkt utan att klienten 
meddelas under de närmaste 24 – 36 timmarna. Efter anmälan avgår revisorn. 
 
Ekobrott som en revisor måste rapportera in är bedrägeri, penninghäleri, svindleri, 
förskingring, olovligt förfogande, trolöshet mot huvudman, ordlighet mot borgenär, 
mannamån mot borgenärer, bokföringsbrott, bestickning, skattebrott, vårdslös skatteuppgift, 
försvårande av skattekontroll. Mest förekommande är skattebrott och bokföringsbrott. 

                                                 
7 Charlotta Larsson, Grant Thornton, Eskilstuna 2009-04-07 
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Vid misstanke om brott, rådfrågas byråns interna jurister som är kvalitetsansvariga innan 
själva anmälan görs. Anmälan får inte göras utan att juristen i första hand har rådfrågats. 
Därefter görs en avvägning om klienten ska meddelas eller inte. Under närmaste åren anser 
Charlotta Larsson att skyldigheterna kommer att utökas för yrkesgrupper som exempelvis 
jurister, redovisningskonsulter med flera.  
 
Charlotta Larsson berättar att anmälningarna gjordes tidigare i större utsträckning än under de 
senare åren. Grant Thornton i Eskilstuna har inte gjort någon anmälan på senare tid. Orsaken 
till minskningen av antalet anmälningar beror på bland annat att revisorerna har skyldighet att 
kontrollera klienten innan ett affärsförhållande upprättas. Dessutom avhjälps vissa fel som 
gäller de bokföringsbrott som orsakas av förseningar. Efter utförd kontroll kan revisorn 
avsäga vissa kunder som bedöms kunna skapa problem. År 2002 avsade revisionsbyrån 
många besvärliga uppdrag med försenade klienter. 
 
Om det upptäcks exempelvis bokförings- eller skattebrott som man bedömer orsakas av dåliga 
kunskaper hos klienten, erbjuder denne i vissa fall flera tjänster som kan behövas, berättar 
Charlotta Larsson. 
Enligt Charlotta Larsson sker följande procedur vid misstanke om brott:  

• Vid brottsmisstanke så rådgör vi med kvalitetsansvarig 
• Sedan meddelar vi klienten, oftast genom brev och ger vederbörande fyra veckor att 

rätta till problemet. Om ingen rättelse sker eller om klienten inte hör av sig, anmäls 
brottet och revisorn avgår. 

 
Innan proceduren påbörjas, skickas även påminnelsebrev till kunden. Vanligast i 
sammanhanget är misstanke om bokföringsbrott.  
 
Slopad revisionsplikt 
 
På tal om revisionsplikten som den är idag, anser Charlotta Larsson att reglerna är för hårda 
när det gäller revision av småföretag, eftersom de formella rutinerna ligger på en för hög nivå 
för dessa klienter. Revision anses vara ett bra kontrollinstrument, men det saknas regelverk 
för de små företagen. Det är ett mäktigt uppdrag att gå igenom alla formaliteter med klienten 
eftersom företaget även ska revideras, bara det är en tidskrävande process, anser Charlotta 
Larsson. 
 
Det är sunt att avskaffa revisionsplikten, tycker Charlotta Larsson. Vidare anser denne att 
vissa företag bör välja frivillig revision och andra företag bör välja begränsad revision. Som 
exempel på de sistnämnda företagen kan nämnas konsulter (som har enmansföretag). För ett 
sådant företag kan det exempelvis räcka med bokslutsberättelse i stället för revision. För 
andra företag kan det räcka med punktinsatser som kan vara revision av viss post exempelvis 
lager eller kundfordringar. Hos handelsföretag kan det vara relevant att granska kassasystem. 
 
Charlotta Larsson berättar att fördelen med revisionsplikt är att det sker kontroll av alla 
aktiebolag om det avslutas med årsredovisning. Revisionen är till fördel för till exempel 
utomstående intressenter. Nackdelen är att det ställs för höga krav på de små företagen. 
Fördelen med slopad revisionsplikt blir att vissa företag inte behöver strikt revision utan 
kanske endast behöver bokslutsberättelse eller intyg om vissa poster. Nackdelen blir istället 
att företagarna ser fram emot vissa slopade kostnader. Dessutom blir processen runt en 
företagsförsäljning svårare om inte kontroll skett, eftersom potentiella köpare inte har pålitlig 
ekonomisk information om företaget. 
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När lagen om slopad revisionsplikt väl trätt i kraft, blir första åren en övergångsperiod som 
måste fasas in, men därefter blir bättre, enligt Charlotta Larsson. I slutänden kommer att 
handla om anpassade insatser efter klientbehov.  
 
I frågan om hur avskaffad revisionsplikt kan komma att påverka ekonomisk brottslighet, anser 
Charlotta Larsson, att de företag som representerar grov ekonomisk brottslighet kommer att 
behålla revisionen av det skälet att de vill dölja sin oärlighet och ge sken av att ha ”ryggen 
fri”. Om Skatteverket fyller sin kontrollfunktion, tror Charlotta Larsson att den ekonomiska 
brottsligheten inte kommer att öka. För detta krävs dock att Skatteverket får tillräckligt med 
resurser för att klara av detta. 
 
Om avskaffad revisionsplikt kommer att försvåra kontroller för att upptäcka och förhindra 
ekonomisk brottslighet, svarar Charlotta Larsson, både ja och nej på frågan. I enstaka fall 
anser denne att det kan förekomma att bokföring förstörs exempelvis genom att 
bokföringsmaterialet bränts upp. Charlotta Larsson anser även att brottsmisstanke upptäcks 
tidigare av revisor på grund av anmälningsplikt och att situationen därför kan försvåras om 
Skatteverket kommer in i bilden i ett för sent stadium. 
 
Charlotta Larsson tror att vissa företag kommer att välja bort revisionen och vissa kommer att 
behålla den. Vissa av dem som behåller revisionen, anses göra det i början för sedan övergå 
till mera behovsrelaterade tjänster. Att avskaffa lagstadgad revision är rätt handling, enligt 
Charlotta Larsson, eftersom den idag är för strikt och dåligt anpassad för de små företagen. 
 
Slutligen berättar Charlotta Larsson att hennes hopp är att lagstiftningen blir klar redan i höst, 
eftersom sen lagstiftning innebär för kort tid att informera klienterna. 
 
4.2.4 Jan Magnusson Revision AB8 
 
Intervju genomförd med Jan Magnusson, auktoriserad revisor samt ägare och chef för 
revisionsbyrån. Intervjun genomfördes per telefon den 27 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
Idag har revisionsbyrån omkring 120 klienter, där 90 procent av dessa består av aktiebolag, 
övervägande små aktiebolag. Hela 95 procent av samtliga aktiebolag ligger under gränsvärdet 
för slopad revisionsplikt.  
 
Arbetsområden är framför allt revision, rådgivning, skattekonsultation, kalkylering, 
obestånds- och finansieringsfrågor. 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Revisorn har skyldighet att anmäla vissa typer av brott/misstanke om ekobrott. Om brottet 
begåtts av styrelsen eller VD, skall detta anmälas. Om det däremot begåtts av företagets ägare 
och firmatecknare, får inte revisorn göra anmälan, detta för att undvika brott mot 
tystnadsplikten. De brott som det handlar om avser exempelvis bokföringsbrott, häleri, 
bedrägeri mm. På frågan om hur många brott denne har rapporterat in, svarar Jan Magnusson, 
att detta har hänt endast en gång.  

                                                 
8 Jan Magnusson, Jan Magnusson Revision AB, 2009-04-27 
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I det berörda fallet, skulle mannen hjälpa sin hustru, som hade eget företag som gick dåligt 
och hade en förlust på 1 miljon kronor. För att hjälpa henne, skulle han ta ett banklån och göra 
en ”egen insättning” på företagets aktiekapital. I slutänden visade det sig att han inte tagit ett 
banklån utan stal pengar från sitt eget arbete för att hjälpa hustrun.  
 
Vidare berättar Jan Magnusson att det var nära på att bli ytterligare en anmälan i ett annat fall, 
men det brottet begicks av företagets ägare och firmatecknare. För att undvika brott mot 
tystnadsplikten, fullföljdes ingen anmälan. Den gången handlade det om att vederbörande stal 
pengar ur företagets kassa för att finansiera sitt spelmissbruk.  
 
Procedur som sker vid en anmälan beror på vilken typ av brott det gäller. Rent generellt 
förbereds en eventuell anmälan med en jurist/advokat. Får revisorn klarttecken för att gå 
vidare med anmälan, meddelas styrelsen som i sin tur får 10 dagar på sig att rätta till felet.  
 
Om felet inte rättas till/går inte at rätta till/eller ärendet nonchaleras, anmäler revisorn saken 
till åklagare och därefter avgår som revisor till det berörda företaget. 
 
Slopad revisionsplikt 
 
Jan Magnusson anser att revisionsplikten gör företagsnytta idag i form av trygghet och hjälp 
till företagen. Genom att revisionsplikt finns minskar chanser till ”fiffel”. Även om det är 
positivt att inte tvinga företag till onödiga kostnader i form av revision, anser Jan Magnusson 
att företagens kvalitetssäkring blir sämre om revision saknas. Det innebär att revisionen på 
detta sätt även gör stor samhällsnytta. 
 
Utgångspunkten för regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten är att det ger fel 
signaler att kalla det onödig kostnad. Nackdelar med frivillig revisionsplikt kan bli att den 
befaras orsaka redovisningsfel baserade på okunnighet. Oseriösa företag kan komma att 
utnyttja det faktum att frivillig revisionsplikt gör ekobrott svårare att upptäcka. Det kan uppstå 
snedvriden konkurrens mellan seriösa och oseriösa företag. 
 
Nackdelar gällande dagens lagstadgade revisionsplikt anses vara svårigheten att förklara 
nyttan av revision för klienten, eftersom vederbörande inte vill ta till sig nyttoaspekterna i 
sammanhanget. En annan nackdel är att lagstiftningen tvingar på företagen revision oavsett 
om dessa behöver det eller inte. Speciellt tvingade blir de små bolagen. 
 
På tal om hur avskaffad revisionsplikt kan komma att påverka ekonomisk brottslighet, anser 
Jan Magnusson, att ekobrott underlättas vid avsaknad revision. Avskaffad revisionsplikt gör 
det dessutom svårare att utreda brott. Med dagens lagstadgade revisionsplikt är det svårare att 
dölja brott. Även om revision inte förhindrat brott kan det ta längre tid att upptäcka och utreda 
brott utan revision, eftersom revisorn genom sin kunskap om ett bolag kan bidra med mycket 
information som det annars tar lång tid att utreda.  
 
Jan Magnusson tror inte att många klienter kommer att välja bort revisionen. Klienterna anses 
vara mer villiga att betala för andra tjänster. ”Om man ser till klienternas uttalanden, tror vi att 
cirka 5 – 10 procent väljer bort revisionen”, säger Jan Magnusson. Denne avslutar intervjun 
genom att påpeka att slopad revisionsplikt är att rekommendera ur företagets synpunkt. De 
som behåller revisionen värdesätter den. Ur samhälls- och skattesynpunkt, anses inte 
revisionsplikten något att rekommendera, eftersom konkurrens kan uppstå mellan seriösa och 
oseriösa företag. 
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4.3 Intervjuer med statliga myndigheter och organisationer 
 
4.3.1 Ekobrottsmyndigheten9 
 
Intervju genomförd med Henrik Lundin, som är ekorevisor, på Ekobrottsmyndigheten i 
Stockholm. Intervju genomförd per telefon den 2 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter  
 
Henrik Lundin arbetar dels med revisorsspecifika uppgifter internt inom 
Ekobrottsmyndighetens verksamhet, dels med revisorsspecifika frågor externt exempelvis 
ihop med revisorer och redovisningskonsulter samt informerar dessa yrkesgrupper om 
ekonomisk brottslighet. 
 
Dessutom arbetar Henrik Lundin brottsförebyggande rent allmänt bland annat med 
ekobrottsfrågor samt utreder vilka ekonomiska brott som är vanligast i olika branscher. 
Henrik Lundin utreder även anmälda ekonomiska brott samt har ett nära samarbete med polis, 
åklagare och Skatteverket. 
 
Henrik Lundin anser att revisionens roll är viktigt idag, den hjälper och ökar trovärdigheten 
inom företagen. Dessutom verkar den ekobrottsförebyggande, vilket är viktigt för 
utomstående parter. I likhet med revisionen anses revisorn har en mycket viktig och 
betydande roll.  
 
Ekonomisk brottslighet 
 
Omkring 4 400 ekobrott anmäls till Ekobrottsmyndigheten varje år. Ekobrottsmyndigheten 
arbetar inte rikstäckande utan endast i storstadsregionerna Storstockholm, Göteborg och 
Malmö. Dessa tre områden har den största koncentrationen av ekobrott. När 
Ekobrottsmyndigheten startade sin verksamhet för tio år sedan var det på grund av att 
brottsbekämpningen i storstadsregionerna inte fungerade. Beträffande resten av landet, har 
BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) total kontroll över statistikuppgifterna. De anmälningar som 
Ekobrottsmyndigheten får in utgörs av de allvarligaste brotten och det är just 
Ekobrottsmyndigheten som får in den största andelen av alla ekobrott.  
 
                  

Vanligast förekommande typer av ekobrott
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Källa: Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten

                                                 
9 Henrik Lundin, Ekobrottsmyndigheten, Stockholm, 2009-04-02 
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Ovanstående diagram visar vilka typer av ekobrott som rapporteras in mest och hur dessa står 
procentuellt sett. Vanligast förekommande är skattebrott som står för 45 % av samtliga 
ekobrott som rapporteras in. 37 % står för bokföringsbrott och resterande 18 % består av 
diverse övriga brott som till exempel insiderbrott, bedrägeri, förskingring, EU-bedrägerier. 
Andra brott som ingår i dessa 18 % är även brott mot Aktiebolagslagen och oredlighetsbrott 
som ofta är konkursrelaterade. Det är oftast vid konkursförfaranden som ekonomisk 
brottslighet upptäcks. 
 
350 brott per år anmäls av revisor. Detta utgör cirka 8-10 procent av det totala antalet anmälda 
brott per år. Ungefär samma siffra påvisades förra året. Henrik Lundin anger att det är 
mikroföretag understigande 3 miljoner i omsättning som står för de ekobrott som rapporteras 
in mest. Traditionellt är hotbilden störst inom bygg- städ- transport- och restaurangnäringen 
när det gäller ekonomisk brottslighet. Henrik Lundin anger att orsakerna varierar något mellan 
dessa olika branscher och kan beskrivas enligt följande:  

• Bygg – strukturen underlättar brott på grund av förekomsten av underentreprenörer 
som till exempel ”svart” arbetskraft, bluffakturor. Här finns hård konkurrens på grund 
av att utländsk billig arbetskraft från ”lönedumpningsländer” förekommer samt att 
snäva deadlines medför dålig kontroll. 

• Städ – liknande förhållanden som byggbranschen. Inhyrd personal och uppköpare 
skapar dålig kontroll och döljer lätt ”svartjobb”. 

• Transport – registrerar ofta inte intäkterna. Exempel som kan nämnas är taxi. Ett annat 
känsligt moment åtminstone inom taxin är hanteringen av kontanta pengar. 

• Restauranger – här råder samma känsliga läge som inom transport gällande hantering 
av kontanta pengar samt problem med ”svart” arbetskraft. Ett annat problem i den här 
branschen är att miljön i branschen lockar till sig kriminella som sedan rör sig i denna 
miljö och som ofta köper upp restauranger. De seriösa företagarna i branschen har 
väldigt svårt att hävda sig i konkurrensen eftersom viljan och förmågan att betala skatt 
tvingar dessa företagare att driva upp sina priser mera än sina ohederliga konkurrenter. 

 

Henrik Lundin berättar att det inte finns någon statistik på hur Sverige ligger i förhållande till 
andra länder gällande ekonomisk brottslighet. Skattesiffror finns dock på ”svart” ekonomi 
både i Sverige och utomlands. Uppskattningsvis består 5 – 10 procent av Sveriges BNP av 
svart ekonomi. Kan även förekomma brottslighet i ”vit” ekonomi, men det finns inga siffror. 
Det är i Medelhavsländerna som förekomst av svart ekonomi är mest förekommande. 
 
Slopad revisionsplikt 

 
I frågan om revisionsplikt anger Henrik Lundin att han är rent allmänt för revisionsplikt, men 
att revisionsplikten kan ses ur flera synvinklar. Slopad revisionsplikt kan vara bra för vissa 
företagare ur kostnadshänseende, men själv ser, Henrik Lundin, revisionsplikten som bra när 
det gäller att förhindra ekonomisk brottslighet.  
 
Vidare anser Lundin att EU:s gränsvärden på 70 – 80 miljoner i omsättning per år är alldeles 
för höga och att gränsen bör sättas vid 3 miljoner i omsättning per år. Som förslaget till 
avskaffandet av revisionsplikt ser ut idag, kommer de företag som har en revisor behålla 
denna kvar till dess att avtalstiden löpt ut (max 4 år). Vill bolaget ha revision i fortsättningen 
kan bolagsstämman besluta detta och detta ska meddelas vidare till bolagsverket.  
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Lundin anser att det hade varit mest fördelaktigt om företagen hade behövt göra en aktiv 
handling i sin bolagsordning om att inte behålla revisionen. Detta skulle innebära att fler 
företag kommer att ha kvar revisionen. 
 
Nackdelar med revisionsplikt kan vara att företagare upplever att revisionen känns påtvingad 
om den är obligatorisk och att dessa i sin tur anser att de inte behöver det. Fördelarna med 
revisionsplikt är att man kan lita på bokföringen, årsredovisningen samt minska 
transaktionskostnaderna mellan bolag samt att den har brottsförebyggande verkan. 
 
Henrik Lundin anser generellt att så kallade oaktsamma brott kommer att öka efter 
avskaffandet av revisionsplikten. Företagen kommer att göra fel medvetet eller omedvetet. 
Vad som kommer att ske är att konkursförvaltare kommer att anmäla misstänkt brottslighet 
vid konkurser. Eftersom det är just vid konkurser som sådana oegentligheter upptäcks. 
Avsaknaden av revisor har då gjort att situationen har blivit värre för bolaget. 
 
Lundin anser att slopad revisionsplikt kommer att innebära försvårande av vissa kontroller för 
att upptäcka ekobrott på grund av avsaknad av revisor. ”Jag tror att det kommer att uppstå ett 
mörkertal i oupptäckta ekobrott” säger Henrik Lundin. 
 
En åtgärd som skulle kunna vidas i framtiden för att lättare kontrollera och förebygga 
ekonomisk brottslighet skulle kunna vara att förenkla beskattningen i vissa branscher. 
Exempelvis genom schablonbeskattning i branscher som restaurang och taxi, där det är lätt att 
undanhålla intäkter samt ha svart ekonomi/arbetskraft. I restaurangnäringen skulle det 
innebära att företaget betalar skatt för X antal bord och stolar i lokalen och inom taxi att 
företaget betalar X kronor per bil. På detta sätt behövs ingen revisor, men nackdelen är andra 
orättvisor istället. Annan åtgärd skulle vara förenklat regelsystem exempelvis inom bokföring 
för att undvika fel baserade på okunnighet. 
 
Ekobrottsmyndigheten avvaktar med att göra något i dagsläget vad det gäller avskaffandet av 
revisionsplikten. Åtgärderna från Ekobrottsmyndigheten blir mer aktuella när antalet ärendet 
ökar. I dagsläget informeras dock redovisningskonsulter och revisorer om deras framtida 
ökade ansvar i samband med detta. Bland annat för att de inte ska riskera bli delaktiga i 
brottslighet. 
 
Henrik Lundin anser personligen att det är helt fel att beslutet om slopad revisionsplikt inte 
föregåtts av ändrade regler och lagstiftning. Lundin anser att det borde ha fungerat tvärtom, 
ändring av vissa lagar och regler först och därefter beslut om slopad revisionsplikt. 
 
I frågan om den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i Sverige när revisionsplikten 
anser Lundin att det kommer att ske. Ekobrottsanmälningar kommer att öka, likaså 
mörkertalet. Ur brottssynpunkt anser denne att avskaffad revisionsplikt inte är något att 
rekommendera. Sett ur samhällsperspektiv är efterfrågestyrd revision ett bättre val. Lundin 
anser att det vore bättre att införa några kontrollmoment exempelvis genom löpande 
bokföring samt löpande uppföljning samt årsredovisning inlämnad inom lagstadgad tid. 
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4.3.2 FAR SRS10 
 
Intervju genomförd med Bengt Skough, på FAR SRS, i Stockholm. Intervju genomfördes per 
telefon den 21 april 2009.  
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter 
 
FAR SRS är en medlemsorganisation, vilket innebär att medlemskapet är frivilligt. Idag finns 
det drygt 4000 kvalificerade revisorer i Sverige och det är endast omkring 100 som inte är 
medlemmar. Organisationen arbetar med att tillvarata medlemmarnas intresse, utifrån de krav 
och förväntningar som finns inom näringslivet och samhället. Organisationen skapar även 
tydliga standarder för revisions- och redovisningsuppgifter. Dessa standarder anpassas till 
internationella förhållanden.  
 
Revisionen idag anses bidra till att skapa förtroende för styrelsens och VD:s förvaltning av 
bolaget samt bolagets finansiella rapportering. På frågan om vilken roll revisorn har idag, 
berättar Bengt Skough, att det är här som ”förväntningsgapet” kommer med in bilden. Med 
detta menar denne, gapet mellan de förväntningar som näringsliv och samhälle ställer på 
revisorn samt vad som revisorn egentligen gör. Revisors uppgifter är strängt reglerade via 
lagstiftning och förordningar.  
 
Bengt Skough berättar vidare att småföretag har oerhört stort förtroende för revisorn. Denne 
påpekar att tidigare gjorda undersökningar av småföretagare har visat att förutom privata 
kontakter i övrigt, har revisorn dock största förtroendet. Revisorns roll inför småföretag är att 
skapa förtroende inom ramen för oberoendereglerna. 
 
Slopad revisionsplikt 
 
FAR SRS uppfattar efterfrågestyrd revision som positivt. Förändringar bör dock ske försiktigt 
i omställningsfasen. Helst genom en tvåstegsmetod, menar Bengt Skough.  
Regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten anses ligga i linje med den 
internationella utvecklingen på området, men Bengt Skough saknar framförallt utrymme för 
konsekvensanalyser.  
 
Fördelarna med revisionsplikten kan ses ur dels ett samhällsperspektiv och dels ett 
näringslivsperspektiv. För näringslivet medför revisionsplikten att företagen kan utgå från en 
given förutsatt nivå gällande säkerställande av kvalitet. Ur samhällets perspektiv bidrar 
revisionsplikten, genom att presumtivt förebygga brott, till att förebygga bokförings- och 
skattebrott, berättar Bengt Skough. En nackdel med revisionsplikten anser denne vara att 
företagen inte alltid förstått värdet av revision. 

                                                 
10 Bengt Skough, FAR SRS, Stockholm, 2009-04-21 
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Bengt Skough konstaterar vidare att fördelar med den slopade revisionsplikten är att 
revisionen övergår till att bli en efterfrågestyrd produkt, vilket i sin tur kommer att ge 
revisionen sitt rätta värde. Nackdel med den slopade revisionsplikten är i sin tur frågan: ”Vem 
man kan lita på?”, säger Bengt Skough. Det kan bli svårt i relationen med intressenter, 
eftersom det kan komma att råda en viss tveksamhet gällande affärer företag emellan. Detta 
beroende på avsaknad av kvalitetssäkring som kan upplysa om företagets ekonomiska status.  
 
På grund av att den slopade revisionsplikten kommer att försvåra vissa kontroller för att 
förebygga/upptäcka ekonomisk brottslighet anses detta komma orsaka mer oegentligheter. 
Privata kostnader i företag kan komma att öka just för att revisor saknas. Framtida 
kontrollåtgärder för att förebygga ekonomisk brottslighet anses ligga på statens nivå. Något 
som FAR SRS inte vill ha kvar är revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott.  
 
Vid slopandet av revisionsplikten kommer FAR SRS i första hand att se efter hur marknaden 
reagerar. Bengt Skough anser FAR SRS måste stötta branschen och utveckla nya produkter 
och tjänster, vilket även anses vara är en internationell fråga. Organisationen arbetar hela 
tiden med att underlätta främst för de medlemmar som är verksamma vid små och medelstora 
revisions- och redovisningsföretag genom att bl.a. stötta och informera.  
 
Förberedelsen inför lagändringen har påbörjats med information till organisationens 
medlemmar. Under år 2007 togs ett ”kit” fram och organisationens motto idag är: ”Agera 
idag, revisionsplikt slopas i morgon”. Detta är en del av medlemmarnas förberedelse. 
 
Aktiviteter under 2007 och 2008 har bestått av information om vad som är att vänta när 
revisionsplikten avskaffas. Även paneldebatter samt samråd med exempelvis banker, 
Ekobrottsmyndigheten och UC (upplysningscentralen), har pågått. 
 
4.3.3 Skatteverket11 
 
Intervju genomförd med Annette Dahlberg på Skattemyndigheten i Solna. Intervju 
genomfördes per telefon den 24 april 2009. 
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter 
 
Skatteverket arbetar idag framför allt med administration och skattefrågor. Några andra 
verksamhetsområden är rapportering av exempelvis orena revisionsberättelser. När det gäller 
kontrollverksamheten, har Skatteverket en egen revisionsavdelning. 
 
Anette Dahlberg anser att revisionen idag, säkrar ordning och reda i bokföringen hos företag 
med revisionsplikt samt att revisorn har en viktig funktion genom att denne stödjer och 
hjälper företagen.  
 
Slopad revisionsplikt 
 
Revisionsplikt idag anses vara av stor värde att revisorer säkrar rätt uppgifter vid kontroller. 
På så sätt blir det en extra kontroll innan deklarationen lämnas till Skatteverket. 

                                                 
11 Annette Dahlberg, Skattemyndigheten, Solna, 2009-04-24 
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Från Skatteverkets sida ses regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten som en del av 
EU-anpassningen som rimmar med regeringens krav på att minska den administrativa bördan 
på företagen. Fördelar med revisionsplikten idag anses vara att revisorn genomför en kontroll 
som säkrar att allt går rätt till, medan nackdelen är onödiga kostnader för revision. 
 
Fördelar med slopad revisionsplikt anses däremot vara minskade kostnader för småföretagen, 
medan nackdelen blir att frekvensen av oavsiktliga bokföringsfel ökar. 
 
På frågan om hur avskaffad revisionsplikt kan komma att påverka ekonomisk brottslighet, 
anser Annette Dahlberg, att detta är svårt att förutse, men att slopad revisionsplikt eventuellt 
kan komma att försvåra kontroller i syfte att förebygga/upptäcka ekonomisk brottslighet.  
 
Annette Dahlberg tror att risken med slopad revisionsplikt kommer att bidra till att 
deklarationsunderlaget inte är i ordning.  
 
Skatteverket har redan börjat förändra sitt arbetssätt genom att agera förebyggande och 
hjälpande samt ge tidig service för att bemöta eventuella problem i samband med slopad 
revisionsplikt. 
 
Annette Dahlberg anser inte att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka när 
revisionsplikten avskaffas. Avskaffad revisionsplikt anses vara något att rekommendera, om 
detta säkrar överlevnaden hos fler företag. 
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4.1 Sammanfattande tabell i kort drag av samtliga intervjuer. 
 

Typ av respondent 
per land 

Huvudgrupp av 
klienter 

Revisorsuppgifter 
 

Skyldighet att 
rapportera brott 

 

Konsekvenser av 
slopad revisionsplikt 

 

Ekonomisk 
brottslighet efter 

slopad revisionsplikt. 

Utökade kontroller 
nödvändiga efter 

slopad revisionsplikt 

Inställning till slopad 
revisionsplikt 

 
 

Grant Thornton 
Finland 

Familjeägda 
företag 

Revision & 
strategiska frågor 

Ja, i huvudsak 
penningtvätt 

 Revision anses ej 
kunna påverka 

ekobrott 

Inga utökade 
kontroller nödvändiga 

Negativ 

PWC Danmark Familjeägda små 
& medelstora 

företag 

Revision, redovisning 
& konsultation 

Ja, samtliga Små konsekvenser Inga 
kunskaper/uppgifter 

om detta 

Inga utökade 
kontroller nödvändiga 

Negativ 

Ryan & Crowley 
Irland 

Blandade 
bolagsformer 

Revision, skattefrågor 
mm 

Ja, samtliga Ökade krav på revision Ej påverkad, finns 
andra lagar 

Inga utökade 
kontroller 

Positiv 

Grant Thornton  
Irland 

Blandande 
bolagsformer 

Revision, skattefrågor 
mm 

Ja, samtliga Små konsekvenser Liten påverkan, andra 
lagar finns 

 Negativ 

Ernest & Young 
Sverige 

Mindre ägarleda 
företag 

Revision, 
skattekonsultation 

Ja, samtliga Högre kostnader för 
företag 

   

Öhrlings PWC 
Sverige 

Små & medelstora 
företag 

Årsredovisningar, 
styrelseförvaltning 

mm 

Ja, samtliga Fler ekobrott anses 
förekomma i högre 

antal 

Ökad ekonomisk 
brottslighet 

Utökade kontroller 
anses behövas i 

framtiden 

Positiv 

Grant Thornton 
Sverige 

Ägarleda företag Revision, 
kvalitetsansvar 

Ja, samtliga Pålitlig företagsinfo 
försvinner 

Med extra kontroller 
anses ekobrott ej öka 

Utökade kontroller 
anses vara 

nödvändiga 

Positiv 

Jan M. Revisionsbyrå 
AB Sverige 

Små aktiebolag Revision, rådgivning 
mm 

Ja, samtliga Redovisnings fel 
P g a okunnighet 

Ökad ekonomisk 
brottslighet 

 Positiv 

Ekobrottsmyndigheten 
Sverige 

   Fler oaktsamma brott Ökad ekonomisk 
brottslighet 

Nödvändigt med 
andra åtgärder 

Negativ ur brottsynpunkt 

FAR SRS 
Sverige 

   ”Vem kan man lita 
på?” 

Ökad ekonomisk 
brottslighet 

Nödvändigt med 
åtgärder som ligger 

på statens nivå 

 

Skatteverket 
Sverige 

 

   Deklarationsunderlag 
ej i ordning 

Svårt att förutse  Positiv 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet med hjälp av teorier och fakta 
från litteraturkapitlet. Utgångspunkten är uppsatsens två problemfrågor som finns angivna 
nedan, men återfinns även i uppsatsens inledande kapitel. 
 
Avskaffandet av revisionsplikten är en mycket aktuell debatt i Sverige idag. Under de senaste 
åren har det diskuterats mycket kring konsekvenserna som den avskaffade revisionsplikten 
kan föra med sig. Många har ställt sig kritiska och oron finns att den ekonomiska 
brottsligheten kommer att öka i Sverige, eftersom omkring 96 procent av samtliga aktiebolag i 
Sverige kan befrias från revisionsplikten. Detta har också lett författarna till undersökningens 
två problemfrågor: 
 

1. Hur har den ekonomiska brottsligheten påverkats av avskaffad revisionsplikt i andra 
             europeiska länder? 

 
2.   Kommer slopandet av revisionsplikten öka den ekonomiska brottsligheten i Sverige? 

 
Ovanstående problemfrågor diskuteras löpande i analysen. Författarna har valt att följa 
uppsatsens struktur i övrigt, varför även detta kapitel är indelat i uppsatsens tre 
huvudområden. För att kunna besvara problemfrågorna har författarna valt, som tidigare 
nämnts, att göra en undersökning bland de valda europeiska länderna. Detta ansågs kunna ge 
en bild av hur situationen har förändrats efter avskaffandet av revisionsplikten och framför allt 
hur den ekonomiska brottsligheten har påverkats. För att besvara undersökningens andra 
problemfråga valdes som komplement en undersökning bland svenska revisionsbyråer samt 
statliga myndigheter och organisationer. 
 
5.1 Allmänt om revision och revisorsuppgifter 
 
Samtliga aktiebolag idag måste ha en kvalificerad revisor. Med kvalificerad revisor menas att 
denne måste vara godkänd eller auktoriserad för att vara revisor i ett aktiebolag. Revisor, 
likaså revision, uppfyller mycket viktiga funktioner i Sverige idag. I nuvarande 
aktiebolagslagen framgår revisionens syfte, vilket innebär att revisorn skall enligt god 
revisionssed kontrollera företagets bokföring, årsredovisning, samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning. Med andra ord syftar revisionen till att ge trovärdighet 
åt företagets ekonomiska ställning. För att näringslivet skall fungera på ett effektivt sätt är 
detta en mycket viktig förutsättning.  
 
I nuvarande aktiebolagslagen, ABL, framgår även att revisorn är det kontrollerande organet. 
Dennes rättigheter och åtaganden regleras i lag, bolagsordning och till en viss del i 
bolagsstämmebeslut.  
.  
Några argument som har kommit från undersökningens svenska respondenter gällande 
revision och revisorsuppgifter idag är följande: 

� Revision bidrar till att skapa förtroende för styrelsens och VD:s förvaltning av bolaget 
samt bolagets finansiella rapportering 

� Små företag har oerhört stort förtroende för revisorn 
� Revision hjälper och ökar trovärdigheten inom företag 
� Revision säkrar ordning och reda i bokföringen 
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Från Ekobrottsmyndighetens synvinkel uppfyller revisionen idag en ekobrottsförebyggande 
funktion. 
 
Den kontrollfunktion som revisorn samt revisionen har idag tros försvinna om 
revisionsplikten slopas. Regeringens förslag om slopad revisionsplikt innebär att omkring 96 
procent av samtliga aktiebolag skulle befrias från revisionsplikten. I förslaget om 
lagändringen anges även att revisorns uppgifter idag gällande förvaltningsrevisionen skall 
slopas. 
 
Enligt de, i undersökningen, utländska respondenterna har de flesta kvar sina klienter. 
Klientstocken består av allt från enmansföretag till stora internationella företag. Trots att de, i 
undersökningen, valda länderna redan har slopat revisionsplikten, arbetar de flesta idag med 
revisionsfrågor. I undersökningen har det visat sig att de större svenska revisionsbyråerna 
arbetar med olika bolagsformer samt att revision är det centrala arbetsområdet.  
 
5.2 Ekonomisk brottslighet 
 
Ekonomisk brottslighet är ett ganska komplicerat begrepp som består av många olika typer av 
brott. I Sverige är de två största kategorierna av ekonomiska brott: 
 

• Skattebrott 
• Bokföringsbrott 

 
Respondenten från Ekobrottsmyndigheten instämmer med det faktum att skattebrott och 
bokföringsbrott är de mest förekommande ekobrotten i Sverige. Enligt denne står dessa för 
cirka 82 procent av samtliga anmälda ekobrott. Resterande 18 procent består av diverse övriga 
brott som exempelvis: 
 

• Insiderbrott 
• Bedrägeri 
• Brott mot borgenärer 
• Förskingring och annan trolöshet 
• Svindleri 

 
Det överordnade ansvaret för att bekämpa ekonomisk brottslighet ligger hos polisen - och 
åklagarväsendet samt Ekobrottsmyndigheten. Revisorns skyldigheter vid brottsmisstanke 
finns angivna i olika regelverk och avser huvudsakligen ekonomisk brottslighet av den art 
som kan anses orsaka bolaget eller dess intressenter skada. 
 
Utifrån litteraturkapitlet framgår det även att den som är revisor skall, vid misstanke om brott 
i första hand underrätta styrelsen om sina iakttagelser. Därefter skall styrelsen inom två 
veckor åtgärda det misstänkta brottet. Inom den tidsramen skall skadan av det misstänkta 
brottet ersättas och övriga skadeverkningar avhjälpas. Om detta sker, behöver inte revisorn 
avgå, men om det inte sker inom angiven tidsram är revisorn skyldig att göra en anmälan till 
en åklagare och därefter avgå. Beskrivningen av den procedur som sker vid brottsmisstanke, 
återges av samtliga, i undersökningen, svenska revisorer. Vidare uppgav dessa att de har en 
jurist som konsulteras innan en anmälan går vidare. Om regeringens förslag om slopad 
revisionsplikt går igenom, kommer revisorns skyldighet vid brottsmisstanke att avskaffas, 
vilket oroar många.  
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Enligt uppgifter från respondenten från Ekobrottsmyndigheten, ligger den totala siffran på 
antalet anmälda ekobrott per år, på cirka 4400. Omkring 350 av dessa ekobrott anmäls av 
revisor.  
 
Ungefär samma siffra redovisades föregående år. Av den genomförda utredningen om slopad 
revisionsplikt framgår det att den siffra som visar antalet ekobrott som anmälts av revisorn är 
ganska liten i förhållande till den totala siffran, varför inte fördelarna med slopad 
revisionsplikt kan uppvägas. Den uppfattningen delades av Danmark. Av litteraturkapitlet 
framgår det att lagstadgad revision i Danmark inte ansågs vara någon verkningsfull metod i 
syfte att avslöja och förebygga ekonomisk brottslighet. I Danmark har endast 2 procent av 
anmälningarna gällande ekonomiska brott gjorts av revisorn. 
 
Från insamlad empiri framgår det att de svenska respondenterna från revisionsbyråerna har 
gjort en sådan anmälan en eller ingen gång under sina yrkesverksamma år. Även de utländska 
respondenterna påstår att anmälningar från revisorn vanligtvis inte förekommer. Detta 
överensstämmer bra med teorin, samt med uppgifter från Ekobrottsmyndigheten, att 
ekobrottsanmälningar sällan förekommer bland revisorer. En orsak kan vara revisorns 
tystnadsplikt.  
 
Detta innebär att enda offentliga upplysningar är de som ingår i revisionsberättelsen samt att 
revisorn att föra vidare det som framkommer vid revisionen. Respondenten från Jan 
Magnusson Revisions byrå AB uppgav att om brottet begås av företagets ägare eller 
firmatecknare, får inte revisorn anmäla för att undvika brott mot tystnadsplikten.  
 
Som exempel nämnde respondenten om ett fall där det fanns brottsmisstanke, men för att 
undvika tystnadspliktsbrott, fullföljdes inte anmälan. Den gången handlade det om att den 
misstänkte stal pengar ur företagets kassa för att finansiera sitt spelmissbruk. 
 
Enligt den danske respondenten måste revisorn ännu rapportera in samtliga affärsrelaterade 
ekobrott, även om Danmark slopade revisionsplikten redan 2006. Proceduren är ganska lik 
den nuvarande svenska motsvarigheten, det vill säga att i första hand kontakta bolagets 
styrelse. Om detta anses meningslöst eller om styrelsen inte agerar för att åtgärda brottet inom 
fjorton dagar, måste det väsentliga brottet rapporteras till ”Statsåklagaren för allvarliga 
ekonomiska brott”. Även i Finland och Irland måste de flesta ekobrott inrapporteras, trots att 
dessa länder har slopat revisionsplikten. Den finska respondenten anmärkte att framför allt vid 
misstanke om penningtvätt, ska anmälan ske direkt till Finansinspektionen. Övriga två 
respondenter från Irland uppgav att på Irland finns det flertalet lagar som revisorn är skyldig 
att följa gällande ekonomisk brottslighet. 
 
5.3 Slopad revisionsplikt 
 
Av litteraturkapitlet framgår att revisionsplikten infördes i Sverige för alla aktiebolag på 
grund av att små företag med ett mindre aktiekapital ansågs vara mest utsatta när det gäller 
ekonomisk brottslighet. Lagens starkaste argument för införandet av revisionsplikten ansågs 
vara ett sätt att bekämpa ekonomisk brottslighet, inte minst i de mindre bolagen. 
 
Idag pågår arbeten inom den Europeiska Unionen med förenkling av olika företagsregler. Det 
är därifrån regeringens förslag om slopad revisionsplikt kommer och om denna går igenom, 
kommer lagändringen att träda i kraft från och med 1 juli 2010.  
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Det har förts många debatter om regeringsförslaget, vilket många är kritiska till. Något som 
bedöms som oroväckande i samband med avskaffad revisionsplikt är om denna kommer att 
inbjuda till mer ”slarv och fusk”. I remissvar från Ekobrottsmyndigheten framkommer det att 
utredningen innebär ett för stort steg genom detta förslag. Utredningen har haft för kort tid till 
sitt förfogande, vilket innebär att en omfattande konsekvensanalys har varit omöjlig. Framför 
allt gäller det revisorernas brottsförebyggande betydelse. Vidare framkommer det att en sådan 
analys är betydelsefull för brottsbekämpningen, speciellt för näringslivet och en sund 
konkurrens. Även RN (Revisionsnämnden) anger i sitt remissvar att tiden för utredningen har 
varit för kort samt att tillräckligt omfattande konsekvensanalys varit omöjlig. 
 
I tidigare nämnda rapport som gjordes av ECON, på uppdrag av FAR SRS, belystes några 
samhällsekonomiska externa kostnader i samband med avskaffandet av revisionsplikten. 
Undersökningen baserades på intervjuer med olika organisationer som är såväl för som emot 
avskaffandet av revisionsplikten. Bland de mest tveksamma till förslaget, återfinns 
Skatteverket och Brottsförebyggandet Rådet. Dessa är framför allt oroliga att en ökad 
ekonomisk brottslighet kan bli ett faktum vid revisionspliktens avskaffande. Även den andra 
undersökningen av ECON omfattande omkring 400 norska aktiebolag, påvisade att 
majoriteten av dessa företag, är överens om att negativa effekter vid avskaffandet av 
revisionsplikten kommer att höra till verkligheten. Hela 70 procent uppgav att en ökad risk för 
ekonomisk brottslighet är att förvänta. 
 
Innan revisionspliktens avskaffande i England fördes diskussioner från experthåll om 
föreliggande ökad risk för ekonomisk brottslighet, det vill säga samma diskussioner som i 
dagsläget förs i Sverige. I efterhand har det dock framkommit att den ekonomiska 
brottsligheten inte tycks ha ökat. I varje fall saknas empiriskt material som stöder detta. 
 
De tidigare nämnda utländska respondenterna har uppgett att den ekonomiska brottsligheten 
inte påverkats mycket efter revisionspliktens avskaffande. Den finländska respondenten 
konstaterade att kriminella är kriminella, vilket inte revisionen kan påverka. Enligt de 
irländska respondenterna har Irland flertalet lagar som täcker den ekonomiska brottsligheten, 
varför landet i fråga inte har känt av någon ökning av den ekonomiska brottsligheten. 
Samtliga utländska respondenter är ense om att slopandet av revisionsplikten inte kräver 
några utökade kontroller för att upptäcka och förebygga ekonomisk brottslighet. Den danska 
respondenten har uppgett att han saknar uppgifter om hur den ekonomiska brottsligheten har 
påverkats i Danmark. Utifrån litteraturkapitlet framgår inga påvisade påtagliga konsekvenser i 
Danmark under det första steget i revisionspliktens avskaffande (SOU 2008:32). 
  
Uppfattningen, framlyft av de utländska respondenterna, om den avskaffade revisionsplikten 
kommer att öka ekonomisk brottslighet delas inte av de svenska respondenterna. Enligt 
respondenten från Ekobrottsmyndigheten är fördelen med den nuvarande revisionsplikten är 
dess brottsförebyggande verkan. Vidare konstaterar denne att så kallade oaktsamma brott 
kommer att öka efter avskaffandet av revisionsplikten på grund av medvetna eller omedvetna 
fel från företagens sida. Vad som kommer att ske är att misstänkt brottslighet vid konkurser 
kommer att anmälas av konkursförvaltare, eftersom det är vid konkurser som sådana 
oegentligheter upptäcks.  
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Respondenten från FAR SRS delar den ovannämnda respondentens uppfattning. Denne 
uppgav att sett ur samhällsperspektiv bidrar revisionsplikten, genom att presumtivt förebygga 
brott, till att förebygga bokförings- och skattebrott. Även respondenten från Skatteverket 
anger att fördelen med nuvarande revisionsplikt är att revisorer idag säkrar kontrollen genom 
korrigering av uppgifter som inkommer till Skatteverket, vilket kommer att försvåras vid 
revisionspliktens avskaffande. 
 
De flesta respondenterna i undersökningen från svenska revisionsbyråer, uppgav att risken 
med avskaffad revisionsplikt är ökad ekonomisk brottslighet. Följande argument har 
framkommit: 

� Företagare kan riskera göra fel i bokförings- och skattehänseende, vilket innebär risk 
för ofrivillig brottslighet.  

� Ur samhällsperspektiv blir det svårare att kontrollera och förhindra ekonomisk 
brottslighet. Ekobrott underlättas vid avsaknad revision 

� Avskaffad revisionsplikt gör det dessutom svårare att utreda brott 
� Med dagens lagstadgade revisionsplikt är det svårare att dölja brott 
� Även om revision inte förhindrat brott kan det ta längre tid att upptäcka och utreda 

brott utan revision 
 
Samtliga respondenter från de statliga myndigheterna och organisationerna delar 
uppfattningen att avskaffad revisionsplikt kommer att innebära försvårande av vissa kontroller 
för att upptäcka ekobrott på grund av avsaknaden av revisor. ”Jag tror att det kommer att 
uppstå ett mörkertal i oupptäckta ekobrott” säger respondenten från Ekobrottsmyndigheten. 
Denne har även lyft fram en potentiell åtgärd för framtida bruk i syfte att lättare kontrollera 
och förebygga ekonomisk brottslighet vilken skulle kunna vara att förenkla beskattningen i 
vissa branscher. Exempelvis genom schablonbeskattning inom branscher som restaurang och 
taxi, där det är lätt att undanhålla intäkter samt ha svart ekonomi/arbetskraft. Inom 
restaurangnäringen skulle det innebära att företaget betalar skatt för X antal bord och stolar i 
lokalen och inom taxi att företaget betalar X kronor per bil. På detta sätt behövs ingen revisor, 
men nackdelen är andra orättvisor i stället. Annan åtgärd skulle vara ett förenklat regelsystem 
exempelvis inom bokföring för att undvika fel baserade på okunnighet. 
 
Respondenten från FAR SRS anger dock att eventuella åtgärder ligger på statens nivå, 
samtidigt som denne ser framemot att revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott 
avskaffas. Om Skatteverket fyller sin kontrollfunktion, tror en av revisorerna, att den 
ekonomiska brottsligheten inte kommer att öka. För detta krävs dock att Skatteverket får 
tillräckligt med resurser för att klara av detta. En annan respondent konstaterar att enda 
chansen är att Skatteverket sköter detta med hjälp av extraresurser samt med hjälp av 
skatterevision. Dessutom kommer frivilligheten att bidra till att hederliga företag kommer att 
behålla revisionen bland annat för att stärka sin ställning hos sina intressenter.  
 
I Danmark kombinerades lagändringen med två skärpningar när det gäller revisorns närvaro i 
företagen som en förebyggande effekt mot ekonomisk brottslighet. I samband med att lagen 
trädde i kraft har skattemyndigheten i Danmark ändrat sin strategi och gör fler stickkontroller 
än tidigare.  
 
I Tyskland är cirka hälften av samtliga företag befriade från revisionsplikten, men i praktiken 
anlitar de flesta företag som har valt att befrias från revisionsplikten en så kallad 
skatterådgivare.  
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Denna skatterådgivare upprättar bland annat deklarationer och årsredovisningar, som denna i 
sin tur undertecknar och avger en försäkran om att denne inte har upptäckt någon form av 
ekonomisk brottslighet. 
 
Om slopad revisionsplikt är något att rekommendera råder delad uppfattning, vissa är 
positiva, dock ur företagssynpunkt, medan andra är mer skeptiska. Respondenterna från 
Danmark och Finland har uppgett att revisionsplikten inte är något att rekommendera. En utav 
de irländska respondenterna är positiv till slopad revisionsplikt, eftersom de små företagen 
inte anses ha nytta av revisionstjänsterna, medan den andra är negativ till slopad 
revisionsplikt. De flesta av svenska respondenterna är ändå ganska positiva till avskaffad 
revisionsplikt som tidigare nämnts, ur företagssynpunkt.  
 
Uppfattningen om slopad revisionsplikt är delad bland de svenska respondenterna, eftersom 
de utländska har uppgett att den ekonomiska brottsligheten inte har ökat, efter slopad 
revisionsplikt. Revision och revisorn i Sverige idag har en betydande kontrollfunktion, varför 
de flesta svenska respondenter tror att den ekonomiska brottligheten kommer att öka efter 
revisionspliktens avskaffande i Sverige. Något som bidrar till denna oro är de föreslagna 
gränsvärdena. Går dessa igenom befrias de flesta aktiebolag i Sverige. En respondent från 
revisionsbyrå uppger att det blir ovanligt många företag i Sverige som befrias från 
revisionsplikten jämfört med andra länder på grund av andra bolagsformer. Utifrån 
litteraturkapitlet framgår det att de flesta länderna har ändrat de första uppsatta gränsvärden 
under åren. I England har det framkommit att en stegvis reglering är att föredra istället för ett 
direkt avskaffande av revisionsplikten i enlighet med EU:s fjärde bolagsdirektiv om 
maximiregel. Avskaffandet av revisionsplikten är en lång process och gränsvärdenas storlek 
inverkar på kostnaderna för ikraftträdandet av den nya lagstiftningen. De flesta länderna har 
valt en så kallad opt-out lösning, vars betydelse innebär att företagen aktivt måste välja bort 
revisionen. Medan det i förslaget om slopad revisionsplikt framgår att det är en opt-in lösning 
som är att föredra, till vilken många är skeptiska. En av de svenska respondenterna har lyft 
fram att ett mer aktivt val från företagets sida, det vill säga en opt-out lösning, hade varit att 
föredra, varför de flesta i början skulle behålla revisionen. 
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6. Slutsats 
 
Nedan presenteras slutsatser som framkommit i undersökningen. Dessa grundar sig dels på 
den litteratur som funnits inom ämnet, dels på intervjuer med revisorer från Sverige, Finland, 
Danmark och Irland samt intervjuer med respondenter från Ekobrottsmyndigheten, FAR SRS 
samt Skatteverket. Utgångspunkten har varit uppsatsens syfte som följer nedan, men återfinns 
även i uppsatsens inledande kapitel. 
 

Syfte med denna studie har varit att undersöka hur den ekonomiska brottsligheten 
kan tänkas bli påverkad av den slopade revisionsplikten i Sverige genom att 
undersöka vilka effekter som observerats i andra EU-länder som redan har slopat 
revisionsplikten.  

 
6.1 Allmänt om revision och revisorsuppgifter 
 
Slutsatsen som kan dras vad det gäller revisionen samt revisors roll i Sverige idag, är att dessa 
har en mycket betydande kontrollfunktion, varför många är oroliga till förslaget om slopad 
revisionsplikt. Revisionen idag säkerställer ordning och reda för företagets ekonomiska 
ställning. Den ger en trygghet för själva företaget, men även företagets intressenter. 
 
Utifrån undersökningen bland utländska revisorerna har slutsatsen dragits att avskaffad 
revisionsplikt inte har påverkat, i någon större mening, revisors arbetsområden. Ingen av 
respondenterna har märkt av någon större skillnad vad det gäller konsekvenserna och 
revisionsuppgifter. Eftersom fler företag i Sverige blir befriade från revisionsplikten anses 
större press ligga på de svenska revisorerna samt att tjänsterna kommer att bli mer 
efterfrågestyrda. 
 
6.2 Ekonomisk brottslighet 
 
Efter att revisorer i Danmark, Finland, Irland har intervjuats, har slutsatserna dragits att den 
ekonomiska brottsligheten i stort sett förblivit oförändrad efter införande av frivillig revision. 
Vissa respondenter hävdar att ekonomisk brottslighet inte har med revisionen att göra samt 
även att utökad kontroll och annan lagstiftning bidrar till att förhindra ökad ekonomisk 
brottslighet.  
 
Undersökningen visar även att revisorn i ovanstående länder har fortfarande skyldighet att 
göra en anmälan vid misstanke om brott, varför det verkar att revisorns anmälningsplikt inte 
har förändrats efter slopandet av revisionsplikten. Detta kan vara en av orsakerna att den 
ekonomiska brottsligheten har i princip inte förändrats, men författarna tror även att det kan 
bero på att de anmälningar som görs utav revisorn är inte vanligt förekommande. I Danmark 
ligger denna siffra på 2 procent. I Sverige står revisorn för omkring 350 anmälda brott av 
4400. Utifrån undersökningen med svenska revisorer har det framkommit att revisorerna har 
gjort en anmälan en gång eller ingen gång. Detta säger också att anmälan vid misstanke om 
brott inte heller är vanligt förekommande i Sverige. 
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6.3 Slopad revisionsplikt  
 
I dagsläget är det endast Sverige och Malta som hittills inte avskaffat revisionsplikten för små 
aktiebolag. Emellertid står eventuellt Sverige på tur att avskaffa sin revisionsplikt 1 juli 2010 
under förutsättning att beslutet om detta blir klart senast under hösten 2009. 
 
Inför eventuellt avskaffande av revisionsplikten diskuteras bland annat vad effekterna av en 
eventuellt slopad revisionsplikt kan tänkas bli. Speciellt fokuseras dessa frågor kring hur den 
ekonomiska brottsligheten kan tänkas utveckla sig. Undersökningen har visat att den 
ekonomiska brottsligheten i de andra, i undersökningen, europeiska länderna inte har ökat i 
någon betydande utsträckning. Författarna har varken fått den uppfattningen från 
respondenterna eller hittat något annan källa som styrkt motsatsen. 

 
De flesta svenska revisionsbyråer som deltagit i undersökningen, med få undantag, förutser att 
den ekonomiska brottsligheten kommer att öka och att ett antal extra kontroller måste 
genomföras i förebyggande syfte exempelvis ökade kontroller från Skatteverkets sida. Ett 
mindre antal svenska revisorer anser tvärtom att den ekonomiska brottsligheten inte alls 
kommer att öka. Det intressanta är att de flesta revisorerna har en relativt homogen 
uppfattning med enstaka undantag om hur den ekonomiska brottsligheten kan tänkas utveckla 
sig. 
 
Samtliga respondenter från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och FAR SRS tror att den 
ekonomiska brottsligheten kommer att öka samt att vissa förebyggande insatser måste 
tillsättas i förebyggande syfte, främst från Skatteverkets sida. 
 
Med utgångspunkt från de effekter som den avskaffade revisionsplikten fört med sig, i form 
av i stort sett oförändrad ekonomisk brottslighet i de undersökta europeiska länderna, kan 
även liknande situation gälla Sverige. Författarna har dock dragit slutsatsen att den 
ekonomiska brottsligheten ändå kan bli något högre i Sverige på grund av att fler företag 
befrias från revisionsplikten i Sverige, än i de undersökta länderna. Med tanke på att 
revisionsplikten infördes i början på grund av att de mindre företagen var mer utsatta för 
ekonomisk brottslighet samt att så många som 96 procent kan befrias från revisionsplikten när 
lagändringen går igenom, kan detta ses som ett varningstecken. Det behöver inte betyda 
medvetna brott. Tvärtom, kan det bli många omedvetna brott på grund av okunnighet hos små 
företagare. 
 
Författarna har även dragit den slutsatsen att i samband med att revisionsplikten slopas i 
Sverige, blir det nödvändigt med andra komplement i form av andra regler och bestämmelser, 
för att kunna lättare upptäcka och framför allt förhindra att den ekonomiska brottsligheten 
ökar. Som en av respondenterna har uppgivit, samtycker även författarna att dessa nödvändiga 
åtgärder ligger i första hand på statens nivå. Slopandet av revisionsplikten bör ske i några steg 
och inte som förslaget om slopad revisionsplikt anger, detta för att lättare kunna upptäcka 
samt förebygga ekonomisk brottslighet. 
 
Val av opt-out lösningen är att föredra, vilket skulle innebära att färre företag väljer bort 
revision. På detta vis behålls den kontrollen som finns idag när det gäller ekonomisk 
brottslighet. Detta ger även mer utrymme för att se hur den ekonomiska brottsligheten 
kommer att utvecklas under den närmsta tiden samt vilka åtgärder som blir nödvändiga i 
framtiden. 
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6.4 Förslag till vidare studier  
 
Det har varit mycket intressant och lärorikt att göra denna undersökning. Författarna är 
överens om att en komplettering till denna undersökning vore intressant i form av en 
undersökning bland myndigheter i de europeiska länderna som motsvarar 
Ekobrottsmyndigheten i Sverige. Det är Ekobrottsmyndigheten som är mest givande, vad det 
gäller information om utveckling av ekonomisk brottslighet. Idag är Internet bästa vägen dit 
för att komma i kontakt med dessa myndigheter. Val av europeiska länderna bör utökas för att 
på detta sätt få ännu bättre insikt i hur den ekonomiska brottsligheten har utvecklats efter 
slopandet av revisionsplikten. Tyskland bör dock undantas från undersökningen, eftersom de 
med stor sannolikhet, inte kommer att svara på grund av stark sekretess.   
 
Ett annat förslag är att om något år efter avskaffandet av revisionsplikten göra en liknande 
undersökning för att se om den ekonomiska brottsligheten har ökat, vilket denna 
undersökning visar. Undersökningen kan göras på samma sätt som denna för att se om 
slutresultaten blir detsamma.  
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Bilaga 1 
 
Interview by email 
 
The government has submitted a proposal about abolished audit requirement in Sweden. This 
would mean that about 96 percent of all private limited companies will be excluded from their 
audit requirement. 

 
Company:  
Name: 
Position: 
 
 
Commonly about auditing and auditing tasks today. 
 
1) How many clients do You have today? 
 
 
 
 
2) Which types of companies are Your clients of today? 
 
 
 
 
3) Which are Your primary tasks? 
 
 
 
 
 
Economic criminality 
 
4) Which obligations do You have today, concerning economic crime? 
 
 
 
 
5) Which types of economic crime do You have to report? 
 
 
 
 
6) How often does it happen that You report economic crime? 
 
 
 
 



 
 
 

7) Which procedure is current at reporting crimes? 
 
 

 
 
Abolished audit requirement 
 
8) Which consequences have appeared after the abolition of audit requirement? 
 
 
 
 
9) Which advantages and disadvantages are connected with audit requirement respectively  
      abolished audit requirement? 
 
 
 
 
10) How has the abolished audit requirement affected the economic criminality in Your 
      country? 
 
 
 
 
11) Do You believe that the abolished audit requirement counteracted certain controls with 
      purpose to prevent/discover economic criminality? 
 
 
 
 
12) Which preparations were made in Your country at the prospect of the abolished audit 
       requirement? How did You prepare yourselves in your own work? 
 
 
 
 
13) How many of Your clients have dropped their audit since the abolition? How much have 
      You approximately lost by that related to your incomes? 
 
 
 
 
14) Which is Your viewpoint on abolishing the audit requirement? 
 
 
 
 
 



 
 
 

15) Is abolished audit requirement something to recommend? 
 
 
 
 
16) Do You have certain respects and comments beyond those which we already have 
       mentioned? 
 
 
 
 

Thank You for participating! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide - svenska revisorer 
 
Regeringen har lagt fram ett förslag om slopad revisionsplikt i Sverige. Detta skulle innebära 
att omkring 96 procent av samtliga aktiebolag kommer undantas från revisionsplikten. 

 
Företag:  
Namn:  
Befattning:  
 
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
1) Hur många kunder har Ni idag? 
 
 
 
 
2) Vilka typer av företag har Ni idag som kund? 
 
 
.  
 
3) Vilka är Era primära arbetsuppgifter? 
 
 
 
 
 
Ekonomisk brottslighet 
 
4) Vilka skyldigheter har Ni idag, vad det gäller ekonomisk brottslighet? 
 
 
 
 
5) Vilka typer av ekobrott måste Ni rapportera in? 
 
 
 
 
6) Hur ofta händer det att Ni rapporter ekobrott? 
 
 
 
 
 



 
 
 

7) Vilken procedur gäller vid anmälning av brott? 
 
 
 
 
 
Slopad revisionsplikt 
 
8) Hur ser Ni på revisionsplikt idag 
 
 
 
 
9) Vad anser Ni om regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten? 
 
 
 
 
10) Vilka för- och nackdelar finns det med revisionsplikt respektive slopad revisionsplikt? 
 
 
 
 
11) Hur tror Ni att avskaffad revisionsplikt kommer att påverka den ekonomiska 
      brottsligheten?  
 
 
 
 
12) Tror Ni att den slopade revisionsplikten kommer att försvåra vissa kontroller för att 
       förebygga/upptäcka ekonomisk brottlighet? 
 
 
 
 
13) Tror Ni att många aktiebolag kommer att välja bort revisionen?  
 
 
 
14) Vilken är Din syn på avskaffad revisionsplikt? 
 
 
 
 
 
15) Är slopad revisionsplikt något att rekommendera? 
 
 



 
 
 

 
 
16) Har Ni övriga punkter och kommentarer utöver de vi redan har nämnt? 
 
 
 
 
 

Tack för Din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bilaga 3 
 
Intervjuguide - statliga myndigheter och organisationer 

 
Regeringen har lagt fram ett förslag om slopad revisionsplikt i Sverige. Detta skulle innebära 
att omkring 96 procent av samtliga aktiebolag kommer undantas från revisionsplikten. 

 
Myndighet:  
Namn:  
Befattning:  
 
 
Allmänt om revision och revisorsuppgifter idag 
 
1) Vilka är Era arbetsuppgifter idag? 

 
 
 
 
2) Vilken roll anser Ni att revisionen i Sverige har idag? 
 
 

 
 
3) Vilken roll anser Ni att revisorn i Sverige har idag? 
 
 
 
 
Ekonomisk brottslighet 

 
4) Hur många ekobrott rapporteras in varje år? 

 
 
 
 
5) Vilken typ av ekobrott rapporteras in mest? 

 
 
 
 

6) Hur många av dessa ekobrott som rapporteras in står revisorer för?  
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
7) Har Ni några uppgifter på vilken typ av företag står för de ekobrott som rapporteras in 
    mest? 

 
 
 
 
8) Inom vilken bransch finns den största hotbilden när det gäller ekonomisk brottslighet? 
 

 
 
 
 
9) Har Ni några uppgifter om hur Sverige ligger idag i förhållande till andra länder när det 
    gäller ekonomisk brottslighet? 

 
 

 
 
 

Slopad revisionsplikt 
 

10) Hur ser Ni på revisionsplikt idag? 
 

 
 
 
 
11) Vad anser Ni om regeringens förslag om att avskaffa revisionsplikten? 
 

 
 
 
 
12) Vilka för- och nackdelar finns det med revisionsplikt respektive slopad revisionsplikt? 
 

 
 
 
 
13) Hur tror Ni att avskaffad revisionsplikt kommer att påverka den ekonomiska 
      brottsligheten? 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
14) Tror Ni att den slopade revisionsplikten kommer att försvåra vissa kontroller för att 
      förebygga/upptäcka ekonomisk brottlighet?   
 

 
 
 
 
15) Vilka åtgärder bör i så fall vidas i framtiden för att lättare kontrollera och förebygga 
      ekonomisk brottslighet? 
 

 
 
 
 
16) Hur kommer slopad revisionsplikt påverka arbetet hos Ekobrottsmyndigheten? 
 

 
 
 
 
17) Har Ni börjat med förberedelsen inför avskaffandet av revisionsplikten och på vilket sätt?  
 

 
 
 
 
18) Tror Ni att den ekonomiska brottsligheten kommer att öka i Sverige när revisionsplikten 
      avskaffas? 
 

 
 
 
 
19) Är avskaffad revisionsplikt något att rekommendera? 

 
 
 
 
20) Har Ni övriga synpunkter och kommentarer utöver de vi redan har nämnt? 
 

 
 
 

 
Tack för Din medverkan! 

 
 


