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Problemformulering: På vilket sätt kommer Ekobrottsmyndigheten, revisionsbranschen, 

investerarna och Skatteverket att påverkas om 

förvaltningsrevisionen avskaffas? 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva hur 

Ekobrottsmyndigheten, revisionsbranschen, investerarna och 

Skatteverket påverkas om den lagstadgade förvaltningsrevisionen 

skulle avskaffas. 

 

Metod: Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av den kvalitativa 

metoden med anledning att försöka skapa en djupare förståelse 

kring ämnet förvaltningsrevision. Sekundär data har samlats till 

stor del med hjälp av litteraturstudier och via olika sökverktyg på 

Internet. Dessa data har sedan legat till grund för utformningen av 

frågor till intervjuobjekt. Informationen från intervjuerna har sedan 

bildat det empiriska materialet. Det har genomförts två personliga 

intervjuer och två e-postintervjuer. 

 

Resultat: Uppsatsförfattarna anser att förvaltningsrevision har spelat ut sin 

roll. Vi har kommit fram till att förvaltningsrevision och 

räkenskapsrevision är nära förbundna. Vid ett avskaffande av 

revisionsplikten kommer många företag att behålla 

räkenskapsrevisionen men ej förvaltningsrevision. Detta medför att 

kontrollen som försvinner vid ett avskaffande av 

förvaltningsrevision ändå kontrolleras vid räkenskapsrevision. Vi 

konstaterande att förvaltningsrevision har en brottsförebyggande 

inverkan, men vi är ändå övertygade om att detta går att reglera 

med lagar och utökade kontroller vid ett avskaffande. 
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Purpose:  After reviewing the proposal to remove the management audit, the 

authors have raised the following question. How will the 

Economic Crimes Bureau, the accounting profession, investors and 

Tax Board, are affected if the management audit is removed? 

 

Method: The authors have chosen to use the qualitative method with reason 

in order to create a deeper understanding of the subject 

“management audit”. Secondary data was collected largely 

through literature studies and various Internet search engines. The 

data has given the authors basis to formulate form questions for the 

upcoming interviews. The information from the interviews has 

formed the empirical data. There have been two personal 

interviews and two e-mail interviews.  

 

Results: The authors believe that the management audit could be abolished. 

They have come to the conclusion that the management audit and 

regular auditing are closely linked. If the management audit was 

abolished, many companies would probably still maintain their 

accounts. This means that the control that disappears at the 

abolition of the management audit still should be controlled in 

regular auditing. We note that the management audit has a crime 

prevention impact, but we are convinced that it is possible to 

regulate the laws and increased checks at its abolition. 
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1. Inledning 
Det inledande kapitlet beskriver först en bakgrund till förvaltningsrevision, därefter beskrivs 

problembakgrunden. Uppsatsförfattarna kommer vidare att förklara vad som ska undersökas 

under rubriken problemformulering. Därefter följer syftet för uppsatsen och sedan 

presenteras avgränsningen. Avslutningsvis beskrivs Disposition, Målgrupp och 

Begreppsförklaring. 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

På alla bolagsstämmor i Sverige prövas ansvarsfriheten för styrelsen och VD:n. Denna 

tradition är gammal och även lagstadgad i aktiebolagslagen. Revisorer har en längre tid varit 

en viktig företeelse i Sveriges historia. I mer än 350 år har frågan om ansvarsfrihet prövats av 

bolagsledningens förvaltning. I aktiebolagslag år 1895 återfanns att revisorerna skulle forma 

ett skydd mot ohederlighet eller vårdlöshet hos styrelsen och företagsledningen. Varken 

aktiebolagslagen år 1895 eller år 1910 nämnde något om förvaltningsrevision. Inte förrän 

1944 års aktiebolagslag uppkom en definition på förvaltningsrevisionen. Där står det skrivet 

att revisorer ska kontrollera styrelsen och VD:ns verksamhet i bolaget och framför allt vara 

aktieägarnas förtroendemän (Eklöv, Svernlöv, 2008). 

 

I aktiebolagslagen år 1975 tillkom en förpliktelse att alla aktiebolag som hade ett bundet eget 

kapital på mer än en miljon kronor, var skyldiga att revideras av en auktoriserad revisor eller 

en godkänd revisor. Denna reglering gällde även när tio procent av ägarna begärde det vid 

bolagsstämman. 

 

Brottsförebyggande rådet tog fram en promemoria år 1978, i syfte att minska den ekonomiska 

brottsligheten. Följden av detta blev att beslutfattarna lagstadgade revisionen och 

förvaltningsrevisionen för alla aktiebolag. Lagändringen trädde i kraft för nystartade 

aktiebolag första januari 1983 och för äldre företag inte förrän utgången av år 1987 (SOU 

2008:32, s.71-73). 

 

1.2 Problembakgrund  

EU försöker åstadkomma regelförenklingar för företag inom unionen. Dessa förenklingar har 

utvecklats för att de europeiska företagen ska bli mer konkurrenskraftiga och för att stimulera 

ekonomin inom EU. Den stora skillnaden mellan EG rätten och den svenska lagstiftningen är 

att Sverige lagstadgar inte bara räkenskapsrevision utan också förvaltningsrevision. I hela EU 

är det endast Sverige och Finland som har en lagstadgad förvaltningsrevision. Ett problem är 

att förvaltningsrevisionen kan utgöra ett handelshinder eftersom revisionstjänsterna ska kunna 

flöda fritt i EU-länderna. Detta medför att revisionsföretag som saknar erfarenheter av 

förvaltningsrevision kanske avstår från att lägga bud på revisionstjänster i Sverige. Det har 

framhållits att revision för små och medelstora bolag är en extra kostsam administrativ utgift 

för företagen. Därför får Sverige påtryckningar från EU att försöka förenkla sitt regelverk för 

företagen. Ett led i detta är att eventuellt avskaffa revisionsplikten för små och medelstora 



2 

 

företag och i revisionsplikten ingår även förvaltningsrevisionen som eventuellt ska avskaffas 

för samtliga bolag. 

 

En längre tids debatt har funnits om att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag. En 

utredningsgrupp har fått i uppdrag av regeringen ta fram ett förslag om att avskaffa det nyss 

nämnda. I delbetänkandet SOU 2008:32 står det att revisionsplikten för små aktiebolag 

föreslås upphöra och att förvaltningsrevisionen ska upphöra helt. Delbetänkandet föreslår att 

revisorerna i aktiebolag inte ska yttra sig om styrelsen och VD:n ska beviljas ansvarfrihet. 

Ansvarsfrihet ska istället bedömas av de uppgifter som lämnas i förvaltningsberättelsen på 

bolagsstämman (SOU 2008:32, s.14-19). 

 

Revisorn ska granska om företagen har följt regler och lagar, samt även vidta åtgärder vid 

misstanke av brott. Detta tvång gör att vilande aktiebolag belastas med avgifter som inte 

behövs. Dessutom finns även aktiebolag som har en verksamhet som inte behöver en revisor, 

exempelvis företag utan anställda. Företagen som undantas från revisionsplikten vill få hjälp 

med granskningen av räkenskaperna. Om förvaltningsrevisionen ingick i 

räkenskapsrevisionen skulle revisionskostnaden fördyras. Kostnadsökningen skulle medföra 

en tendens att företaget väljer en billigare okvalificerad revisor, detta är något som lagstiftarna 

vill undvika(SOU 2008:32, s. 195-199). 

 

Utredarna vill också förändra med hjälp av förslaget att lagen gör en tydligare uppdelning 

mellan förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. För närvarande är det en viss otydlighet i 

mellan avgränsningen räkenskapsrevision och förvaltningsrevision eftersom båda ingår i 

begreppet lagstadgad revision. Genom att göra en tydlig åtskillnad kan revisionsföretagen 

utforma förvaltningsrevision som en särskild tilläggstjänst hos företagen (Lundius, Wigart, 

2008). 

 

Det finns dock en rad olika myndigheter som är tveksamma till förslaget om att avskaffa 

lagstadgad förvaltningsrevision. Finansinspektionen motsätter sig till avskaffande av 

förvaltningsrevision, Riksbanken och Ekobrottsmyndigheten utrycker även sitt missnöje 

(Precht, 2008). Aktiespararna som företräder aktieägarnas intressen, befarar att det kan bli 

svårt för aktieägarna att bilda sig en uppfattning om styrelsen och VD:n ska beviljas 

ansvarsfrihet. De menar att revisorerna ska fortsätta granskningen av alla noterade bolag, 

deras styrelser och VD:n (Olsson, 2008). 

 

1.3 Problemformulering  

Efter att granskat förslaget om att avskaffa förvaltningsrevisionen har uppsatsförfattarna 

kommit fram till följande frågeställning: 

 

 På vilket sätt kommer Ekobrottsmyndigheten, revisionsbranschen, 

investerarna och Skatteverket att påverkas om förvaltningsrevisionen 

avskaffas? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva hur Ekobrottsmyndigheten, 

revisionsbranschen, investerarna och Skatteverket påverkas om den lagstadgade 

förvaltningsrevisionen skulle avskaffas. 

 

1.5 Avgränsning 

Förslaget SOU 2008:32 tar upp ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten där ingår både 

räkenskapsrevision och förvaltningsrevision. Uppsatsförfattarna har valt att avgränsa sig till 

förvaltningsrevision, vi måste därför även beröra räkenskapsrevision då de är nära förbundna. 

Uppsatsförfattarna har valt att inte undersöka intressenterna: leverantörer, kunder, anställda, 

långivare och opinionsbildande grupper. Det är viktigt att också beakta att allt som påverkar 

företaget på ett eller annat sätt påverkar samtliga intressenter. 

 

1.6 Disposition  

Uppsatsen består av sju avsnitt enligt följande struktur.   

 
Figur 1: Dispositionsmodell 

Egenarbetad modell 

1.7 Målgrupp 

Denna uppsats riktar sig till personer som har ett intresse av förvaltningsrevision och hur 

avskaffandet skulle påverka samhället. Det riktar sig främst till studenter, revisorer, aktieägare 

och berörda myndigheter. 
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1.8 Begreppsförklaring 

 

Kvalificerad revisor: Är antingen en godkänd eller en auktoriserad revisor.  

 

Godkänd revisor: En titel som utfärdas av Revisorsnämnden som uppfyller kraven i 

Revisorslagen 4 §. 

 

Auktoriserad revisor: En titel som utfärdas av Revisorsnämnden som uppfyller kraven i 

Revisorslag 5§. 

 

Rättvisande bild: Innebär att bolagets årsredovisning ska ge en sådan tydlig bild som möjligt 

av företaget. 

 

FAR SRS: En svensk organisation för revisorer och revisionsbyråer. FAR SRS bildades år 

2006 när FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer och SRS, Svenska Revisorssamfundet, 

slogs samman. 

 

Räkenskapsrevision: Innebär att revisorn granskar bolagets räkenskaper enligt god 

revisionssed. 

 

Nordic Growth Market: Är Sverige näst största börs för handel med värdepapper. 

 

SOU: Statens offentliga utredningar 
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2. Metod 
I kapitlet metod tar uppsatsförfattarna upp tillvägagångssättet samt val av metod. Det 

beskrivs också metodkritik och källkritik i ett avslutande avsnitt. I detta avsnitt kommer ordet 

”vi” att användas ett flertal gånger och då syftas det på uppsatsförfattarna. 

 

2.1 Val av metod 

Inom studien finns det två olika metoder att välja på: kvantitativ och kvalitativ metod. Den 

kvantitativa studien är en metod där informationen mäts eller värderas numeriskt. I 

kvantitativa studier lämpar sig enkäter och matematiska modeller bäst. Den kvalitativa studien 

används för att skapa en djupare insikt kring ett specifikt ämne och den lämpar sig bäst för 

observationer och intervjuer (Björklund & Paulsson, 2003, s.63). En vanlig metod vid dessa 

typer av undersökningar är intervjuer med öppna frågor där respondenten själv får uttrycka 

sig i ord (Backman, 1998, s.36). 

 

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden med anledning att försöka skapa en 

djupare förståelse kring ämnet förvaltningsrevision. I denna uppsats beskriver vi hur olika 

intressenter påverkas om den lagstadgade förvaltningsrevisionen avskaffas. 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Materialet i uppsatsen som har samlats in består av sekundärdata och primärdata. 

 

Primärdata är nytillkommen information kring ämnet och den informationen har samlats in 

genom intervjuer och e-postkontakter. Sekundärdata är information som redan finns att tillgå 

och den har hämtas från databaser och böcker (Björklund & Paulsson, 2003, s.67-68).  

Nedan kommer primärdata och sekundärdata att presenteras i två avsnitt. Med hjälp av 

sekundärdata och primärdata genomför vi en analys som kommer ligga till grund för att 

besvara syftet och problemformuleringen. 

 

2.2.1 Sekundärdata 

 

Insamlingen av sekundärdata har skett vid Mälardalens Högskola och Statsbiblioteket i 

Västerås. Sekundärdata som har används är artiklar, böcker och annat relevant material. 

En viktig informationskälla som har används är tidskriften Balans, där ämnet om ett eventuellt 

avskaffande av förvaltningsrevision berörs ett flertal gånger. Vid sökandet av sekundärdata 

använde vi oss av ett antal olika sökord för att ringa in ämnet så bra som möjligt. Några av de 

sökorden som vi använde oss av till uppsatsen var följande: förvaltningsrevision, avskaffande 

av förvaltningsrevision, räkenskapsrevision, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och 

Aktiespararna. De sökverktyg som vi använt oss av är följande: Google scholar vilket är ett 

sökverktyg för att hitta vetenskapliga artiklar. Vi har också använt oss av Mälardalens 

Högskolas databassökningsprogram Elin. Elin söker igenom de databaser som finns att tillgå 
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på biblioteket vid Mälardalens Högskola. Vi har även gjort informationssökningar i google, 

vilket är ett allmänt sökverktyg som även tar med icke vetenskapliga artiklar. 

 

Till en början sökte vi främst information bland de databaser som innehöll vetenskapliga 

artiklar. Vi kunde ganska snart konstatera att det inte fanns särskilt många artiklar som 

behandlade ämnet förvaltningsrevision. De vetenskapliga artiklar som vi ansåg kunde bidraga 

med intressant information handlade om agentteorin. Detta medförde att vi i studien har 

använt oss av information från branschorganisationen FAR SRS. Vi har tillägnat oss 

information från deras tidskrift Balans. Vi har även studerat olika myndigheter som är insatta 

i frågan om ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision och hur dessa har uttalat sig. 

Med hjälp av den sekundära informationen som vi samlat in har vi fått en grundläggande 

förståelse för ämnet förvaltningsrevision. 

 

2.2.2 Primärdata  

Uppsatsen bygger först och främst på primärdata som har införskaffats genom personliga 

intervjuer och e-postintervjuer. Vi har genomfört en kvalitativ studie, vilket medför att vi gör 

en kvalitativ intervju. En sådan intervju bör konstrueras så att det sker konversationer mellan 

två parter som är väl insatta i ett ämne vilket de båda har ett samfällt intresse i. För att kunna 

finna våra respondenter till intervjuerna började vi med att välja ut intressanta intervjuobjekt. 

Urvalsprocessen beskrivs under avsnittet: 2.3 Valet av respondenter. De utvalda 

respondenterna var: 

 Revisionsbyrån KPMG i Västerås, där vi genomförde en personlig intervju 

med Daniel Schön vars titel är godkänd revisor. 

 Skatteverket i Västerås där vi genomförde en personlig intervju med Eskil 

Henriksson vars titel är rättexpert. 

 Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, där vi genomförde en e-postintervju 

med Henrik Lundin vars titel är ekobrottsrevisor.  

 Aktiespararnas riksförbund i Stockholm, där vi genomförde en e-

postintervju med en sakkunnig som ville vara anonym. 

 

Samtliga personer var väl insatta i ämnet förvaltningsrevision. 

 

Efter urvalsprocessen besökte vi respektive företags webbplats för att få tag i e-postadresser 

och på detta sätt kunde vi kontakta företagen. Samtliga e-postmeddelanden som vi skickades 

var till företagens kontaktadresser. Innehållet i det första meddelandet som skickades var 

likvärdigt för alla företagen. Dessa e-postmeddelanden återfinns i bilagorna 1,2,3 och 4. Där 

beskriver vi kort vilka vi är och på vilken nivå vi skriver uppsatsen, även inom vilket ämne 

och att vi ville utföra en intervju med en person som var insatt i ämnet förvaltningsrevision. 

Samtliga respondenter svarade och alla hänvisade oss vidare till en annan person som de 

ansåg skulle kunna svara på våra frågor. De kontaktuppgifter som vi fick var bland annat e-

postadresser och telefonnummer. Vi valde i samtliga fall att skicka ytterligare ett e-

postmeddelande. De personer som vi valt att utföra personliga intervjuer med kom vi överens 

om ett datum när vi skulle utföra intervjuerna. Innan intervjuerna bifogade vi 



7 

 

intervjufrågorna, på detta sätt skulle respondenterna vara mer förberedda.Till de två personer 

som vi genomförde intervjuer via e-post försökte vi utforma frågorna på ett så tydligt sätt som 

möjligt. Samtliga frågor finns att tillgå i bilagorna 5,6,7 och 8. 

 

2.3 Valet av respondenter 

När ett urval ska göras till intervjuerna till den kvalitativa studien är det praxis att välja 

personer som har något att bidra med (Björklund & Paulsson, 2003, s.70). Syftet med studien 

är att beskriva hur olika intressenter påverkas av att förvaltningsrevisionen eventuellt ska 

avskaffas. Vi studerade delbetänkandet SOU:2008:32. Med hjälp av intressentmodellen fick 

vi förståelse för hur intressenter påverkar och påverkas av företaget. Vi valde sedan ut fyra 

parter som påverkades av ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision. Vi eftersträvade 

att få en så personlig kontakt med respondenterna som möjligt och valde därför att hitta 

intervjuobjekt i vår närmiljö för att kunna genomföra personliga intervjuer. 

 När vi skulle välja vilken revisionsbyrå som vi skulle intervjua föll valet på KPMG i 

Västerås, ett naturligt val eftersom vi tidigare samarbetat i andra sammanhang och vår 

relation har varit bra. 

 Skatteverket blev ett naturligt val där vi intervjuade en rättsexpert som var delaktig i 

utredningen av SOU 2008:32 och där av väl insatt i ämnet förvaltningsrevision. 

 När vi skulle välja en representant för investerarna så kom vi fram till att 

Aktiespararna var en lämplig representant eftersom de företräder aktieägarna. 

 Det kändes naturligt att intervjua Ekobrottsmyndigheten eftersom de är en form av 

kotrollorgan som ska kontrollera att företag inte begår ekonomisk brottslighet. 

 

2.4 Metodkritik och källkritik 

Validitet syftar till att undersökningen verkligen mäter det undersökaren avser sig mäta. 

Reliabiliteten mäter hur tillförlitligt undersökningen är, det vill säga skulle undersökningen 

göras om på samma sätt skall resultatet bli det samma. Med objektiviteten menas att källan 

återges korrekt. Det innebär inga sakfel, snedvrida faktaunderlag och att uppsatsförfattarna 

försöker undvika värdeladdade ord (Björklund & Paulsson, 2003, s.59-61). Några exempel på 

värdeladdade ord är gigantiskt, väldigt och enormt (”Förbjudna” ord, Robhan). Vi har under 

uppsatsarbetet försökt hålla en hög nivå på validitet, reliabilitet och objektivitet. 

 

Sverige och Finland är de enda länderna i EU som har förvaltningsrevision. Detta medför att 

forskarna inte tycker att det blir särskilt intressant att bedriva forskning inom 

förvaltningsrevision, eftersom de slutsatser som dras endast är intressant för Sverige och 

möjligen Finland. De flesta forskare har intresse av att bedriva forskning på internationell 

nivå. Därför finns det få vetenskapliga artiklar att tillgå inom ämnet förvaltningsrevision. Det 

bedrivs omfattande forskning omkring redovisning och revision i USA. Forskarna har dock 

inget större intresse av att bedriva forskning för mindre ämnesområden, exempelvis 

förvaltningsrevision. 
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Eftersom studien bygger på en kvalitativ metod är det framförallt viktigt med en hög validitet. 

Vi har genomgående strävat efter att hålla oss till sakfrågan: hur våra valda intressenter 

påverkas av ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision. Vi har även försökt att ställa 

frågor efter vad vi vill ha svar på och att de besvaras på ett trovärdigt sätt. Det går dock att 

framhålla att det kan vara svårt att få en tydlig dialog via e-post. Det är bland annat svårt att 

ställa följdfrågor och be respondenten att utveckla svaren. För att öka validitet skickade vi 

kompletterande frågor efter e-postintervjuerna. Respondenterna har också en tendens att svara 

kortare om de får frågorna skickade via e-post, till skillnad från när det utförs personliga 

intervjuer. 

 

Vi har inte med hjälp av skrift, tal och kroppsspråk försökt påverka våra respondenter åt en 

viss riktning under intervjuerna. Frågorna i undersökningarna har formulerats på ett tydligt 

sätt för att undvika missförstånd. På detta sätt har vi försöket skapa en studie med hög 

reliabilitet. 

 

Information till uppsatsen har vi även hämtat från artiklar från bland annat tidskriften Balans. 

Vi är medvetna om att en artikelförfattares egna åsikter kan reflekteras i en artikel. Artiklarna 

som vi har använt oss av i uppsatsen anses som relevanta och det beror på att 

artikelförfattarna är insatta i ämnet och att artiklarna är publicerade av branschorganisationer. 

Vi anser inte att våra respondenter har någon fördel av att ge en missvisandebild, därför 

menar vi att de är trovärdiga källor. Det går dock inte att utesluta att vissa personer har ett 

egenintressen i frågan vilket kan leda till att den färgas. Vi har efter varje genomförd intervju 

sammanställt vad som framkommit och skickat det till våra intervjuobjekt. Respondenterna 

har fått möjlighet att läsa igenom och kontrollera att vi återgivit dem på ett korrekt sätt. Vilket 

ökar objektiviteten i uppsatsen. Vi har genomfört en kvalitativ studie är det alltid svårt att 

genomföra en precis likadan studie igen och vi skulle med största sannolikhet få ett annat 

reslutat med en annan urvalsprocess och andra intervjuobjekt inom samma urvalsgrupp. 
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3. Referensram 
I avsnittet referensram kommer uppsatsförfattarna att ta upp relevanta teorier och 

förklaringar omkring förvaltningsrevision. Först beskrivs agentteorin och därefter beskrivs 

intressentmodellen. I slutet på delen intressentmodellen så beskriver vi var våra intressenter 

återfinns i modellen. Agentteorin beskriver förhållandet mellan ägaren och företaget. 

Intressentmodellen visar olika parter som är beroende av varandra och där företaget är den 

gemensamma nämnaren. Därefter beskrivs en definition av förvaltningsrevision och de olika 

intressenterna Ekobrottsmyndigheten, revisorer, investerare och slutligen Skatteverket. 

 

3.1 Agentteorin  

Agentteorin uppkom på 1970-talet och är mestadels en Amerikansk företeelse (Artsberg, 

2005, s. 84). Ett företag består av olika intressenter, som alla vill nyttomaximera, det vill säga 

få ut så mycket som möjligt för egen del. Det här leder till att det uppstår en rad olika 

konflikter i företaget. Företaget är uppbyggt kring alla dessa parter där kontrakt binder 

samman aktörerna. Det som anses vara det viktigaste kontraktet är det mellan ägaren, som är 

principalen och företagsledaren, som är agenten. Agenten ska utföra tjänster och fatta beslut åt 

principalen. Eftersom de båda vill nyttomaximera ser agenten inte alltid till principalens bästa. 

Intressekonflikter som uppstår använder sig principalen ofta av olika former av belöning och 

övervakning för att påverka agenten i rätt riktning. Revisorn och kreditgivarna kan även i 

vissa fall vara principaler (Jensen & Meckling, 1976, s. 308-310). 

 

En agent- och principalrelation innefattas av olika agentkostnader: (Jensen & Meckling, 

1976, s. 305-307) 

 

 Övervakningskostnader: Typiska kostnader här är revision, informationssystem och 

belöningssystem 

 Bindningskostnader: Exempelvis prestationsbaserad ersättning, även kallad bonus 

 

Exempelvis vill principalen övervaka vad som händer internt i företaget med hjälp av en 

neutral och extern part i form av en revisor. Revisorn granskar företagets räkenskaper och i 

Sverige även förvaltningen av företaget. Det här är en form av övervakningskostnad. Agenten 

förväntas välja en sådan redovisningsmetod som gör att företagsledarens ersättning blir högre 

om vinsten blir högre och det är ett exempel på en så kallad bindningskostnad (Artsberg, 

2005, s. 84-85). 

 

Inom redovisningen kan samma sak redovisas på olika sätt, det beroende på att det finns en 

mängd olika intressentgrupper som vill få stöd för vad som är mest nyttomaximerande för 

dem. Dessa grupper strävar efter att, med hjälp av framstående personer inom 

redovisningsteorin, få stöd för just sina redovisningsregler. Agentteorin menar att problemet 

inte ligger i att forskarna har svårt att bestämma sig för en gemensam teori, snarare i att det 

finns många intressenter som efterfrågar olika former av teorier. Detta gör att det finns ett 

utbud av olika teorier (Artsberg, 2005, s. 84-85). 
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3.2 Intressentmodellen  

Ett företags intressenter illustreras i figur 2 nedan och innefattar de individer, grupper och 

organisationer som har någon slags relation med företaget. Med detta menas att intressenter 

och företaget har en beroendeställning till varandra. Företaget är beroende av att 

intressenterna vill medverka i organisationens verksamhet och intressenterna är även 

beroende av organisationen för att få sina behov tillfredställda (Bruzelius & Skärvad, 2004, 

s.73). 

 

För att kunna förstå relationen mellan intressenterna och företaget krävs en förståelse för vad 

utbytet mellan parterna går ut på. Det är nödvändigt att förstå vad intressenterna bidrar med 

till företaget och även vad de har för krav för att lämna dessa bidrag till företaget (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s.73-74). 

 

Intressekonflikter uppstår mellan parterna, vilket beror på att de har olika mål i 

organisationer. Dessutom förekommer ofta konflikter mellan parter i varje intressentgrupp. 

Några exempel på konflikter är spänningen mellan små och stora företag, olika kundgrupper 

och olika leverantörsgrupper (Bruzelius & Skärvad, 2004, s.76). 

 

 
Figur 2: Intressentmodell 

Källa: Bruzelius & Skärvad, 2004, s.73(Egen bearbetning) 

 

Nedan beskrivs intressenterna till företaget: (Bruzelius & Skärvad, 2004, s.73-74) 

 

 Ägarna 

Ägarna bidrar med pengar till företaget och vill därför att företaget ska ha en bra 

lönsamhet så att inte aktieägarna riskerar sitt kapital. Ägarna vill att företaget ska 

genera vinst så kursutvecklingen går upp och att företaget ska kunna ge utdelning.  

 Intresseorganisationer 

Företag är vanligtvis med i olika intresseorganisationer, till exempel 

arbetsgivarorganisationer eller branschorganisationer, vilka företräder medlemmarnas 

intressen. 
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 Anställda 

De anställda bidrar med arbete och vill därför ha lön, en bra arbetsmiljö och en 

kontinuerlig sysselsättning. De anställda efterfrågar ofta medinflytande och 

medbestämmande i olika former. 

 Kunder 

Kunderna är en av företagets viktigaste intressentgrupper eftersom att avsaknad av 

kunder leder till att företaget inte får några intäkter. Kunderna köper de varor och 

tjänster som företaget tillhandahåller och vill i gengäld ha bra produkter till rätt pris. 

Kunderna ställer även krav på att företaget ska utveckla nya produkter och uppgradera 

nuvarande. 

 Leverantörer 

Leverantörer bidrar till företagets verksamhet genom att förse dem med varor och 

tjänster. I gengäld vill de att företaget ska betala sina fakturor och ska fortleva så de 

även i fortsättningen kan bidra till inkomster för leverantörerna. 

 Långivare 

Långivare bidrar tillsammans med ägarna till att företaget ska få likvida medel till 

verksamheten. Långivarna vill att företaget ska betala ränta och amortera av lånet i tid. 

 Staten 

Staten bidrar med samhällsservice som underlättar företagets arbete. Bland annat kan 

nämnas utbildning, bostäder, infrastruktur och fritidssysselsättning. Staten bidrar 

också ekonomiskt till exempel genom bidrag och lån. I gengäld vill staten att 

företagen betalar skatt. 

 Opinionsbildande 

Opinionsbildande grupper har ofta olika särintressen som de bevakar. Det kan vara allt 

från att opinionsbildaren anser att företaget släpper ut föroreningar till att skattetrycket 

är för högt i samhället. Genom olika aktioner och handlingar bedriver de olika 

påtryckning på företaget/staten för att denna ska ändra sitt beteende. 

 

Sammanfattningsvis vill uppsatsförfattarna påvisa var våra valda respondenter 

befinner sig i intressentmodellen. Under rubriken Staten återfinns Skatteverket och 

Ekobrottsmyndigheten dessa utför en kontroll för att bevaka samhällets och statens 

intressen. Investerarna återfinns under Intresseorganisationer, vilka i vår studie 

representeras av Aktiespararna. Under leverantör finns revisionsbranschen som 

erbjuder företaget tjänster i from av revision. 

 

3.3 Förvaltningsrevision  

 

3.3.1 Definition  

Enligt aktiebolagslagen får revisorn uppdrag i förvaltningsrevisionen att granska styrelsen och 

VD:ns förvaltning av bolaget. Med hjälp av förvaltningsrevisionen skall revisorn kunna yttra 

sig om ansvarsfriheten för VD:n och styrelsen. Enligt aktiebolagslagen ska styrelsen och/eller 

VD:n som på något sätt skadat bolaget i sitt uppdrag bli ersättningsskyldig till bolaget. Det 

krävs dock att styrelsen och/eller VD:n avsiktligen handlat mot företagets intressen. Revisorn 
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ska även kontrollera att ledningen inte har gjort något som strider emot bolagsordningen och 

Aktiebolagslagen. Revisorn utreder också om bolagets system för planering och kontroll ger 

styrelsen och VD:n en bra grund för sina beslut. Revisorn gör även en kontroll om ledningen 

har en helhetssyn över vilka risker företaget kan utsättas för. Om revisorn hittar några brister i 

bolaget ska denne göra en anmärkning i revisionsberättelsen (Revision, Vad är det, 1992 s. 

12-13). 

 

Om det handlar misstanke till brott ska revisorn göra en rapportering till styrelsen utan 

dröjsmål. Styrelsen har då fyra veckor på sig att avhjälpa de konsekvenser som har 

uppkommit av brottet. Om problemen avhjälps har ledningen eliminerat revisions skyldighet 

att anmäla brottet till Ekobrottsmyndigheten. Om styrelsen inte vidtagit åtgärder ska revisorn 

anmäla brottet till Ekobrottsmyndigheten och omedelbart avgå (ABL 39,43,44§§ kap 9). 

 

Gränsen mellan förvaltningsrevision och räkenskapsrevision är inte alltid tydlig. 

Förvaltningsrevisionen bygger oftast till stor del på räkenskapsrevisionen (Revision, En 

praktisk beskrivning, 2006, s. 80). 

 

3.3.2 Ansvarsfrihet 

Ansvarsfriheten är nära kopplad till förvaltningsrevisionen, enligt aktiebolagslagen är det en 

obligatorisk företeelse på bolagsstämman (SOU 2008:32, s.201). Revisorn skall pröva 

styrelsen och VD:ns ansvarsfrihet gentemot företaget och denna fråga prövas i 

förvaltningsberättelsen. Styrelseledamöterna och VD:n får i uppdrag av bolagsstämman och 

styrelsen att ta hand om förvaltningen av bolagets intressen. Revisorns uttalande ligger sedan 

till grund för bolagsstämmans prövning av ansvarsfrihet för styrelsen. Ansvarsfriheten kan 

prövas för varje styrelseledamot enskilt. Om styrelsen och VD:n får ansvarsfrihet kan inte 

skadeståndstalan ställas mot dem (Hemström, 1998, s. 151). Om det skulle vara så att 

aktieägarna på bolagsstämman blivit vilseledda, har ägarna rätt att väcka skadeståndstalan 

efteråt (SOU 2008:32, s.201). 

 

Att besluta om ansvarsfrihet är obligatoriskt på bolagsstämman kan skapa problem för 

börsbolag som har aktieägare utomlands. Ansvarsfrihet är ofta inte något bekant begrepp 

utomlands. Ett talande exempel är att många amerikanska pensionsfonder har stora 

aktieägarinnehav i svenska börsbolag och de brukar delta på bolagsstämman med hjälp av 

ombud. Ombuden kan ofta känna sig misstänksamma mot att ansvarsfrihet ska prövas och det 

beror på att ombuden inte har vetskap om att detta förekommer på alla bolagsstämmor i 

Sverige. Dessutom brukar inte ombuden ha behörighet att pröva skadeståndsansvar för 

pensionsfondens räkning (SOU:2008:32, s.202-203). 

 

Sverige är nästan helt ensamt om att pröva ansvarsfrihet på bolagsstämman. Med denna 

kunskap har utredningen SOU 2008:32 utrett om det är något som ska avskaffas. Utredningen 

föreslår inte att den ska slopas. Det medför att bolagen fortsättningsvis har samma möjlighet 

att kunna väcka skadeståndstalan. Dock kommer en lagändring att ske och den innebär att 
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revisorerna inte kommer att vara skyldiga att rapportera om brott till Finansinspektionen 

(SOU:2008:32, s.202-203). 

 

3.4 Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är ett kunskaps- och kompetens centrum som utreder ungefär 4000 fall 

av ekonomiska brott om året. Ekobrottsmyndigheten handlägger mål som i första hand 

handlar om bokföringsbrott och skattebrott, men även brott mot aktiebolagslagen (Om oss, 

Ekobrottsmyndigheten). Förutom skyldigheten att bekämpa ekonomiska brott ansvarar de för 

samordning mellan olika parter och detta arbetssätt används endast i Sverige. Där jobbar 

poliser, åklagare, revisorer, finansiella experter, analytiker och administrativ personal 

tillsammans (Omvärldsanalys och hotbildsanalys år 2006, s. 2). 

 

3.4.1 Hur den ekonomiska brottsligheten ser ut 

Utredarna som har utarbetat SOU 2008:32 har konstaterat att förslaget kommer att ge mindre 

antal anmälningar till Ekobrottsmyndigheten. Det konstateras även att det inte kommer finnas 

någon revisor att förhöra i vissa brottsutredningar. Utredarna anser att myndigheten inte 

kommer att få några mindre eller ökade kostnader av införandet av slopad 

förvaltningsrevision (SOU 2008:32,s.258). 

 

Ekobrottsmyndigheten får in runt 15 000 anmälningar per år, där skattebrott och 

bokföringsbrott är de vanligaste brotten. Det är svårt att upptäcka ekonomisk brottslighet och 

det finns ett stort mörkertal som inte fångas upp i samhällets kontrollsystem. Skatteverket 

uppskattar att mörktalet står för 133 miljarder kronor och Statistiska centralbyrån uppskattar 

det till 150 miljarder kronor. Trenden är att fler allvarligare brott upptäcks och anmäls, 

däremot minskar anmälningarna om mindre allvarliga brott. En anledning kan vara att 

kriminella nätverk ägnar sig mer åt allvarliga brott och den senaste tiden har samhället lagt 

mer resurser på att motverka kriminella nätverk och därför har det avslöjat mer allvarligare 

brott (Omvärldsanalys och hotbildsanalys år 2006, sid 10-11). 

 
Figur 3: Fördelning ekonomiska brott 

Källa: SOU:2008:32, s.149 (Egen bearbetning) 
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Av figur 3 går det att utläsa att 82 procent av de ekonomiska brott som begås är bokförings- 

eller skattebrott. Det vanligaste är att anmälan av dessa brott kommer från konkursförvaltaren 

eller Skatteverket. Ett brott som ökar men står för en liten del rent procentuellt är insiderbrott. 

Under 2007 anmäldes 160 insiderbrott, vilket motsvarar cirka en procent av alla brott. Under 

kategorin övrigt återfinns anmälningar från revisorn, finanspolisen och från enskilda personer. 

Hälften av de brott som anmäls är relativt okomplicerade och kan behandlas snabbt. Där finns 

brott som enklare bokföringsbrott och skattebrott. Dessa brott uppdagas ofta först vid konkurs 

(SOU:2008:32, s.149). 

 

3.5 Revisorer  

I Sverige finns ungefär 4 150 kvalificerade revisorer. Den lagstadgade revisionen omsätter 8,7 

miljarder kronor. Enligt utredningen SOU 2008:32 skulle intäkterna av den lagstadgade 

revisionen stå för sex miljarder kronor, vilket betyder att det skulle bli ett inkomstbortfall med 

nästan 70 procent. Det konstateras vidare i utredningen att många bolag även i framtiden 

kommer att anlita revisorer fast det inte är lagstadgat.  

 

Aktiebolag som verkade på marknaden innan år 1983 var inte enligt lag tvungna att inneha en 

kvalificerad revisor. I aktiebolag som år 1978 disponerade över ett bundet eget kapital som 

understeg en miljon kronor, hade 47 procent en kvalificerad revisor. Det finns undersökningar 

som pekar på att företagen idag kommer att välja frivillig revision till 60-80 procent när 

revisionsplikten avskaffas. Utredningen anser dock att denna siffra kommer att bli cirka 50 

procent. Större företag kommer att vara mer benägna att välja en revisor än vad små företag 

kommer att vara. En annan bidragande faktor som spelar in är i vilken bransch företaget 

befinner sig. Företag inom konsultsektorn kommer att vara mer benägna att välja revision än 

företag i detaljhandeln (SOU 2008:32, s.259-262). En tredje faktor som spelar in är om 

företaget har en mer spridd fördelning av ägare och anställda. Dessa företag kommer att vara 

mer benägna att välja frivillig revision än enmansföretag och fåmansföretag som oftast är 

släktägda. I företag som har en högre omsättning kommer ägare, anställda och kreditgivare att 

ställa krav på revision. En bidragande anledning till att välja frivillig revision som utredarna 

slår fast är att företag vill se mer seriösa ut inför affärspartners och även för blivande 

uppköpskandidater. Om revisionsplikten avskaffas kommer ett överskott av revisorer att 

bildas på marknaden, detta kommer leda till prispress på revisionstjänster. Dock kommer en 

förändring att ske i revisorernas arbete mer åt en rådgivande roll än en granskande (Ibid.). 

 

3.6 Investerare 

Alla investerare behöver ha en mängd ekonomisk information om bolagen för att kunna fatta 

strategiska beslut som att köpa, behålla eller sälja aktier i bolagen. Viktig information som 

investerarna behöver är hur företagen i framtiden har förmåga att lämna utdelning på insatt 

kapital. Om den ekonomiska informationen granskats av en kvalificerad revisor betraktas 

informationen som mer trovärdig. Om en opartisk revisor granskar räkenskaperna och även 

granskar hur företagen har förvaltats får investerarna en mera rättvisande bild av företagen. 

I de flesta aktiebolag är det bara en eller ett fåtal ägare. Ägare av fåmansföretagen är oftast 

aktiv i företagen och har full insyn i företagets ekonomiska situation. I aktiebolagen som har 
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högst tio aktieägare har alltid ägarna rätt att ta del av alla handlingar som rör bolagen. Därför 

är inte behovet lika väsentligt av extern granskning av redovisningen och företagens 

förvaltning i fåmansföretagen. Förslaget till förändring ger inte ägarna en försämrad insyn i 

bolagen när det gäller företag med högst tio ägare. När det handlar om bolagen som har mer 

än tio ägare medför den eventuellt slopade räkenskapsrevisionen och förvaltningsrevisionen 

en sämre insyn för ägarna. Detta gäller inte ägarna som har inflytande i företagen. Utredarna 

har därför föreslagit nya bestämmelser: Att ge aktieägarminoriteter med tio procent av 

aktiekapitalet rätt att kunna kräva att bolagen ska ha räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. 

 

Utredarna menar att förslaget att avskaffa den allmänna revisionsplikten kommer att skapa en 

kostnadsbesparing för företagen och att även en prispress bildas i revisionsbranschen som 

kommer att upplevas positivt för företagen. Med lägre kostnader skapas högre bolagsvinster 

som i sin tur höjer aktievärdet. Följden blir att aktieägarna gynnas med högre utdelningar 

(SOU 2008:32, s. 252-253). 

 

3.6.1 Aktiespararna 

Aktiespararna är en förening som ska företräda och bevaka aktie- och fondägarnas intressen 

på aktiemarknaden. De ska ha en opartisk och objektiv roll. Aktiespararna håller ett vakande 

öga på bolagen som verkar på marknaden och de har också en roll att sprida kunskaper om 

aktiemarknaden. Grundidén hos Aktiespararna är att alla parter i samhället vinner på ett klokt 

aktiesparande. Långsiktiga ansvarsfulla placeringar är ett lyckat koncept för både investerarna 

och samhällsekonomin (Om oss, Aktiespararna). 

 

Aktiespararna uttrycker att det är olyckligt att små bolag som handlas på icke reglerade 

marknader inte ska omfattas av revisionsplikten i förslaget (Balans 2008, nr.9). De menar 

fortsättningsvis att alla noterade bolag skulle vara tvungna att ha en revisor oavsett storlek på 

aktiebolaget. Enligt organisationen kommer skyddet försämras för bolagens aktieägare. Den 

ekonomiska informationen kommer inte att vara lika tillförlitlig vilket minskar tillgången på 

riskvilligt kapital om förslaget antas (Eklöv Alander, Svernlöv, 2008). 

 

3.7 Skatteverket 

Skatteverket är en förvaltningsmyndighet med cirka 11 500 medarbetare som arbetar med 

skatter, folkbokföring, bouppteckningar och statens fordringar. Skatteverket ser till att 

företagen och privatpersoner betalar in den skatt som riksdagen, kommuner och landstingen 

har beslutat om (Om Skatteverket, i.d). Skatteverket är indelat i olika skatteregioner runt om i 

landet. Vid dessa regioner finns det speciella skattebrottsenheter som arbetar under ledning av 

åklagare. Skattebrottsenheterna får medverkande när polisen gör husrannsakningar och har 

direktåtkomst till alla uppgifter i skattedatabasen. Det fanns 167 personer anställda vid 

enheten 2006 och de arbetade med 2118 olika ärenden. Skattebrottsenheterna använder sig av 

avancerade program som gör olika bearbetningar för att försöka hitta ekonomisk brottslighet 

(SOU:2008:32, s. 138). 
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Skatteverket kan ta beslut att närmare granska deklarationer och andra uppgifter som enligt 

lag måste lämnas in. När skatteverket genomför närmare granskningar måste företaget 

samarbeta med dem och lämna den information som krävs. Om bolagen skulle motsätta sig 

detta finns regler om tvångsåtgärder och betalningssäkring. Exempelvis har myndigheten 

möjlighet att göra taxeringsrevision i bolagens lokaler utan förvarning (SOU 2008:32, s. 138). 

Skatteverket gjorde år 2007 en beräkning över skattebortfall inom olika sektorer. Enligt 

beräkningar borde den totala skattesumman för år 2005 vara omkring 1450 miljarder kronor. 

Staten fick dock in 1300 miljarder kronor. Den beräknade skatteförlusten uppgick till 133 

miljarder kronor under 2007. Det motsvarar fem procent av BNP eller tio procent av den 

fastställda skatten. Genom att studera de olika sektorerna närmare kunde Skatteverket 

konstatera att det största skattebortfallet troligen finns hos mikroföretagen. Mikroföretagen 

står för cirka 33 procent av skattebrotten, därefter återfinns stora företag och små och 

medelstora företag. Det är främst moms, sociala avgifter och inkomstskatt där de största 

skattefelen begås (SOU 2008:32, s. 141-142). 

De sektorer som studerades var: 

 Privatpersoner (Fysik människor minus deras näringsverksamhet) 

 Mikroföretag (Företag med en lönesumma under 1 miljon kronor) 

 Små och medelstora företag (Företag med en lönesumma mellan 1-50 miljoner 

kronor) 

 Stora företag (Företag som har en lönesumma som är mer än 50 miljoner kronor) 

 Offentlig sektor och Föreningar (SOU 2008:32, s. 141-142). 

De förändringar som Skatteverket anser kan uppkomma om revisionsplikten avskaffas är att 

mer ekonomisk brottslighet och betydligt mer skattebedrägeri förekommer. För detta ändamål 

har utredarna kommit fram till en kompenserande åtgärd som bygger på en ändring i 

skattelagstiftningen (SOU 2008:32,s.14). De åtgärder som utredningen kom fram till var att 

Skatteverket skulle ha möjligheten att löpande under året göra kontroller av företagens 

bokföring och annan räkenskapsinformation. De företag som inte frivilligt samarbetar med 

Skatteverket kan bli ålagda med vite och kommer troligen att bli utsatta för närmare 

granskning och i vissa fall tvångsålägganden (SOU 2008:32, s. 21). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenterar uppsatsförfattarna intervjuerna och e-postintervjuerna och 

respondenternas syn på ett avskaffande av förvaltningsrevisionen. I de personliga 

intervjuerna har vi valt att göra underrubriker, detta bero på att dessa var mer omfattande. 

Vissa rubriker skiljer sig åt och det beror på att intervju materialet ser lite olika ut.   

 

4.1 Ekobrottsmyndigheten 

Hos Ekobrottsmyndigheten har uppsatsförfattarna varit i kontakt med Henrik Lundin vars titel 

är ekobrottsrevisor. Han har arbetat med ekobrottsutredningar under många år och arbetar nu 

främst med brottsförebyggande arbete och metodutveckling. Lundin har varit delaktig i 

diskussionen med utredarna när SOU:2008:32 togs fram, därför är han väl insatt i ämnet om 

att eventuellt avskaffa förvaltningsrevisionen. 

 

Lundin menar att Ekobrottsmyndigheten kommer att påverkas om förvaltningsrevisionen 

avskaffas. Han anser att förvaltningsrevisionen är av stor betydelse när bolagsstämman ska 

avgöra om styrelsen och den VD:n ska beviljas ansvarsfrihet. Utan förvaltningsrevisionen 

borde det inte bli några rekommendationer från revisorn om ansvarsfriheten. Följden av detta 

blir att ett eventuellt beslut om ansvarsfrihet på bolagsstämman inte blir lika värdefullt. 

Lundins uppfattning är att det inte är lämpligt att slopa förvaltningsrevisionen utan att först 

noga analysera om ansvarsfrihetsinstitutet ska vara kvar eller inte. 

 

Lundin förutsäger att om revisionsplikten avskaffas kommer cirka 7-8 procent av 

anmälningarna till Ekobrottsmyndigheten att försvinna. Samtidigt kommer mörkertalet av 

ekonomisk brottslighet att stiga. En del av mörkertalet kommer att anmälas av en 

konkursförvaltare senare. Det har då gått en tid sedan ekonomiska brottet har begåtts eftersom 

det är svårare att utreda och därmed även lagföra brottet. Det blir också svårare att säkra 

tillgångar vid plundring av bolag. Lundin menar också att Ekobrottsmyndigheten kommer att 

utföra mer underrättelsearbete och utöka informationen till redovisningskonsulter för att ge 

dem ökad kunskap om ekonomisk brottslighet i aktiebolag. Detta kommer att vara en 

kompenserandeåtgärd om ett avskaffande av revisionsplikten blir ett faktum.  

 

Ekobrottsmyndigheten vill öka kunskapen hos redovisningskonsulter eftersom de kan vara 

den enda utomstående parten i bolaget som kan agera. Ett problem uppstår här då 

redovisningskonsulter inte har någon anmälningsskyldighet bortsett från skyldighet att 

rapportera misstanke om penningtvätt. Det är givetvis en nackdel vid ekonomiska brott om 

revisorns anmälningsskyldighet avskaffas. Dessutom är revisorn ofta viktig för att på ett bra 

sätt i en förundersökning få klarhet i styrelsens ansvar i olika frågor samt utgör en allmän 

källa att hämta information ifrån ett brottsutredande perspektiv. Lundin kan inte finna några 

fördelar ur ett brottsutredande perspektiv om förvaltningsrevision avskaffas. Det går att 

misstänka att det finnas mer ekonomisk brottslighet i vissa branscher som bygg, städ, 

restaurang, transport, taxi och frisör branschen (H. Lundin, personlig e-postintervju, 10 

december, 2009). 
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4.2 KPMG 

 

Presentation av respondenten 

Uppsatsförfattarna har varit i kontakt med Daniel Schön vid revisionsbyrån KPMG. Schön 

har arbetat som revisor på KPMG sedan år 2000 och blev godkänd revisor 2005. Han arbetar 

mestadels med extern revision, i små och medelstora företag, men också med stora företag 

och internrevision av banker (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

KPMG:s anställda håller sig uppdaterade genom att läsa FAR SRS Update, genom dessa 

månadsbrev får de den senaste informationen om vad som händer inom revisionsbranschen. 

Det är upp till de anställda att tillägna sig ny information som uppkommer inom branschen. 

Det finns även en ständig dialog mellan medarbetarna om vad som pågår i branschen. Schön 

anser också att det är viktigt att han i sin tur uppdaterar sina kunder om det aktuella läget i 

revisionsbranschen (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

Allmänt om förvaltningsrevision 

Enligt respondenten innefattar förvaltningsrevision att revisorn kontrollerar att styrelsen och 

VD:n inte gynnats på otillbörligt sätt. Några punkter som kontrolleras i förvaltningsrevisionen 

är att skattedeklarationer, sociala avgifter och moms har betalats i rätt tid och att 

årsredovisningen har lämnats in i rätt tid. Revisorn kontrollerar även att styrelsen och VD:n 

har följt bolagsordningen och aktiebolagslagen. Förutom dessa finns det en mängd andra 

punkter som undersöks, alla dessa punkter härstammar från en standardiserad lista. Den 

återfinns på alla KPMG:s kontor och används vid förvaltningsrevision. Trots att 

revisionsbyråerna arbetar med standardiserade punklistor, måste de ändå skräddarsy 

revisionen eftersom det finns många olika sorters företag. Punkter i den standardiserade listan 

studeras oftast först i räkenskapsrevisionen och studeras igen i förvaltningsrevisionen. Schön 

anser att förvaltningsrevisionen bygger på räkenskapsrevisionen(D. Schön, personlig intervju, 

14 december, 2009). 

 

Sammanfattningsvis menar Schön att förvaltningsrevision är att undersöka följande: 

 Har styrelsen skött sig, gör de rätt saker, har de gått emot regler om vad de får och 

inte får göra.  

 Efter detta ska revisorn uttala sig om den anser att styrelsen och VD:n kan få 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  

 

Det är svårt att säga hur stor del av revisionsuppdraget som går åt till förvaltningsrevision 

eftersom både räkenskapsrevision och förvaltningsrevision vävs in i varandra. Det är en viss 

skillnad på mindre och större bolag när revisorn ska genomföra förvaltningsrevisionen 

praktiskt. Teoretiskt finns det inga regler som särskiljer revisionerna. Större företag har ett 

mer omfattande styrelsearbete vilket ofta medför mer arbete när det gäller sammanställningen 

av förvaltningsrevisionen (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 
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Schön anser inte att hans arbete som revisor kommer att förändras i så hög grad vid ett 

avskaffande av förvaltningsrevisionen. Han anser att de punkter som tas upp i 

förvaltningsrevisionen till stor del granskas i räkenskapsrevisionen. Den stora skillnaden blir 

att revisorn inte uttalar sig i revisionsberättelsen om denne anser att styrelsen och VD:n ska få 

3ansvarsfrihet, för det gångna räkenskapsåret. Om ett företag väljer att ta bort både 

förvaltningsrevision och räkenskapsrevision öppnas nya möjligheter att bistå bolagen med 

råd, vilket inte är möjligt om revisorn utför revision för bolaget (D. Schön, personlig intervju, 

14 december, 2009). 

 

Hur Schön anser att FAR SRS ser på ett eventuellt avskaffande av revisionen 

Schön anser att det finns en hel del som fortfarande är ovisst kring avskaffandet av revisionen 

när det slutliga förslaget ska beslutas. Den senaste informationen som han tillägnat sig var 

FAR SRS novemberbrev för 2009. I brevet framkom det att förvaltningsrevision troligen 

kommer att vara kvar i dess nuvarande form. Respondenten konstaterar att FAR SRS är 

Sverige ledande inom revisionsområdet och anser att de är en trovärdig källa. Schön anser 

inte att FAR SRS är jäviga i frågan om avskaffandet av revisionsplikten. FAR SRS står 

dessutom bakom beslutet att avskaffa revisionsplikten i dess nuvarande form och de för i 

dagsläget en dialog med utredarna för att få ett så genomtänkt förslag som möjligt. Enligt 

FAR SRS ska det inte vara något tvång att ha revision. De anser att revisionsbyråerna ska 

marknadsföra sina tjänster. På så sätt kan bolagen välja att ha kvar revisionen. Exempelvis där 

det inte är särskilt nödvändigt att ha kvar revisionen är konsultbolag med en stor kassa, få 

inventarier och inga lån (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

Informationsflödet mellan revisionsbyrån och företagen 

Genom att granska styrelseprotokoll får revisorn oftast en bra bild över vad som har hänt och 

vad som kommer att hända i bolaget. Större företag har ofta fler protokoll att tillgå och 

anledningen till det är att de ständigt måste informera aktieägarna om vad som pågår i 

företaget. Genom att studera styrelseprotokoll kan revisorn upptäcka om det hänt något 

negativt under året, detta är något som revisorn ej kan upptäcka om denne endast studerat 

bokföringen. Det kan exempelvis handla om att en stor kund drar sig tillbaka eller att en tvist 

uppstår som först långt senare påverkar företaget och dess bokföring.  

 

Det finns dock företag som har en liten styrelse och som inte är i behov av att löpande föra 

protokoll över styrelsemöten eftersom styrelsearbetet inte är så omfattande. Då måste revisorn 

muntligt intervjua företagsledningen för att få en rättvisande bild av vad som hänt under året. 

Det är extra viktigt att revisorn för en dialog om det inte finns så många styrelseprotokoll att 

tillgå. I vissa fall finns det endast ett protokoll från förra årsstämman, eftersom den VD:n och 

hela styrelsen kan vara en och samma person (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 

2009). 

 

För och nackdelar 

En nackdel vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten är att revisionsbranschen kan 

förlora kunder. Ett problem som kan uppstå är att företagen vid avskaffandets början väljer 

bort revisionen, men får sedan ett krav från banken att upprätta en revision. Det kommer då 
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uppstå komplikationer för revisionsbyrån att endast upprätta revision för det aktuella året. 

Revisionsbyrån behöver gå igenom revisionen bakåt i tiden för att få en korrekt ingående 

balans för det aktuella året. Detta kan medföra en förhandlingssituation om kunden ska betala 

för endast det gångna året eller för de åren som inte granskats. En annan nackdel uppstår vid 

företag som handlar med varandra. Om det ena företaget saknar revisor, kan dess 

årsredovisning vara felaktig. Följden kan bli att företagen godtroget gör affärer med andra 

företag som är instabila (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

Schön tror att revisionsplikten kommer att avskaffas från och med juli 2010, om ett företag 

väljer att ha kvar räkenskapsrevisionen kommer inte kreditgivarna kräva att företaget 

använder sig av förvaltningsrevision. Han anser vidare att det bankerna främst vill ha svar på 

är om årsredovisningen är korrekt. Bankerna kan på ett säkert sätt få en uppfattning om 

företagets tillgångar och skulder och utifrån detta bedöma om företaget ska beviljas lån. 

Respondenten anser att de företag som i framtiden inte har någon räkenskapsrevision, kan 

behöva en eller flera ägare som går i personlig borgen för företaget. Detta medför att hela 

konceptet med aktiebolag försvinner, meningen är att ägaren endast ska kunna förlora det 

kapital som den har riskerat i aktiebolaget (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

Schön anser att det försvinner ett kontrollorgan vid ett avskaffandet av förvaltningsrevisionen. 

Om revisorn inte granskar förvaltningen finns det risk att ekonomisk brottslighet inte 

upptäcks. Han ifrågasätter dock om det ska vara revisorns roll att upptäcka ekonomiska brott.  

Det blir svårare för konkursförvaltaren att reda ut ekonomiska brott när ett företag saknar 

revisor (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

Schön anser att det ligger i tiden att skilja på förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Om 

det görs en åtskillnad går det att omvandla förvaltningsrevision till en tjänst som går att välja 

vid behov. Ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision kan vara ett steg i en EU-

anpassning där tjänster ska flöda fritt inom unionen. Detta förslag är även en åtgärd att minska 

de administrativa kostnaderna för företagen. Eftersom det eftersträvas att lika regler ska gälla 

i samtliga EU-länder är det inte så lyckat om ett lands regler särskiljer sig. Små företag 

kommer inte att få mindre administrativt arbete vid ett eventuellt avskaffande av 

förvaltningsrevisionen. Dock framhåller han att de administrativa kostnaderna kommer att 

sänkas om företaget väljer att ta bort både förvaltningsrevision och räkenskapsrevision vid ett 

eventuellt avskaffande av revisionsplikten (D. Schön, personlig intervju, 14 december, 2009). 

 

4.3 Aktiespararna  

Sveriges Aktiesparares riksförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för 

enskilda privatpersoner som sparar i aktier, fonder och andra finansiella instrument. 

Aktiespararna bevakar drygt 450 olika bolagsstämmor varje år i Sverige. Det är främst bolag 

som är registrerade på Stockholmsbörsen och Nordic Growth Market. Respondenten som är 

anonym arbetar inom Aktiespararna och har följt debatten med ett eventuellt avskaffande av 

revisionsplikten där även förvaltningsrevision ingår. Organisationen har som alltid utgått ifrån 

en lösning som är mest gynnsam för aktieägarna. Aktiespararna anser att förvaltningsrevision 
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handlar om styrelsen och den VD:n har beaktat aktieägarnas intressen och om de har följt 

aktiebolagslagen och bolagsordningen (Anonym källa, e-postintervju, 11 december, 2009). 

 

En av nackdelarna som uppkommer om förvaltningsrevisionen slopas är att revisorn inte 

kommer att uttala sig om styrelsen och VD:n får ansvarsfrihet eller inte. Ansvarsfriheten 

kommer att finnas kvar i aktiebolagslagen, men kommer nu endast att bedömas utifrån de 

uppgifter som styrelsen och VD:n lämnar i förvaltningsberättelsen på årsstämman. 

Respondenten tror att det kan bli svårare för ägarna att bilda sig en uppfattning om hur de ska 

rösta i frågan om ansvarsfrihet. Utan revisorns rekommendation kan beslutet om ansvarsfrihet 

på årsstämman bli mindre värt. Respondenten menar också att det finns en risk att 

ansvarsfriheten upphör på grund av denna lagändring. Aktiespararna menar att 

förvaltningsrevisionen har en stor betydelse för den svenska ansvarsfriheten. Därför är det 

extra viktigt att inte avskaffa förvaltningsrevisionen utan att först utreda om ansvarsfriheten 

ska vara kvar eller inte (Anonym källa, e-postintervju, 11 december, 2009). 

 

Skulle ansvarsfriheten upphöra kommer en ny situation att uppstå för styrelseledamöter och 

för den VD:n. Deras ansvar ökar och en större risk uppstår. Respondenten menar att om 

ansvarsfriheten försvann skulle en av följderna vara att styrelsen kräver högre ersättning. 

Denna tanke grundar respondenten i en utredning som FAR SRS har låtit gjort. 

Undersökningen visar att åtta av tio av alla styrelseledamöter tror att en följd om 

ansvarsfriheten skulle avskaffas blir att styrelsen kommer att kräva högre ersättning. Av de 

tillfrågade kommer hälften också kräva högre ersättning för sin egen del för kommande 

styrelseuppdrag om ansvarsfriheten skulle avskaffas. 

 

Ett följdproblem som Aktiespararna förutspår är att den personliga risken ökar vid åtagandet 

av ett styrelseuppdrag vid ett avskaffande av ansvarsfriheten. En anledning till att avskaffa 

förvaltningsrevision är att göra kostnadsbesparingar för företagen. Skulle bolagen åläggas 

med högre kostnader för styrelsearvoden och försäkringar försvinner syftet med förslaget 

(Anonym källa, e-postintervju, 11 december, 2009). 

 

Respondenten befarar att förslaget kan leda till följder som vi idag inte kan se, exempelvis 

försvårat taxeringsarbete, svårigheter att upptäcka ekonomisk brottslighet och försvårande av 

kapitalanskaffning. Respondenten anser därför att utredarna noga behöver analysera 

konsekvenserna om förslaget ska genomföras (Anonym källa, e-postintervju, 11 december, 

2009). 

 

4.4 Skatteverket 

Presentation av respondenten 

Eskil Henriksson har jobbat på Skatteverket sedan 1994, han är anställd på Skatteverkets 

huvudkontor i Solna men är stationerad på skattekontoret i Västerås. Där jobbar han med 

rättsfrågor i området redovisning och beskattning, alla remisser och utredningar inom det 

området hamnar hos honom. Förutom att han deltar som expert i utredningar från 

Skatteverkets sida svarar han på remisser. Henriksson tolkar gällande rätt, utfärdar allmänna 
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råd och rekommendationer och så kallade styrsignaler hos Skatteverket (E. Henriksson, 

personligintervju, 16 december, 2009). 

 

Allmänt om förvaltningsrevision 

Henriksson menar att förvaltningsrevision står för de åtgärder som företagsledningen vidtagit. 

Det kan vara frågan om avtal som har ingåtts kan vara tveksamma. Om företaget har skötts på 

ett dåligt sätt, eller om styrelsen och VD:n har haft mandat för beslut som fattas. Henriksson 

menar att en fråga som gränser mellan räkenskapsrevision och förvaltningsrevision är om 

styrelsen följer upp den interna kontrollen. Internkontroll består av rutiner för utbetalningar 

och leveranser där företaget fakturerat det som har levererats och så vidare. Denna kontroll 

försvinner inte bara för att förvaltningsrevisionen slopas (E. Henriksson, personligintervju, 16 

december, 2009). 

 

Henriksson har deltagit i utredningen SOU 2008:32 vilket innebär att han är väl insatt i ämnet. 

Uppgiften var att förankra detta inom Skatteverket. Han medverkade även i en skrivelse där 

Skatteverket framförde de åsikter de hade som var avvikande från SOU 2008:32 

(E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 2009).  

 

Henriksson menar att de vanliga deklarationsgranskningarna och underlaget för 

inkomstbeskattning inte kommer att påverkas vid ett eventuellt avskaffande av 

förvaltningsrevision. Om det är någon enhet inom Skatteverket som påverkas kommer det i 

sådant fall vara skattebrottsenheten. Den enheten leds av en åklagare och den särskiljer sig 

från Skatteverkets kärnverksamhet. Vissa upplysningar i förvaltningsrevisionen kan vara till 

nytta vid utredningar. Företag som bedriver brottslig verksamhet saknar ofta redan en revisor, 

vilket gör att ett eventuellt avskaffande inte har någon betydelse. Skattebrottsenheten granskar 

ofta om ledningen eller aktieägarna har gynnat sig själva på företagets bekostnad. En viktig 

aspekt vid en brottsutredning är att revisorn har skyldighet att anmäla om denne misstänker 

brott. Det finns dock delade meningar inom Skatteverket om skattebrottsenheten har någon 

nytta av revisorn, vilket oftast beror på att revisorn saknas (E. Henriksson, personligintervju, 

16 december, 2009). 

 

Henriksson menar att det inte kommer ske så stora förändringar för Skatteverket vid ett 

eventuellt avskaffande. Han tycker dock att de civilrättsliga tvisterna kan påverkas vid ett 

avskaffande. Det kan vara frågan om att aktieägarna har missgynnats genom att ledningen har 

tecknat avtal med bolag som är närstående till dem själva. Avtalet medför oförmånliga villkor 

för aktieägarna (E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 2009). 

Henriksson anser att Skatteverket inte kommer utföra extra granskningar av företag som 

saknar förvaltningsrevision. Skatteverket kommer kanske att genomföra närmare 

granskningar på företag som saknar revisor helt. I de fall där det finns en revisor anser 

Skatteverket att det finns en professionell rådgivare som har granskat revisionen och att 

företaget följer de lagar och regler som finns (E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 

2009). 
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Skattebortfall 

Det finns vissa klassiska branscher där det förekommer mer förlorade skatteintäkter, 

exempelvis inom restaurangbranschen. Skatteverket har haft många 

restauranggranskningsprojekt och där hittar ofta de intäkter som inte redovisats. Det handlar i 

de flesta fall om att restaurangerna manipulerat kassaapparaterna. Det kommer 

förhoppningsvis inte kunna förekomma efter årsskiftet då alla restauranger är tvungna att ha 

ett certifierat kassaregister samt erbjuda sina kunder ett kvitto. Om restaurangen inte uppfyller 

kraven kan följderna bli olika sanktioner och bötesbelopp. Det förekommer dessutom 

skattebortfall i samband med svart arbetskraft inom byggföretag, städbolag och restauranger. 

Det är oftast mindre bolag som har svart arbetskraft men det förekommer även inom vissa 

större byggföretag (E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 2009). 

 

Henriksson menar att det i liten grad förekommer försumlighet och okunnighet som leder till 

skattebortfall. De företag som påstår att de har varit försumliga med bokföringen kan vara 

fullt medvetna om vad de gör, men försöker bortförklara sig genom att påstå att de inte hade 

tillräckligt med kunskap. Det finns dessutom stora företag som genom skatteplanering kan 

minska sina skatter på ett mer eller mindre lagligt sätt (E. Henriksson, personligintervju, 16 

december, 2009). 

 

För och nackdelar 

En fördel med avskaffandet av förvaltningsrevision enligt Henriksson är att revisionen kan bli 

billigare om det blir frivilligt att ha revisor. En annan fördel är anpassningen till 

internationella förhållanden, tanken är att revisionen inte ska vara dyrare för svenska bolag än 

för andra bolag inom EU. EU är inte en påtryckande kraft, däremot tror han att 

konkurrensförhållandena inom EU är en påtryckande kraft. Det finns ett program inom EU 

som har som mål att minska den administrativa bördan med 25 procent. Ett eventuellt 

avskaffande av förvaltningsrevision och räkenskapsrevision är ett led i att minska de 

administrativa kostnaderna. I vissa företag är det mindre relevant att ha revision, eftersom det 

inte finns några behov av att rapportera till kreditgivare eller ägare. Företaget kan då välja ut 

visa delar ur revisionen som är mer relevanta istället för att låta göra revision på hela bolaget 

(E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 2009). 

 

Henriksson menar att en nackdel vid avskaffandet kan var att många företag inte uppfattar 

revisorn som en resurs utan bara som en kostnad och väljer därför att inte behålla revisionen 

vid ett avskaffande. Det kan senare visa sig att revisorn egentligen var till god hjälp och att 

företaget egentligen skulle göra besparingar på att behålla revisorn. Ännu en nackdel är att 

förtroendet för företag utan revision minskar, det kan leda till att företaget inte får någon 

kredit från banken. Det blir svårare att genomföra en kreditupplysning eftersom företaget inte 

blir lika transparant. Om företaget skulle behålla räkenskapsrevisionen men välja bort 

förvaltningsrevisionen får företaget inte några problem vid ansökan om lån. Det som 

långivaren har intresse av är främst vad det finns för substans och framtida intjäningsförmåga 

i företaget (E. Henriksson, personligintervju, 16 december, 2009). 
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Utredningen föreslår att företag som underskrider en viss omsättningsgräns ska undantas från 

revisionen. Det borde snarare vara en undre gräns för vilka företag som behöver revision. 

Detta eftersom de fel som förekommer idag oftast återfinns i mindre bolag och inte i de större. 

De större företagen har en helt annan kontroll på sig redan idag, det finns till exempel en 

ekonomiavdelning och andra liknande kontrollinstanser. Små bolag har endast en revisor som 

utomstående intressent till företaget. Det hade varit bättre för Skatteverket om det fanns en 

undre gräns. Det är svårt att förespråka en sådan gräns när det samtidigt finns riktlinjer om att 

staten ska underlätta det administrativa arbetet för småföretagen (E. Henriksson, 

personligintervju, 16 december, 2009). 
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5. Analys 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorin och referensramen. 

Avsnittet är uppbyggt av följande rubriker: Allmänt om avskaffande av förvaltningsrevision 

och revisionsplikten, Förvaltnings- och räkenskapsrevision för aktieägare, Ansvarsfrihet på 

bolagsstämman och Ekonomisk brottslighet. Uppsatsförfattarna anser att dessa rubriker ger 

en nyanserad bild av den information som vi har tillgodogjort oss. Uppsatsförfattarna har 

valt att benämna utredningen SOU 2008:32 som enbart utredningen i vissa fall. 

 

5.1 Allmänt om avskaffande av förvaltningsrevision och revisionsplikten 

Ansvarsfrihet har prövats i svenska bolag under en lång tid och förvaltningsrevision har varit 

lagstadgad i svenska aktiebolagslagen sedan 1944. Lagen beskriver att revisorn ska 

kontrollera styrelsen och VD:n verksamhet. Våra valda respondenter delar många synpunkter 

angående ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision. Dock finns det delade meningar 

och detta anser vi beror på att våra respondenter har olika särintressen och därför utgår de från 

sin egen synvinkel. Det faller sig naturligt att exempelvis Ekobrottsmyndigheten sätter ett 

väsentligt värde på att bekämpa ekonomiska brott. Det går att ställa mot att respondenten på 

revisionsbyrån inte anser att hans huvuduppgift är att bekämpa brott och därför inte lägger 

lika stor vikt vid detta. 

 

SOU 2008:32 föreslår att räkenskapsrevision för mindre och medelstora företag ska avskaffas 

samt att förvaltningsrevision ska avskaffas för samtliga bolag. En anledning till detta är att 

EU vill förenkla och minska de administrativa kostnaderna för företag inom EU. En annan 

avgörande fråga är att begreppet förvaltningsrevision endast finns i Sverige och Finland. 

Detta försvårar utbytet av tjänster inom EU. Om förslaget att avskaffa revisionsplikten antas 

kommer den avskaffas 1 juli 2010. Revisionsbyråns respondent anser att 

förvaltningsrevisionen troligen kommer att vara kvar i sin nuvarande form och det 

konstaterandet uppstod efter att han har läst FAR SRS nyhetsbrev i november 2009. Det 

slutgiltiga förslaget presenteras i en proposition som kommer att presenteras i mars 2010. 

 

Agentteorin eftersträvar att en neutral och extern part ska övervaka företaget där ägare och 

VD är olika personer. Det kan vara i form av en revisor. Detta betyder att i de fall som 

företagen väljer att avstå från revision kommer det inte att finnas någon utomstående person 

som granskar redovisningen åt ägaren. I utredningen kalkyleras att hälften av alla aktiebolag 

kommer att välja revision vid ett avskaffande av revisionsplikten. 

 

Respondenterna som uppsatsförfattarna valde att intervjua kommer påverkas på olika sätt vid 

ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten. Konsekvensen blir att respondenter har delade 

åsikter om utvecklingen vid ett avskaffande av revisionsplikten. De flesta respondenterna är 

överrens om att räkenskapsrevision och förvaltningsrevision är nära relaterade. Ett 

konstaterade som kan göras är att de punkter som revisorn undersöker i förvaltningsrevision 

oftast redan har granskats i samband med kontrollen av räkenskapsrevision. 

Förvaltningsrevision bygger till stor del på räkenskapsrevision, därför är det svårt att dra en 
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skarp linje mellan dem. Detta bekräftas även i litteraturstudien där Wigart och Lundius menar 

att i dag är det en viss otydlighet mellan avgränsningen för räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. 

 

Det finns en risk att företag inom revisionsbranschen kommer att förlora kunder om 

revisionsplikten avskaffas, anser revisionsbyråns respondent. Vid ett mindre kundantal kan 

det uppstå ett överskott på revisorer på marknaden, detta kommer leda till en prispress av 

revisionstjänster menar utredarna av SOU 2008:32. Dock anser revisionsbyråns respondent att 

ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kan öppna nya dörrar för revisionsbranschen. I 

dag får inte revisionsföretag sköta både revisionen och rådgivningen i samma företag. 

Revisionsbyråns respondent och utredningen finner att revisorns arbete kommer förändras, 

mer åt ett rådgivande än mot en granskande roll. Ett eventuellt inkomstbortfall kommer då att 

vägas upp av att revisorerna kan erbjuda nya tjänster. 

 

Respondenten från revisionsbyrån menar att med hjälp av styrelseprotokoll får revisorn en bra 

bild av vad som har hänt och hur framtiden ser ut i företaget. Denna kontroll är lättare att 

utföra i större företag eftersom det finns fler styrelseprotokoll att tillgå. I mindre företag är det 

viktigare för revisorn att ha en muntlig dialog med företagsledningen. 

 

Utredningen menar att företag med högre omsättning oftast har fler intressenter exempelvis 

större antal ägare, anställda och kreditgivare. Detta medför att det finns fler personer som kan 

ställa krav på att företaget ska ha revision. Det kan konstateras att företag med högre 

omsättning kommer innehava revision i större utsträckning än företag med mindre 

omsättning. 

 

Det går att konstatera att det inte kommer att ställas något krav på att företagen ska behålla 

förvaltningsrevision för att beviljas kredit. Det bekräftas av samtliga respondenter. Flertalet 

av respondenterna anser dock att kreditgivarna kommer ställa krav på att företaget ska behålla 

räkenskapsrevisionen. Det viktiga är att kreditgivaren har inblick i företagets tillgångar och 

skulder, detta syns i räkenskaperna. Aktiespararna tror att den ekonomiska informationen vid 

ett avskaffande inte är lika tillförlitlig och det kan medföra att aktiebolagen får det svårare att 

införskaffa riskkapital. Det här kan leda till likvida problem både på kortare och längre sikt. 

 

5.2 Förvaltnings- och räkenskapsrevision för aktieägare 

I företag som saknar revisor kan bolaget framställas som ekonomiskt stabila, fast de i själva 

verket är instabila. Detta medför att bolag som handlar med revisorslösa bolag kan utsätts för 

en onödig risk, menar revisionsbyråns respondent. Följden kan bli likvida problem för företag 

som bedriver handel med revisorslösa företag. 

 

För att investerarna ska kunna ta de strategiska beslut som krävs för att göra en investering är 

de i behov av att tillgå olika former av ekonomisk information. Två viktiga punkter som är 

intressanta för investerarna är att veta hur företagets förmåga att lämna utdelning på insatt 

kapital och veta att en opartisk person granskar företagets förvaltning. Dessa punkter medför 
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att investerarna får en tydligare bild av företaget. Agentteorin menar att ägaren använder olika 

former av belöning och övervakning för att företagsledaren ska handla utifrån ägarens 

intressen. Enligt agentteorin hjälper revisorn principalen att bevaka agenten. Revisorn ska 

granska informationen som finns mellan parterna och på detta sätt öka insynen för ägarna i 

bolaget. En typisk övervakningskostnad är kostnaden för räkenskapsrevision och 

förvaltningsrevision. Det finns en risk att företagen inte blir granskade på samma sätt om ett 

avskaffande av revisionsplikten skulle ske. Då har investerarna inte lika pålitlig information 

att grunda sina beslut på. 

 

Aktieägare till mindre bolag är inte i lika stort behov av information som större, eftersom i 

aktiebolag med högst tio stycken ägare har enligt lag rätt till all information som rör bolaget. 

Fåmansföretagen är vanligtvis släktägda och ägaren, styrelse och VD är ofta samma person. 

Dessa faktorer gör att ägarna i mindre bolag inte berörs i stor omfattning vid ett avskaffande 

av förvaltningsrevision eftersom de har så god insikt i bolaget redan och den kommer inte 

förändras. 

 

5.3 Ansvarsfrihet på bolagsstämman 

Ansvarsfriheten är en obligatorisk företeelse på alla bolagsstämmor i Sverige och är nära 

sammankopplad med förvaltningsrevision. I förvaltningsberättelsen prövar revisorn styrelsens 

och VD:ns ansvarsfrihet mot bolaget. Om styrelse och VD:n inte får ansvarsfrihet för det 

gångna året kan de bli skadeståndskyldiga för företagets felhandlingar. 

 

Svenska börsbolag har en stor andel utländska aktieägare. När företagen ska rösta om 

ansvarsfrihet på bolagsstämman kan de utländska ägarna känna en viss misstänksamhet mot 

att just denna fråga ska prövas. Detta beror på att frågan om ansvarsfrihet är unik för Sverige. 

Det som ägaren inte förstår sig på investerar de oftast inte i, vilket kan leda till att utländska 

investerare placerar mindre i svenska företag. 

 

Respondenten på Aktiespararna menar att om förvaltningsrevisionen avskaffas, kommer 

följden bli att beslutet om styrelsen och VD har skött sitt åtagande bedöms direkt på 

årsstämman. Underlaget som ligger till grund för beslutet om ansvarsfrihet på årsstämman är 

då endast förvaltningsberättelsen som styrelsen och VD lämnat. Respondenten hos 

Aktiespararna menar att det blir betydligt svårare att enbart med dessa uppgifter kunna fatta 

ett beslut om ansvarsfrihet. Det kommer medföra att beslutet om ansvarsfrihet kommer att få 

en mindre betydande roll på årsstämman och det kan till och med bli så att 

ansvarsfrihetsinstitutet försvinner.  Detta är något som revisionsbyråns respondent även 

bekräftar under intervjun. 

 

Respondenten på Aktiespararna anser att om förvaltningsrevision skulle försvinna kommer 

det att medföra att styrelsen och VD:ns ansvar ökar. Ansvaret ökar eftersom beslutet om 

ansvarsfrihet inte blir lika värdefullt eftersom det inte är en extern person som granskar 

företaget. Det kommer i sin tur, enligt undersökningen från Far SRS, leda till att 

styrelseledamöterna kommer kräva högre ersättning. Dessa högre ersättningar kan i vissa fall 
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vara lika stora eller större än besparingarna och då skulle ett av syftena med avskaffningen 

försvinna. 

 

5.4 Ekonomisk brottslighet 

Det förekommer ekonomisk brottslighet inom alla branscher i Sverige. De branscher där det 

förekommer mest ekonomisk brottslighet är restaurang-, bygg- och städbranschen. Det är 

främst mindre bolag som begår ekonomiska brott, men det förekommer även i medelstora och 

stora bolag. Detta menar både Skatteverkets respondent och Ekobrottsmyndighetens 

respondent. Inom skattebrottslighet är de vanligaste brotten fusk med moms, sociala avgifter 

och inkomstskatter menar utredarna av SOU 2008:32. 

 

Utredarna anser att avskaffandet av förvaltningsrevision kan medföra att ett mindre antal brott 

anmäls till Ekobrottsmyndigheten, detta anser även respondenten vid revisionsbyrån. Det 

beror på att det inte finns någon utomstående part i form av revisorn som granskar företaget 

och som enligt lag är skyldig att anmäla brott. Det kommer även leda till att brottsutredaren 

inte har tillgång till revisorn som informationskälla vid framtida brottsutredningar, vilket kan 

försvåra arbetet. Att konkursförvaltaren och brottsutredare får en svårare arbetsuppgift utan 

revisorn håller även Ekobrottsmyndighetens respondent med om. Detta är dock något som 

Skatteverkets respondent motsätter sig. Han menar att de företag som i dag bedriver brottslig 

verksamhet oftast saknar en revisor. Avsaknaden av revisorn medför att förslaget om ett 

eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision saknar betydelse. Ekonomisk brottslighet 

anmäls ofta av en konkursförvaltare, då har det oftast gått en tid sedan brottet har genomförts 

och det försvårar utredningen. Om det finns en revisor är sannolikheten större att brottet 

upptäcks tidigare och det blir betydligt enklare att reda ut. 

 

Det finns också ett stort mörkertal av ekonomiska brott, dessa kommer troligen efter ett 

eventuellt avskaffande att öka i antal. Det finns olika uppfattning bland olika myndigheter om 

hur stort mörkertalet är, Skattemyndigheten tror att det är omkring 133 miljarder kronor 

medan Statistiska centralbyrån kalkylerar att det är 150 miljarder kronor. Skatteverket 

beräknar att det motsvarar fem procent av BNP. Ekobrottsmyndighetens respondent menar att 

det kommer ske en minskning av anmälningar till Ekobrottsmyndigheten med omkring sju till 

åtta procent. Revisionsbyråns respondent tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att 

öka vid ett avskaffande av förvaltningsrevisionen. Det beror på att räkenskaperna studeras en 

gång mindre eftersom revisorn ej studerar den igen i förvaltningsrevisionen. 

 

I referensramen finns det förslag till kompenserande åtgärder som bygger på ändringar i 

skattelagstiftningen. Ändringarna som bör göras är att Skatteverket löpande under året ska ha 

möjlighet att granska företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. En möjlig 

åtgärd från Skatteverkets sida är att en utförligare granskning kommer genomföras. 

Ekobrottsmyndigheten kommer att utöka sin information till redovisningskonsulter angående 

ekonomisk brottslighet i aktiebolag vid ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten i 

ersättningssyfte. Vid ett avskaffande kommer redovisningskonsulten vara den enda externa 

parten som har möjlighet att upptäcka ekonomisk brottslighet. Ett problem är att 
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redovisningskonsulter inte har någon skyldighet att anmäla misstanke om brott. De är endast 

tvungna att anmäla det om de misstänker att företaget bedriver penningtvätt. Utredarna av 

SOU anser dock att myndigheterna kommer få oförändrade kostnader vid ett eventuellt 

avskaffande av förvaltningsrevision. 

 

Utredningen SOU 2008:32 föreslår att mindre företag ska undantas från revisionsplikten. 

Enligt de senare beräkningarna kommer det att beröra cirka 97 procent av Sveriges företag. 

Skatteverkets respondent anser inte att det är skatteffektivt att mindre företag ska undantas 

från revisionsplikten. Han menar i stället att det skulle vara en undre gräns där företag vid en 

viss omsättning skulle vara tvungna att genomföra revision. Detta beror på att det oftast är 

mindre företag som begår ekonomisk brottslighet. De större företagen har oftast 

ekonomiavdelningar och rutiner som gör det svårare att begå ekonomisk brottslighet. 

Skatteverkets respondent påpekar dock att det skulle vara svårt att förespråka en sådan gräns 

eftersom det finns riktlinjer om att staten ska göra det lättare för småföretag rent 

administrativt. 
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6. Slutsats 
I detta avsnitt presenterar uppsatsförfattarna de slutsatser som har dragits under 

uppsatsskrivandet. Uppsatsförfattarna har valt att under detta avsnitt även kalla sig själva för 

vi. Uppsatsförfattarna har även valt att benämna utredningen SOU 2008:32 som enbart 

utredningen i vissa fall. 

 

”Syftet med uppsatsen är att utreda och beskriva hur Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, 

revisionsbranschen och investerare påverkas om den lagstadgade förvaltningsrevisionen 

skulle avskaffas.” 

 

6.1 Slutsats och diskussion 

I början av uppsatsarbetet hade vi uppfattningen om att förvaltningsrevision och 

räkenskapsrevision var separerade från varandra. Under studiens gång började vi inse att de 

var betydligt mer sammankopplade. Det framgick extra tydligt när vi hade utfört våra 

intervjuer. Det är därför oundvikligt att beröra räkenskapsrevision när en kartläggning av 

förvaltningsrevision genomförs. Några av våra respondenter beskriver på ett tydligt sätt hur 

de först granskade en viss punkt i räkenskapsrevision och sedan granskade samma punkt åter 

vid utförandet av förvaltningsrevision. Vi kan dra slutsatsen att det utförs dubbelarbete vid ett 

granskade av både förvaltningsrevision och räkenskapsrevision. Vi kan vidare konstatera att 

revisorn bildar sig en överblick över tidigare och kommande händelser genom att granska 

styrelseprotokoll. Vid ett avskaffande av förvaltningsrevision försvinner denna överblick 

anser uppsatsförfattarna. Vi anser att förvaltningsrevisionen kommer att vara tillgänglig för 

företag även om den avskaffas, då i form av en tjänst som går att köpa från revisionsbyråerna. 

 

Ett konstaterande som uppsatsförfattarna kan göra är att fåmansföretag inte kommer att 

beröras märkbart om förvaltningsrevision avskaffas. Detta beror på att alla ägarna i företag 

med upp till tio ägare alltid har tillgång till alla handlingar som berör företaget. En annan 

bidragande faktor till varför förvaltningsrevision inte har så väsentligt värde i fåmansföretag 

är för att ägarna, styrelsen och VD:n oftast är samma personer. Fåmansföretag är ofta 

släktägda vilket också bidrar till att behovet av förvaltningsrevision blir mindre. 

 

Uppsatsförfattarna kan konstatera att de företag som bedriver ekonomisk brottslighet ofta 

saknar revisor. Detta medför att det inte har någon betydelse om förvaltningsrevision 

avskaffas för dessa företag. Vi kan dock konstatera att sju till åtta procent av alla anmälningar 

gällande ekonomiska brott anmäls av revisorn. Vi tror att företag som innan avskaffandet inte 

bedrev ekonomisk brottslighet kan uppleva att det blir enklare efter ett avskaffande, eftersom 

revisorn som övervakande part då försvinner. Det är viktigt att göra regleringar så att de 

ekonomiska brotten inte ökar. Utredningen föreslår en rad olika lagändringar och kontroller 

främst inom skatteområdet. Detta anser uppsatsförfattarna är viktigt och tror att åtgärden 

motverkar att de ekonomiska brotten ökar. 
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Vi kan notera att samtliga intervjuobjekt samt litteraturstudien hävdar att förvaltningsrevision 

inte kommer att inverka till huruvida företaget får kredit. Vi kan dock konstatera att flera 

intervjuobjekt och litteraturstudien anser att det kommer finns krav på att det finns en 

räkenskapsrevision som har blivit granskad av en revisor. Uppsatsförfattarna anser att det 

viktigast för kreditgivaren är att se vilka tillgångar och skulder företaget har och att de 

stämmer. 

 

Uppsatsförfattarna anser att frågan om ansvarsfrihet kommer få en ändrad roll vid ett 

avskaffande. Det kommer leda till att ansvarsfrihet inte kommer vara lika betydelsefullt som 

tidigare. Fler styrelseledamöterna kommer därför att kräva större ersättning eftersom de får ett 

tyngre ansvar. Vi kan också konstatera att det blir svårare för aktieägarna att ta ställning till 

hur de ska rösta vid frågan om ansvarfrihet. 

 

Vi tycker att EU står för en viktig del av Sveriges ekonomiska utveckling och att svenskarna 

får ett positivt utbyte genom att vara med i EU. Därför tycker vi det är viktigt att Sverige 

anpassar sig till de övriga EU-länderna när det gäller revisionsregler. I dagsläget är det endast 

Sverige och Finland som har förvaltningsrevision i EU. Detta medför att svenska och finska 

revisionsbyråer har betydligt lättare att genomföra förvaltningsrevision på svenska bolag. Det 

är något som står i kontrast mot EU:s syfte där varor och tjänster ska flöda fritt mellan 

länderna. I dagsläget är även förvaltningsrevision en nackdel för de svenska företagen. Det 

beror på att de har ytterligare en administrativ kostnad som de övriga företagen i EU saknar. 

Merkostnader är inte en fördel rent konkurrensmässigt för svenska företag. Det går även att 

tänka sig att utländska investerare tycker att förvaltningsrevision är något obekant vilket kan 

leda till att de väljer att avstå från att investera i svenska bolag. 

 

Vi kan konstatera att många intressenter anser att förvaltningsrevision i dagsläget hänger ihop 

med räkenskapsrevision. Hälften av våra respondenter anser vidare att förvaltningsrevision 

inte fyller en sådan stor funktion. Ett exempel är att samtliga respondenterna anser att 

förvaltningsrevisionen inte behövs vid kreditgivande, där det i stället är vikigt med 

räkenskapsrevision. Vi anser att förvaltningsrevision till en viss grad har spelat ut sin roll. Vi 

anser därför att förvaltningsrevision skulle kunna avskaffas. 

 

Uppsatsförfattarna tror att många företag vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer 

välja att behålla räkenskapsrevision. Detta medför att kontrollen som försvinner vid ett 

avskaffande av förvaltningsrevision ändå kontrolleras vid räkenskapsrevision. Vi kan även 

konstatera att förvaltningsrevisionen har ett visst värde i att upptäcka och förebygga 

ekonomiska brott. Vi anser att staten skulle kunna kompensera detta genom att införa olika 

kontrollerande åtgärder. 

 

Vid ett eventuellt avskaffande kommer troligen Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket 

genomföra en ökad kontroll av företagen. De kommer även arbete mer med förebyggande 

åtgärder. Vi tror att de flesta stora aktiebolagen kommer bibehålla förvaltningsrevision. Detta 

innebär att de flesta vanliga aktiespararna inte kommer att påverkas vid ett avskaffande. 

Revisionsbyråerna kommer att få ändrade arbetsuppgifter i samband med ett avskaffande, 
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förvaltningsrevision kommer då bli en separat tjänst som företagen kan köpa till. Detta 

kommer medföra att revisionsbyråerna kommer förlora intäkter och dessa måste kompenseras 

med andra intäkter. 

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att se hur andra intressenter påverkas vid ett eventuellt avskaffande. 

De intressenter som skulle kunna vara aktuella är leverantörer, kreditgivare och 

intresseorganisationer. 

 

Finland och Sverige är de enda stater i Europa som har förvaltningsrevision. Därför skulle det 

troligen vara av värde att fortsätta studierna om hur utvecklingen och diskussionen ser ut i 

Finland. Känner Finland någon press ifrån EU? Har Finland något förslag på att avskaffa 

förvaltningsrevision och om så är fallet, vad har det för tänkbara följder? 

 

Det skulle också vara intressant att om några år efter ett eventuellt avskaffande se vad som 

egentligen hände. Ökade den ekonomiska brottsligheten? Krävde kreditgivarna att företagen 

skulle behålla förvaltningsrevisionen för att få lån? Ökade ersättningarna för styrelsearvoden 

för styrelseledamöterna? 
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Bilaga 1 - Första e-postkontakten med Skatteverket 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi och vi har valt att 

inrikta oss mot förvaltningsrevision. Vi har tänkt att genomför ett antal intervjuer med 

personer som är insatt i vad förvaltningsrevision är och vad det kan tänkas bli för följder om 

den avskaffas. Vi har tänkt oss att genomföra en intervju på kontoret i Västerås. Vi undra vem 

vi ska ta kontakt med för att få en intervju angående förvaltningsrevision. 

 

Med vänlig hälsning Markus Hellström och Gustaf Ling 
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Bilaga 2 - Första e-postkontakten med KPMG 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi och vi har valt att 

inrikta oss mot förvaltningsrevision. Vi har tänkt att genomför ett antal intervjuer med 

personer som är insatt i vad förvaltningsrevision är och vad det kan tänkas bli för följder om 

den avskaffas. Vi har tänkt oss att genomföra en intervju på kontoret i Västerås. Vi undra vem 

vi ska ta kontakt med för att få en intervju angående förvaltningsrevision. 

 

Med vänlig hälsning Markus Hellström och Gustaf Ling 
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Bilaga 3 - Första e-postkontakten med Ekobrottsmyndigheten 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi och vi har valt att 

inrikta oss mot förvaltningsrevision. 

Vi har tänkt att genomför ett antal interjuver med personer som är insatt i vad 

förvaltningsrevision är och vad det kan tänkas bli för följder om den avskaffas. 

Vi har tänkt skicka ett e-postmeddelande med frågor till någon inom er organisation.  

Vi undra vem vi ska ta kontakt med för att få en intervju angående förvaltningsrevision. 

 

Med vänlig hälsning Markus Hellström och Gustaf Ling 
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Bilaga 4 - Första e-postkontakten med aktiespararna 

 

Hej! 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i företagsekonomi och vi har valt att 

inrikta oss mot förvaltningsrevision 

Vi har tänkt att genomför ett antal interjuver med personer som är insatt i vad 

förvaltningsrevision är och vad det kan tänkas bli för följder om den avskaffande. 

Vi har tänkt skicka ett e-postmeddelande med frågor till någon inom er organisation.  

Vi undra vem vi ska ta kontakt med för att få en intervju angående förvaltningsrevision.  

 

Med vänlig hälsning Markus Hellström och Gustaf Ling 
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Bilaga 5 - Intervjufrågor till Skatteverket 

 

1. Beskriv ditt jobb på Skatteverket kortfattat?  

2. Hur definierar ni förvaltningsrevision?  

3. Hur insatt är ni angående förslaget att avskaffa förvaltningsrevision?  

 

4. På vilket sätt tror ni att Skatteverket kommer påverkas vid ett eventuellt avskaffande 

av förvaltningsrevision?  

5. Kommer det bli någon skillnad för Skatteverket i att upptäcka skattebrott, vid en 

eventuell avskaffning av förvaltningsrevision?  

6. Kommer en annan typ av granskning göras hos företag som inte har 

förvaltningsrevision? 

7. Finns det någon/några specifika branscher där det förekommer mer förlorade 

skatteintäkter?  

8. Vilka fördelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

Skatteverkets synvinkel? 

9. Vilka nackdelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

Skatteverkets synvinkel?  
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Bilaga 6 - Intervjufrågor till KPMG 

 

1. Beskriv ditt jobb på revisionsbyrån kortfattat? 

2.  Hur definierar du förvaltningsrevision? 

3. Hur insatt är ni angående avskaffandet av förvaltningsrevision? 

 

4. Kan ni kortfattat beskriva hur det går till när ni genomför en förvaltningsrevision? 

5. Hur många företag tror ni i framtiden kommer ha förvaltningsrevision, vid ett 

eventuellt avskaffande? 

6. Kommer din roll som revisor förändras om förvaltningsrevision avskaffandet?  

7. Vad anser ni om att skilja förvaltningsrevision ifrån räkenskapsrevision?  

8. Tror ni att kreditgivare kommer ställa krav på att företag ska ha förvaltningsrevision, 

för att få lån/kredit? 

9. Enligt utredningen som kommer småföretagarna få mindre administrativt arbete vid ett 

eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision. Vad anser ni om det?   

10. Vilka fördelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

revisionsbranschen/företagens synvinkel? 

11. Vilka nackdelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

revisionsbranschen/företagens synvinkel? 
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Bilaga 7 - Intervjufrågor till Ekobrottsmyndigheten 

 

1. Beskriv ditt jobb på ekobrottsmyndigheten kortfattat?  

2. Hur definierar ni förvaltningsrevision?  

3. Hur insatt är ni angående avskaffandet av förvaltningsrevision? 

 

4. På vilket sätt tror ni att ekobrottsmyndigheten kommer påverkas vid ett eventuellt 

avskaffande av förvaltningsrevision?  

5. Kommer det att ske någon förändring vid utredning av ekonomiska brott, vid 

avsaktande av revisor i företagen 

6. Finns det någon/några specifika branscher där det förekommer mer ekonomisk 

brottligheten än andra? 

7. Vilka nackdelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

ekobrottsmyndigheten synvinkel? 

8. Vilka fördelar finns det med eventuellt avskaffandet av förvaltningsrevision ur 

ekobrottsmyndighetens synvinkel? 
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Bilaga 8 - Intervjufrågor till Aktiespararna 

 

1. Beskriv ditt jobb på Aktiespararna kortfattat? 

Vad har du för befattning? 

Hur länge har du jobbar inom Aktiespararna? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2. Hur definierar ni förvaltningsrevision? 

3. Hur insatt är ni angående ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision? 

 

4. Vilka aktiebolag granskar främst Aktiespararna? (Alla bolag på Stockholmsbörsen, 

alla aktiebolag, alla publika bolag, vad finns det för referensram angående vilka bolags 

som granskas) 

5. Kommer granskningen av företag att förändras vid ett eventuellt avskaffande av 

förvaltningsrevision.  

6. Hur stor del av företagen anser ni kommer behålla förvaltningsrevision och om så är 

fallet, vad bedömer ni är anledningen till detta? 

7. Vilka fördelar finns det med ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision ur 

investerarnas synvinkel? 

8. Vilka nackdelar finns det med ett eventuellt avskaffande av förvaltningsrevision ur 

investerarnas synvinkel? 


