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SAMMANFATTNING 

Extern redovisningsinformation är reglerad i lag i de flesta länder och skall vara 
tillförlitlig och verifierbar. Ett av syftena med redovisning är att minska inform-
ationsasymmetrin som kan finnas mellan företaget och dess intressenter. 2008 
lades delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 
2008:32) fram. Utredningen föreslog att revisionsplikten för alla aktiebolag 
skulle slopas bl.a. som en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Delbetänkan-
det lades ut på remiss och genererade 18 remissvar. Dessa gav uttryck för olika 
inställningar till lagförslaget. Ett flertal var positiva men andra mer tveksamma. 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för, och analysera fyra intressenters syn på 
eventuell risk för ökad informationsasymmetri som en konsekvens av revisions-
pliktens avskaffande för små privata aktiebolag i Sverige. Studien ämnar redo-
göra för vilka kompensatoriska åtgärder dessa intressenter anser bör vidtagas 
för att minska denna eventuella risk. De fyra intressenterna är Ekobrottsmyn-
digheten, Skatteverket, Konkurrensverket och Svenska Bankföreningen. 

Studieobjektet är de fyra intressenternas remissvar ang. revisionspliktens avskaf-
fande. Remissvaren analyserar och tolkas utifrån intressentmodellen, agentteo-
rin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin. Studien är således en kvalitativ 
textanalys med deduktiv ansats. 

Intressentmodellen är ett teoretiskt ramverk och belyser det faktum att företag 
har interaktion med fler aktörer än ägarna. Agentteorin redogör för hur olika 
parter agerar för att säkerställa redovisningsinformationens överensstämmelse 
med verkligheten. Teorin utgår från att det finns en informationsasymmetri mel-
lan företagets ägare, principal, och dess ledning, agent. Människan ses som nyt-
tomaximerande och rationell. Stewardship-teorin öppnar upp för att agentens 
och principalens agerande inte helt och fullt behöver bottna i rent egoistiska 
motiv. Enligt teorin arbetar den enskilda individen rationellt men organisation-
ens nytta skattas högre än egennyttan Agenten benämns inom stewardship-teo-
rin för steward. Enligt legitimitetsteorin anstränger sig företagen för att försäkra 
sig om att dess handlande håller sig inom de ramar som samhället har ställt upp. 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket avstyrker bägge lagförändringen. Kon-
kurrensverket och Svenska Bankföreningen däremot är båda positiva till lagför-
slaget. Förklaringen till de olika ståndpunkterna är att de har olika intressen i de 
företag som berörs  
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Skatteverket och Ekobrottsmyndighetens remissvar visar att de är oroliga för att 
informationsasymmetrin mellan dem som principal och företagen/agenten 
kommer att öka. I Konkurrensverkets remissvar återfinns ingen diskussion som 
går att tolka som en oro för ökad informationsasymmetri. Svenska Bankföre-
ningen uppvisar inte någon större farhåga för en ökad informationsasymmetri 
eftersom de via avtalslösningar kan lösa sådana problem. Svenska Bankföre-
ningen är den enda av de fyra remissinstanserna som har något resonemang som 
påminner om Stewardship-teorins tankestruktur, då de via t.ex. borgensåtagan-
den får företagaren/stewardens intresse att sammanfalla med bankens/princi-
palens intresse. 
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ABSTRACT  

This paper describes and analyzes the four stakeholders' views on the possible 
risk of increased information asymmetry as a consequence of the abolition of 
the audit duty for small private limited companies in Sweden. The four stake-
holders are the Economic Crimes Bureau, the Tax Agency, the Swedish Com-
petition Authority and the Swedish Bankers' Association. 

The object of study in this paper is the four stakeholder consultation response 
of the audit duty abolition. Their replies are analyzed and interpreted using the 
stakeholder model, the agent theory, the stewardship theory and the legitimacy 
theory. 

The Swedish Economic Crime Authority and the Swedish Tax Agency, both 
rejects the legislative amendment. Competition Authority and the Swedish 
Bankers' Association, however, are both positive to the bill. The explanation for 
their different positions is that they have different interests in the companies 
affected. 

The consultation of the Swedish Tax Agency and the Swedish Economic Crimes 
Bureau show that they are concerned that the information asymmetry between 
them as principal and the companies / agent will increase. The Swedish Com-
petition Authority's consultation response contains no discussion that can be 
interpreted as a concern for greater information asymmetry. The Swedish Bank-
ers' Association shows no concern for increased information asymmetry since 
they solve such problems through contractual agreements. The Swedish Bank-
ers' Association is the only one of the four consultative stakeholders that has 
any discussion reminiscent of the Stewardship theory thought structure, since 
they by guarantee commitments make the interest of the bank/principal and the 
steward conflate. 

 
  

4 
 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................... 7 

1.1. Problemformulering ................................................................................. 8 

1.1.1. Syfte .................................................................................................. 9 

1.1.2. Frågeställningar ................................................................................. 9 

1.1.3. Disposition ...................................................................................... 11 

2. Metod ............................................................................................................ 12 

2.1. Metodval och vetenskaplig ansats .......................................................... 12 

2.2. Urval och insamling av information ....................................................... 13 

2.3. Genomförande ........................................................................................ 14 

2.4. Studiens giltighet och tillförlitlighet ....................................................... 14 

3. Revision – bakgrund ..................................................................................... 16 

3.1. Bakgrund - revision och revisionspliktens avskaffande för små privata 
aktiebolag .......................................................................................................... 17 

4. Teoretisk referensram.................................................................................... 19 

4.1. Informationsasymmetri .......................................................................... 19 

4.2. Intressentmodellen .................................................................................. 19 

4.3. Agentteorin ............................................................................................. 23 

4.4. Stewardship-teorin .................................................................................. 25 

4.5. Legitimitetsteorin ................................................................................... 26 

5. Kort beskrivning av studiens intressenter ..................................................... 28 

5.1. Ekobrottsmyndigheten ............................................................................ 28 

5.2. Skatteverket ............................................................................................ 29 

5.3. Konkurrensverket ................................................................................... 29 

5.4. Svenska Bankföreningen ........................................................................ 30 

6. Resultatdel, Intressenternas remissvar utifrån en 
informationsasymmetrisynvinkel .......................................................................... 32 

6.1. Ekobrottsmyndighetens remissvar.......................................................... 32 

6.2. Skatteverkets remissvar .......................................................................... 36 

6.3. Konkurrensverkets remissvar ................................................................. 39 

6.4. Svenska Bankföreningens remissvar ...................................................... 40 

7. Analysdel, Intressenternas remissvar tolkade utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin utifrån en 
informationsasymmetrisynvinkel .......................................................................... 44 

7.1. Analys av Ekobrottsmyndighetens remissvar utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin .................................... 44 

5 
 



7.2. Analys av Skatteverkets remissvar utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin..................................... 46 

7.3. Analys av Konkurrensverkets remissvar utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin..................................... 47 

7.4. Analys av Svenska Bankföreningens remissvar utifrån 
intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin .... 49 

7.5. Analys av likheter och skillnader mellan remissvaren ........................... 51 

8. Slutsatser ........................................................................................................ 56 

9. Förslag och rekommendationer till vidare studier ......................................... 59 

Källförteckning ...................................................................................................... 60 
Figur 1. Matris över intressentmodellen 
Figur 2, Matris över Ekobrottsmyndighetens remissvar, belyst ur en informationsasymmetri-
synvinkel 
Figur 3, Matris över Skattemyndighetens remissvar, belyst ur en informationsasymmetrisyn-
vinkel 
Figur 4, Matris över Konkurrensverkets remissvar, belyst ur en informationsasymmetrisyn-
vinkel 
Figur 5, Matris över Svenska Bankföreningens remissvar, belyst ur en informationsasymmet-
risynvinkel 
Figur 6, Matris över Ekobrottsmyndighetens remissvar utifrån intressentmodellen, agentteo-
rin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 
Figur 7, Matris över Skatteverkets remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teo-
rin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 
Figur 8, Matris över Konkurrensverket remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, 
stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 
Figur 9, Matris över Svenska Bankföreningens remissvar utifrån intressentmodellen, agent-
teorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri 
Figur 10, Matris över likheter och skillnader mellan remissvaren utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri 
Bilaga 1, Företeckning över remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små fö-

retag (SOU 2008:32)  
Bilaga 2 Ekobrottsmyndighetens remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små 

företag (SOU 2008:32)  
Bilaga 3 Skatteverkets remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

(SOU 2008:32)  
Bilaga 4 Konkurrensverkets remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små fö-

retag (SOU 2008:32)  
Bilaga 5 Svenska Bankföreningens remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för 

små företag (SOU 2008:32)  
 
  

6 
 



1. Inledning 

”Revision (Audi) är att med professionell skepsis granska, bedöma och uttala sig 
om företagets redovisningsinformation” (Grönlund et al. 2013, s. 223). Extern 
redovisningsinformation är reglerad i lag i de flesta länder och den skall vara 
tillförlitlig och verifierbar (Rimmel et al. 2016; Johansson et al. 2013).  

Tvingande revisionsplikt för alla aktiebolag infördes den 1 januari 1983 i Sverige. 
I förarbetena återfinns en diskussion om revisorspliktens nödvändighet för att 
bekämpa ekonomisk brottslighet. Ägarnas möjlighet att via revisionen upp-
märksamma ekonomiska problem i företaget var också ett argument för obliga-
torisk revision (Thorell & Norberg 2005).  

Att redovisningsinformationen, är med sanningen överensstämmande är essen-
tiellt för det finansiella systemet och kapitalmarknaden. Redovisning och revis-
ion är tänkt att bl.a. utgöra en spärr mot företagsledningars ev. försök, att för 
egen vinnings skull, skönmåla företaget i fråga. Ägaren kan kontrollera företags-
ledningen via redovisningsinformationen och revisionsberättelsen (Grönlund et 
al. 2013). Ett av syftena med redovisning är att minska informationsasymmetrin 
som kan finnas mellan företaget och dess intressenter. Det skulle vara för kost-
samt för varje intressent att själva definiera vilken redovisning de vill erhålla av 
företaget. Därför är reglering och revision av redovisningsinformation lönsam 
för samhället och företagets intressenter, men inte för det enskilda företaget. 
Företagen står för kostnaden och intressenterna erhåller nyttan. På ett aggrege-
rat plan överstiger den totala nyttan den totala kostnaden, även om det inte är 
så för det enskilda företaget (Johansson et al. 2013). Revisionsplikten för små 
privata aktiebolag avskaffades i Sverige år 2010. 250 000 svenska aktiebolag om-
fattades då inte längre av revisionsplikt (Öhman & Lundberg 2015; Svanström 
2008).  

Många små företag är ofta ägarledda och har få intressenter. Ägaren är många 
gånger involverad i företaget. I dessa fall har ägaren en god inblick företagets 
angelägenheter och affärer. Behovet av extern redovisning är då inte så stort. 
När dessa företag söker krediter och lån kan en extern rapport vara intressant 
för banken. För de företag som inte har lån är Skatteverket en av de större in-
tressenterna (Johansson et al. 2013).  

Organisationen FAR organiserar revisorer i Sverige och spelar en aktiv roll som 
normbildare inom redovisningsområdet i Sverige och internationellt (Nilsson 
2014). Organisationen anser att den finansiella informationens trovärdighet ökar 

7 
 



med revision. FAR påpekar att tillförlitlig finansiell information är en förutsätt-
ning för ett välfungerande näringsliv och samhälle. Utebliven revision, skulle 
tvinga intressenterna att vidta egna kontrollåtgärder för att förvissa sig om den 
finansiella informationens trovärdighet (FAR Online).  

I dag är de privata små aktiebolag som inte uppnår två av tre gränsvärden fria 
att välja huruvida de vill begagna sig av en revisor eller ej. Gränsvärdena är föl-
jande; 1,5 miljoner kr. i balansomslutning, 3 miljoner kr. i nettoomsättning och 
3 anställda. De privata aktiebolag som uppfyller två av dessa gränsvärden skall 
enligt 1§ 9 kapitlet, Aktiebolagslagen, genomgå revision (Grönlund et al. 2013; 
SFS 2005:551).  

1.1. Problemformulering 

2008 lades delbetänkandet Avskaffande av revisionsplikten för små företag 
(SOU 2008:32) fram. Utredningen föreslog att revisionsplikten för alla aktiebo-
lag skulle slopas. Förslaget skulle leda till att cirka fyra procent av aktiebolagen i 
Sverige skulle omfattas av revisionsplikten. Lagförslaget skulle enligt utred-
ningen, leda till betydande besparingar för företagen. Det är gynnsamt för de 
svenska företagen som konkurrerar internationellt med företag som inte har re-
visionsplikt, slår utredningen fast. Motståndet mot lagförändringen genomsyras 
av revisorernas rädsla att tappa en monopolställning. Ekobrottsmyndigheten 
och Skatteverket pekas också ut som negativt inställda till förändringen. De två 
myndigheterna hyser, enligt utredningen, farhågor om att skattefelen och den 
ekonomiska brottsligheten skulle komma att öka som en konsekvens av föränd-
ringen. Utredningen skriver att farhågorna om ett ökat skattefusk och ökad öv-
rig brottslighet i anslutning till företagande är överdrivna. Delbetänkandet pre-
senterar dock kompensatoriska åtgärder i skattelagstiftningen för att mildra 
dessa eventuella negativa konsekvenser (SOU 2008:32). 

Delbetänkandet lades ut på remiss och genererade 181 remissvar. Dessa gav ut-
tryck för olika inställningar till lagförslaget. Ett flertal var positiva men andra var 
tveksamma (Proposition 2009/10:204). 

I Svenskt Näringslivs rapport Revisionsplikten i små aktiebolag skriver Per Tho-
rell och Claes Norberg att revisionsplikt för alla bolag kan vara ekonomiskt och 
rationellt motiverat genom att alla har samma ”standardkontrakt” (Thorell & 
Norberg 2005, s. 5). Det är dock viktigt att göra åtskillnad mellan nyttan av 

1 För fullständig förteckning av remissinstanserna se; Bilaga 1, Remissvar över betänkandet Avskaffande av 
revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
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revisionsplikten hos olika intressenter. Ägarna och bolagsledningen är i många 
små företag en och samma person och har inte någon större användning av 
revisionsplikten. Dessa intressenter kan, i förekommande fall, välja att nyttja fri-
villig revision. Norberg och Thorell slår fast att de som i första rummet är be-
gagnade av revisionsplikt är samhället och de intressenter som inte kan sluta 
avtalslösningar med bolaget i fråga. En lagstadgad revision är till nytta för sam-
hället och det allmänna, men det är bolagen och dess ägare som får betala dess 
kostnad. Skattemyndigheten har ett naturligt intresse av att räkenskaperna är i 
ordning, skriver Norberg och Thorell. De påpekar att myndigheten i dag redan 
kräver in ett särskilt underlag för taxeringen. Huruvida de icke inlämnade års-
rapporterna skulle inverka på kvalitén på denna är osäkert, anser rapportförfat-
tarna. De avvisar även revisionspliktens genomgripande brottspreventiva inver-
kan eftersom dessa element kan välja andra företagsformer som redan i dag inte 
har revisionsplikt (Thorell & Norberg 2005). 

1.1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att redogöra för, och analysera fyra intressenters syn på 
eventuell risk för ökad informationsasymmetri som en konsekvens av revisions-
pliktens avskaffande för små privata aktiebolag i Sverige 2010. Studien ämnar 
även redogöra för vilka kompensatoriska åtgärder dessa intressenter anser bör 
vidtagas för att minska denna eventuella risk.  

De fyra intressenterna är Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Konkurrensver-
ket och Svenska Bankföreningen. 

1.1.2. Frågeställningar  

För att uppfylla syftet skall följande frågor besvaras:  

• Vilka risker för ökad informationsasymmetri anser intressenterna att lag-
förslaget kan generera, och hur ser intressenterna på de kompensatoriska 
åtgärderna?  

• Hur kan intressenternas remissvar tolkas utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med avseende på 
ev. informationsasymmetri?  
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• Vilka likheter och skillnader finns mellan intressenternas remissvar an-
gående informationsasymmetri och synen på de kompensatoriska åtgär-
derna? Hur kan dessa likheter och skillnader förklaras utifrån intressent-
modellen, agentteorin, stewardship-teorin och legitimitetsteorin? 
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1.1.3. Disposition 

 

•Kapitlet leder läsaren in i ämnesområdet Kapitel 1, Inledning

•Kapitlet förklarar vad som görs i denna studie , hur detta genomförs, 
samt varför det utförs på det sätt som görs  Kapitel 2, Metod

•Kapitlet ger läsaren en bakgrund till revisionens lagstadgade roll och 
funktion i samhället och företagandet

Kapitel 3 , Revision - bakgrund

•Kapitelt redogör för de teorier och modeller som används i denna 
studieKapitel 4, Teoretisk referensram

•Kapitelt redogör för de intressenter vars remissvar analyseras i 
denna studieKapitel 5, Kort beskrivning av studiens 

intressenter

•Kapitlet redovisar remissinstansrnas syn på lagförslaget utifrån 
begreppet informationsasymmetri

Kapitel 6, Resultatdel, Intressenternas 
remissvar utifrån en 
informationsasymmetrisynvinkel

•Kapitlet redovisar remisinstansernas syn på lagförslaget utifrån 
denna studies teoretiska referensram

Kapitel 7, Analysdel, Intressenternas 
remissvar tolkade utifrån 
intressentmodellen, agentteorin, 
stewardship-teorin samt legitimitetsteorin 
utifrån en 
informationsasymmetri.synvinkel

•Kapitlet redogör för remissvarens likheter och skillnader utifrån den 
teoretiska referensramen som denna studie utgår frånKapitel 8, Likheter och skillnader mellan 

remissvaren

•Kapitlet redogör för studiens slutsatser
Kapitel 9, Slutsatser

•Kapitlet ger förslag och rekommendationer till vidare studier inom 
denna studies ämnesområde

10. Förslag och rekommendationer till 
vidare studier
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2. Metod 

Denna studie undersöker fyra remissinstansers remissvar och analyserar dem 
utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetste-
orin.  

2.1. Metodval och vetenskaplig ansats 

Studiens syfte låter sig inte fångas i siffror och tabeller. I denna studie står tolk-
ningen av textens innehåll i centrum. Därför är valet av en kvalitativ metod mo-
tiverat. Kvalitativa studier behandlar sociala sammanhang, motiv och referens-
ramar samt processer (Holme & Solvang 1997). Beskrivningen av den kvalitativa 
ansatsen stämmer väl överens med denna studies ansats som försöker förklara 
hur remissinstanserna ser på lagförslaget. Remissinstansernas uppfattning och 
tolkning av lagförslaget är det som är studieobjektet. Forskaren undersöker inte 
hur världen är, utan hur den upplevas vara av studieobjektet. För att använda 
ett hermeneutiskt uttryckssätt så är det centrala hur världen tolkas (Lundahl & 
Skärvad 1999). Det är därför motiverat att använda en kvalitativ ansats i denna 
studie. Studieobjektet i denna uppsats är de remissvar ang. revisionspliktens av-
skaffande. Denna studie är således en kvalitativ textanalys. 

Eftersom studien utgår från redan formulerade teorier är arbetssättet deduktivt, 
vilken utmärks av att forskaren via generella grundsatser och redan existerande 
teorier erhåller analyser och slutledningar om enskilda fall (Patel & Davidson 
2011). Den deduktiva ansatsen har kritiserats för att det kan leda till att forskaren 
redan på förhand bestämt vad de letar efter. Information som kan vara relevant 
riskerar då att förbises (Jacobsen 2002). Medveten om denna risk anser vi än-
dock att den deduktiva ansatsen är den mest lämpade i denna studie. Den de-
duktiva metoden anses vara en hjälp i forskningen eftersom studiens utgångs-
punkt hämtas från en på förhand formulerad teori. Egna subjektiva idéer och 
tankar färgar då inte studiens analys (Patel & Davidson 2011). Remissvaren i 
denna studie kommer att tolkas och analyseras utifrån valda teorier. 

Studiens teoretiska referensram består av fyra teorier som i viss mån liknar 
varandra och kompletterar varandra. Valet att tolka remissvaren utifrån dessa 
fyra teorier är gjort för att analysen skall ge en så bred bild av remissvarens syn-
sätt som möjligt. 

Intressentmodellens fördel är att den visar det ömsesidiga beroende som företag 
och dess intressenter har till varandra. Modellen har haft stor framgång och an-
vänds i flera studier. I t.ex. regeringens proposition från 1975 med förslag till en 

12 
 



ny aktiebolagslag återfinns modellens tankestruktur. Lagstiftaren beskriver att 
inte bara ägaren har intresse av korrekt redovisningsinformation, utan även 
andra intressenter också (Proposition 1975:103).  

Agentteorin är motiverad att använda i denna studie. Revision av redovisnings-
information är till yttermera visso en väg för intressenterna att säkerställa in-
formationens riktighet (Rimmel et al. 2016). Genom att använda agentteorin i 
studien av intressenternas remissvar är ambitionen att söka se hur dessa intres-
senter ser på en eventuell risk för informationsasymmetri mellan dem och före-
taget i fråga. Agentteorin kan även användas för att studera hur de söker över-
brygga denna informationsasymmetri och vilka konsekvenser det medför för 
intressenterna. 

Stewardship-teorin är användbar eftersom den belyser den förvaltande rollen 
som agenten har gentemot principalen (Davis et al. 1997).  

Legitimitetsteorin är även den användbar eftersom den visar att företagen och 
dess intressenter har ett gemensamt intresse av att företaget i fråga är legitimt ur 
olika aspekter (Hybels 1995; Tilling 2004).  

2.2. Urval och insamling av information 

Denna uppsats studerar fyra av de 18 remissvar som delbetänkandet SOU 
2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag genererade. Delbetän-
kandet mynnade sedan ut i Regeringens lagförslag, proposition 2009/10:204 En 
frivillig revision. Naturligtvis hade det varit intressant, och gett en mer heltäck-
ande bild, om alla remissinstansernas svar analyserats. Tidsramen och denna 
uppsats omfång medger tyvärr inte detta. Det är därför nödvändigt att göra ett 
urval. Som tidigare nämnts har följande fyra intressenter valts, Ekobrottsmyn-
digheten, Skatteverket, Konkurrensverket och Svenska Bankföreningen. Det är 
motiverat att välja dessa fyra intressenter, då de tillsammans representerar stora 
intressegrupper på en aggregerad nivå. De representerar även skilda intresse-
grupper i samhället, vilka påverkar och påverkas av företagens handlande. Dessa 
fyra intressenters syn på lagförändringen ger därför en bred bild av hur revis-
ionspliktens avskaffande kan påverka vitt spridda områden, och olika funktioner 
i samhället. Intressenterna har alla ett intresse av att erhålla korrekt redovisnings-
information, men utifrån olika egenintressen.  
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Remissvaren som används i denna uppsats är offentlig handling och därför till-
gängliga för allmänheten (SFS 1949:105). För att finna artiklar som är veten-
skapligt granskade har databasen Business Source Premier används, vilken anses 
som en tillförlitlig databas.  

Intressenternas remissvar återfinns i bilagor i slutet av denna framställning. 
Detta för att underlätta för läsaren att själv se vad intressenterna skriver, och 
hur de formulerar sig.  

2.3. Genomförande  

Analysen av remissvaren har föranlett flera läsningar av ett och samma re-
missvar. Vid den första läsningen studerades textens formuleringar och tankar 
kring informationsasymmetri på ett allmänt plan. Sedan har varje teori motiverat 
en enskild läsning. Vid analys av remissvaren utifrån t.ex. intressentmodellen har 
remissinstansernas skrivningar studeras utifrån intressentmodellens tankar kring 
det ömsesidiga beroendet och interaktion mellan företag och intressenter. Vid 
analys utifrån agentteorins tankestruktur har formuleringar som går att hänföra 
till agent-, och principalrelationer studeras. Vid analysen utifrån stewardship-
teorin har skrivningar som passar in på företagsledningen som en steward varit 
föremål för analys. Remissvarens diskussioner som handlar om legitimitet har 
undersökt djupare undersökning när denna teori han använts för analys. Remis-
svarens tankar kring informationsasymmetri har varit med samtidigt vid varje 
läsning av dessa texter oavsett teori. 

För att öka läsbarheten och förståelsen vid analysen av remissvaren samman-
ställs varje analys av en matris. I avsnitt 7:5 Analys av likheter och skillnader 
mellan remissvaren så förs dessa matriser samman till en matris där alla para-
metrar redovisas samtidigt.  

2.4. Studiens giltighet och tillförlitlighet 

Studiet av texter, i detta fall remissvar, har den fördelen att det är ett lättillgäng-
ligt material. Det är möjligt att studera källan, texten, flera gånger för att försäkra 
sig om att förståelsen av texten är korrekt. Vid en intervju kan man dock be 
respondenten förtydliga sina svar och utveckla sitt resonemang. Det låter sig 
tyvärr inte göras vid studiet av en text. Det är en nackdel med textanalysen som 
metod (Holme & Solvang 1997). Medvetna om denna nackdel har dock den 
deduktiva textanalysmetoden valts i detta arbete, då vi anser att fördelarna väger 
över nackdelarna. 
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För att resultaten av undersökningen skall vara pålitlig bör resultaten skärskådas 
noga (Bell 1995). Resultaten skall vara valida och reliabla för att de skall vara av 
vetenskapligt intresse (Ejvegård 1996). Tillförlitligheten också kallat reliabilitet 
är ett sätt att mäta huruvida en metod eller arbetssätt ger likvärdiga resultat vid 
upprepning allt annat lika (Bell 1995). Graden av reliabiliteten är avhängigt att 
studiens informationsbearbetning är gjord med noggrannhet och exakthet 
(Holme & Solvang 1997). Genom att redovisa analyserna v remissvaren i matri-
ser samt att redovisa remissvaren i sin helhet i bilagor är ambitionen att reliabi-
liteten skall säkerställas. Läsaren kan följa hur analysen sker samt själv läsa un-
derlaget för denna analys. 

Giltighet eller validitet handlar om huruvida man faktiskt mäter det man utfäst 
sig för att mäta. Är frågorna relevanta för att mäta det man vill mäta? (Bell 1995). 
Validitet i denna studie är även den hjälpt av att analyserna systematiskt redovi-
sas i matriser och att remissvaren finns redovisade i sin helhet i bilagor. 
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3. Revision – bakgrund 

Det finns en växande vilja i samhället att granska information och ansvariga 
individer. En del kallar det revisionssamhälle (Power 1999; Carrington 2014). 
Revision sker inom såväl kommunala, statliga och privatägda verksamheter och 
organisationer. Med revision avses vanligtvis en kritisk undersökning av redo-
visningsinformation. Revisionen är tänkt att säkra intressenternas möjlighet att 
erhålla tillförlitlig ekonomisk information om en organisation (Svanström 2008). 
Det kallas för finansiell revision. Det finns även exempel på icke-finansiell re-
vision, t.ex. miljörevision. Miljörevisorer har i uppgift att granska organisation-
ens upplysningar om dess miljöpåverkan. Den svenska Riksrevisionen är ett ex-
empel på en icke-finansiell revision. Riksrevisionen granskar att de svenska äm-
betsverken och regeringen bedriver sin verksamhet i överensstämmelse med 
regler, lagar och bestämda mål. Unisont för det som betecknas som revision är 
att det är en kontroll av påståenden. Denna granskning skall resultera i ett utlå-
tande huruvida dessa påståenden stämmer överens med ett antal i förväg be-
stämda kriterier (Carrington 2010). 

1895 fick Sverige en ny aktiebolagslag. Den stipulerade att aktiebolag skulle ha 
minst en revisor. Det ställdes dock inga krav på vilka kompetenser denna revisor 
skulle besitta (Svanström 2008). Inte heller fanns det några anspråk på att revi-
sorn skulle vara oberoende av det företag den granskade (Carrington 2010). 
Dessa revisorer hade tyvärr ofta en allt för ringa kunskap om bokföring för att 
vara i stånd att finna brister och oriktigheter i densamma (Svanström 2008).  

1979 la den svenska regeringen fram en proposition om krav på kvalificerad 
revision för alla aktiebolag Från och med 1983 infördes allmän revisionsplikt 
för alla aktiebolag i Sverige (SOU 2008:32). Bakgrunden till beslutet var bl.a. att 
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) 1978 påpekade i en rapport att de små företa-
gen med ett litet aktiekapital, generellt sett, var de mest utsatta för ekonomisk 
brottslighet. BRÅ ansåg därför att alla aktiebolag i Sverige skulle underkastas 
krav på en revision utförd av kvalificerade revisorer. I Sverige skall revisorns 
granskning även inkludera styrelsens, och den verkställande direktörens förvalt-
ning av företaget, en s.k. förvaltningsrevision (Svanström 2008). 
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3.1. Bakgrund - revision och revisionspliktens avskaffande för små 
privata aktiebolag 

EU-lagstiftningen föreskriver att alla publika aktiebolag skall genomgå revision 
(SOU 2008:32). EU stipulerar även att privata aktiebolag över en viss gränsnivå 
skall genomgå revision (Svanström 2008). Definitionen av små företag inom EU 
är sedan 2008 att företaget som inte överstiger två av tre uppställda gränsvärden. 
Dessa gränsvärden är; en omsättning på 8,8 miljoner euro, en balansomslutning 
på 4,4 miljoner euro samt medeltalet anställda; 50 stycken (SOU 2008:32). 

Medlemsländerna i den Europeiska Unionen är dock fria att själva bestämma 
om privata aktiebolag under denna nivå skall vara tvingade att genomgå obliga-
torisk revision eller inte. Sverige var bland de sista länderna inom EU att anpassa 
sig till EU-lagstiftningen genom att slopa revisorsplikten för privata små aktie-
bolag. Avskaffandet av revisionsplikten för små företag enligt vissa kriterier in-
fördes 2010 i Sverige (Svanström 2008). Så tidigt som 1994 avskaffades kravet 
på revision för de minsta privata aktiebolagen i Storbritannien. Landet höjde 
därefter succesivt gränsdragningen för vilka aktiebolag som självständigt fick 
välja eller avstå revision (Öhman 2013). 2008 nådde Storbritannien EU:s max-
gräns för vilka företag som kan undantas kravet på revision (SOU 2008:32). 
2006 avskaffade Danmark revisionsplikten för privata små aktiebolag. Finland 
följde efter 2007. I dag är det endast Malta bland EU-länderna som har kvar 
revisionsplikten för små företag (Öhman 2013).  

Den svenska regeringen tillsatte 2006 en statlig utredning som heter Utred-
ningen om revisorer och revision (Ju 2006:11). Utredningen, lämnade 2008 ett 
delbetänkande, Avskaffande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32). 
Betänkandet föreslog att de företag som inte uppfyller de gränsvärden som EU:s 
direktiv för tvingande revision anger, skulle undslippa krav på revisionsplikt 
(SOU 2008:32). 

Motiven bakom avskaffandet av revisorsplikten för små privata företag var b.la. 
att minska den ekonomiska och administrativa bördan för dessa företag. Det 
ansågs inte bevisat att nyttan av revisionsplikten översteg dess kostnader (Tho-
rell & Norberg 2005). Avsikten var att den minskade ekonomiska belastningen 
skulle öka de små företagens konkurrenskraft. Det skulle i sin tur leda till att den 
Europeiska ekonomin stimulerades (Proposition 2009/10:204). Vilket re-
dogjorts för ovan är ett av revisionens elementära syften att bestyrka företags-
ledningens påståenden. Ur ett ägarperspektiv är det av stor vikt att ha förtroende 
för bolagsledningen. SOU 2008:32 hänvisar till en dansk studie, Erhvervs- og 
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Selskabsstyrelsen från 2005, som hävdar att nyttan med revision inte överskrider 
dess kostnader. Den danska studien kommer fram till att det är för kostsamt för 
små bolag med revision. Enligt rapporten förebygger inte revisionsplikten eko-
nomisk brottslighet. Brottsanmälningar, gjorda av revisorer, utgör endast två 
procent av alla anmälningar om ekonomisk brottslighet. Studien påpekar att 
ägarrollen och företagsledningsrollen ofta sammanfaller i små privata aktiebo-
lag. Syftet med revisionen existerar inte då, anser utredningen. Bankerna har 
anpassat sig, så till vida att de har valt att kräva att ägaren går i borgen då revi-
derad årsredovisning saknas (SOU 2008:32).  

Regeringen skriver i propositionen att en avsevärd andel av de administrativa 
kostnaderna för aktiebolagen stammar ur reglerna för företagets revision. De 
hänvisar till siffror som dåvarande Nutek, nuvarande Tillväxtverket, tagit fram. 
Nutek:s utredning visar bl.a. att ett aktiebolag med högst tre anställda och 
mindre än tre miljoner i omsättning i genomsnitt betalar 15 000 kr i revisorsar-
vode (Proposition 2009/10:204). Enligt SOU 2008:32 skulle ett avskaffande av 
revisorsplikten för små privata aktiebolag innebära att 96,5 procent av de små 
bolagen som då var aktiva i Sverige skulle från och med den 1 juli 2010 inte vara 
tvingade att utse en revisor (SOU 2008:32). 

I SOU 2008:32 skriver utredarna att intressenterna inte kommer att påverkas på 
något alarmerande sätt p.g.a. en slopad revisionsplikt för privata små aktiebolag 
(SOU 2008:32). 

Den 21 juni 2010 beslutade Sveriges riksdag om en frivillig revision för små 
aktiebolag. Den 1 november samma år trädde lagen i kraft (Riksdagsskrivelse 
2009/10:368). 
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4. Teoretisk referensram 

Nedan redovisas de teorier som används i denna studie. Dessa teorier är intres-
sentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin.  

4.1. Informationsasymmetri 

Ett av syftena med externredovisning är att den är tänkt att tillhandahålla rele-
vant information till företagets intressenter. Intressenterna använder informat-
ionen för att överbrygga informationsklyftor mellan dem och företaget i fråga 
(Sundgren et al. 2009).  Informationsklyftorna beror på att alla sakuppgifter och 
dess följder inte är kända i samma utsträckning av båda parter. Ofta har den s.k. 
agenten ett informationsövertag över den s.k. principalen. Agenten kan inneha 
information som är värdefull för principalen. Om principalen inte erhåller denna 
information uppstår informationsasymmetri (Grönlund et al. 2013). Genom re-
vision av redovisningsinformation söker agenten säkerställa att informations-
asymmetri inte uppstår (Carrington 2010). 

Begreppen agent, principal förklaras nedan. Även informationsasymmetri kom-
mer nedan att diskuteras ytterligare i anslutning till agentteorin.  

4.2. Intressentmodellen 

Intressentmodellen är ett teoretiskt ramverk vilken belyser det faktum att före-
tag har interaktion med fler aktörer än ägarna. I intressentmodellen kallas dessa 
aktörer för intressenter. Intressentmodellen utgår precis som agentteorin från 
att intressenterna sätter sin egennytta först. Exempel på intressenter är anställda, 
ägare och kunder (Catasús et al. 2013). Dessa intressenter har skriftande för-
väntningar och behov men de har dock det gemensamt att de är i behov av riktig 
och korrekt redovisningsinformation. Intressentmodellen påpekar att redovis-
ning och revision är ett sätt för ägaren att kontrollera företagsledningen. Revis-
ion är en åtgärd för att trygga redovisningsinformationens kvalité och riktighet 
(Grönlund et al. 2013). Ett av argumenten för revisorspliktens avskaffande var 
dock att ägaren och företagsledningen i de flesta fall utgörs av en och samma 
person i de små privata aktiebolagen (SOU 2008:32). Enligt intressentmodellen 
finns det emellertid fler parter än ägare som vill erhålla korrekt redovisningsin-
formation. Modellen påpekar att det mellan företag och individer, eller gruppe-
ringar av individer, finns ett ömsesidigt beroende. Dessa utgör företagets intres-
senter (Arvidson et al. 2010). Intressenterna har olika behov och prioriteringar. 
Alla intressenter har likväl nytta av att ta emot korrekt redovisningsinformation 
från företaget i fråga. Ju större företag, desto högre krav från dess intressenter 
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på redovisningsinformationens kvalité (Grönlund et al. 2013). Revisionen 
skapar komfort och legitimering åt företagets redovisningsinformation (Carring-
ton 2014).  

Företag kan ses som ett verktyg för att uppnå varierande mål. Målet formuleras 
normalt av en huvudman som startat, och eller äger företaget. Däremot, är det 
ledningen som sätter målen efter initiala fasen. Förutom huvudmannens intres-
sen finns det andra intressenter som ledningen måste ta hänsyn till. Företagets 
intressenter är de som bolaget har en utbytesrelation med. Vilka dessa intressen-
ter är varierar för olika företag. För ett företags intressenter utgör redovisningen 
ett ekonomiskt beslutsunderlag på kort och lång sikt. Redovisningen kan använ-
das på skiftande sätt för intressenterna beroende på vad de har för mål med sin 
relation med företaget i fråga. Företagets beslut kan därför orsaka skiftande kon-
sekvenser för olika intressenter (Johansson et al. 2013). 

 
Figur 1. Matris över intressentmodellen. 

 
(FAR online, http://www.faronline.se.bibproxy.kau.se:2048/filer/Revbok_2001_0002.jpg) 

 

Stat och kommun bidrar bl.a. med lokaler och utbildning. De är även ansvariga 
för att stifta lagar och regler. Staten vill bl.a. att företaget följer detta regelverk 
och betalar in erforderlig skatt (Forslund 2009). För att fastställa skatteunderlag 
behöver Skatteverket finansiell information om företaget. Den informationen 
blir mer tillförlitligt om den är granskad av en kvalificerad revisor (SOU 
2008:32). 

Ägarna utövar makt över företaget eftersom det är de som i första hand står 
för finansieringen. De har den exekutiva makten att bilda företaget men även 
att avveckla detsamma. Ägarna kan även förändra företagets strategi (Johansson 
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et al. 2013). Den primära intressenten i ett företag är därför ägaren. I flertalet av 
de privata små aktiebolagen i Sverige är ägaren och företagsledaren en och 
samma person. Det uppstår ingen agent och principalrelation mellan ägaren och 
ledningen. Ägaren har inte behov av extern redovisningsinformation, revision 
och förvaltningsrevision. Ägaren har redan fullständig insyn i företaget (Thorell 
& Norberg 2005). I de fall ägandet och ledningsfunktionen är uppdelade spelar 
naturligtvis den externa redovisningen och revisionen en viktigare roll för ägaren 
(Johansson et al. 2013). Ägaren satsar pengar i företaget och vill ha avkastning 
på sitt kapital (Forslund 2009). Aktieägarna använder sig ofta av externredovis-
ning för att bilda sig en uppfattning om hur väl företaget skötts. Den externa 
redovisningen kan också användas av potentiella nya aktieägare som letar efter 
investeringsmöjligheter. Den externa redovisningen används som underlag för 
att värdera företaget inför ett köpbeslut (Sundgren et al. 2009).  

Kreditgivare lånar ut likvida medel till företaget. Som kompensation vill kredit-
givaren erhålla återbetalning och ränta inom avtalad tid (Forslund 2009). Extern 
redovisning är den första informationskällan som hjälper kreditgivaren att be-
döma ett företags förmåga att betala sina amorteringar och räntor utan att 
hamna på obestånd. En kreditgivare kan vid tveksamheter välja att avstå att ge 
kredit eller välja att granska företaget mer noggrant Kreditgivaren kan även sä-
kerställa sina intressen genom kontraktslösningar. Det kan t.ex. ge kreditgivaren 
rätt till säga upp en kredit eller möjlighet till förändringar i låneavtalet om vissa 
på förhand uppställda villkor inträffar (Sundgren et al. 2009).  

Kreditgivaren är vanligtvis den andra viktigaste finansiären efter ägarna i ett fö-
retag. Redovisningen används av kreditgivaren som ett kontrollinstrument inför 
en eventuell beviljad kredit. Kreditgivaren använder redovisningen för att få en 
rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Kreditgivarens vinst skall 
täcka räntekostnaderna (Johansson et al. 2013).  

Leverantörerna säljer varor och tjänster till företagen och för det vill de natur-
ligtvis erhålla ersättning (Forslund 2009). Dessa intressenter är också betjänta av 
den externa redovisningen för att identifiera risker i företaget. Genom en likvi-
ditetsanlys kan leverantören göra sig en bild av företagets betalningsförmåga 
(Sundgren et al. 2009). Leverantörer och företaget har ofta kortfristiga betal-
ningsavtal. Detta till trots utgör redovisningsinformationen ett betydelsefullt be-
slutsunderlag inför beviljandet att kortfristig kredit (Johansson et al. 2013).  

Styrelsen och företagsledning är ansvariga för att den externa redovisningen 
är med sanningen överensstämmande. Redovisningen hjälper företagsledningen 
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att fatta välgrundade beslut angående företagets verksamhet (Carrington 2014). 
Revisionen ökar tillförlitligheten hos den externa redovisningsinformationen 
som ledningen lämnar. Det är positivt för företaget i dess kontakter med sina 
intressenter. Företagsledningar är därför ofta positiva till revision. Det har dock 
visat sig att ju mindre ett företag är, desto lägre nytta har styrelsen och ledning 
av revision (Thorell & Norberg 2005).  

De anställda bidrar med arbetskraft och vill ha kompensation för det (Forslund 
2009). Extern redovisningsinformation kan användas av anställda och dess fack-
föreningar för att få en bild av arbetsgivarens risktagande och företagets lön-
samhet. De kan på så sätt bedöma företagets förmåga att tillhandahålla arbets-
tillfällen, betala ut löner och bonusar (Sundgren et al. 2009).  

Anställda är en av företagets viktigaste resurser. Företaget och de anställda har i 
flertalet fall långsiktiga relationer. Genom att analysera redovisningsinformation 
kan potentiell arbetskraft studera det tilltänkta företagets värderingar och sociala 
ansvarstagande. Redovisningsmaterialet är användbart för fackföreningar. Det 
kan t.ex. underlätta vid löneförhandling om fackförbundet vet att det finns 
vinstutrymme hos företaget i fråga (Johansson et al. 2013). 

Kunder köper produkter och tjänster av företagen. Många kunder förväntar sig 
långsiktiga relationer med företag i fråga (Forslund 2009; Sundgren et al. 2009). 
För vissa enklare produkter och tjänster är relationen med företaget inte så vik-
tigt. Kunden tenderar i dessa fall att vara mer lättflyktig. När det handlar om 
dyrare och mer komplicerade produkter ställer kunden högre krav på en lång-
siktig relation, t.ex. för att utnyttja garantimöjligheten. Kunderna kan även de 
nyttja företagets externa redovisningsinformation inför ett beslut att nyttja ett 
visst företags varor eller tjänster (Johansson et al. 2013). 

Den verklighet som företag verkar i är komplex och mångfacetterad, något som 
intressentmodellen kritiseras för att inte avspegla (Fassin 2008). Individer inom 
en och samma intressegrupp kan ha differentierade intressen. Intressenterna 
framstår i modellen som statiska, och dess agerande som långsiktigt. Detta har 
kritiserats och en del forskare har framfört att en del intressenter kan vara av 
mycket flyktig natur i förhållande till företaget (Winn 2001; Fassin 2008). 

Längre fram i uppsatsen beskrivs legitimitetsteorin, vilken hänger samman med 
intressentmodellen. Företagets interaktion med det omgivande samhället stude-
ras i båda teorierna, men de redogör för olika delar av denna relation. Intres-
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sentmodellen fokuserar på bolagets förbindelse med sina intressenter. Tillväga-
gångssätten för att skapa legitimitet för sitt bolag hos sina intressenter belyser 
legitimitetsteorin (Ljungdahl 1999). 

4.3. Agentteorin 

En teoribildning som vanligtvis används för att förklara den inneboende kon-
flikten mellan den som ger och tar emot information är agentteorin (Rimmel et 
al. 2016). Agenteorin redogör för hur olika parter agerar för att säkerställa redo-
visningsinformationens överensstämmelse med verkligheten. Teorin utgår från 
att det finns en informationsasymmetri mellan företagets ägare, principal, och 
dess ledning, agent. Teorin utgår även från antagandet att människan är nytto-
maximerande och rationell (Grönlund et al. 2013). 

Företagsledningen är satt att sköta bolaget så bra som möjligt i aktieägarnas 
ställe. Eftersom ledningen och ägare antas främst drivas av egenintresse är kon-
flikter mellan dem oundvikliga. Företagsledningen har ofta ett informations-
övertag i förhållande till ägaren. Redovisning och revision är ett sätt för ägaren 
att kontrollera företagsledningen och säkerställa att de egna intressena tillvara-
tas. Revision skall säkerställa redovisningsinformationens riktighet (Grönlund et 
al. 2013; Rimmel et al. 2016). 

Styrkeförhållandet mellan ägaren, principalen och företagsledningen, agenten, 
kan förklara vilken redovisningsmetod företaget väljer att använda. Bolag med 
starka ägare och med god inblick i företaget, tenderar att välja redovisningslös-
ningar som gynnar dess ägare, principalen. I motsatt situation, d.v.s. ett företag 
med svaga ägare med knapphändig insyn i bolaget, tenderar redovisningslös-
ningarna att gynna agenten, företagsledningen (Grönlund et al. 2013).  

Teorin understryker den inneboende motsättningen mellan agenten, och prin-
cipalen eftersom det finns en informationsasymmetri dem emellan. Agenten in-
nehar ofta ett informationsövertag gentemot principalen. Agenten kan förfoga 
över information som är värdefull för båda parter men som agenten av olika 
anledningar inte vidarebefordrar. Principalen går då miste om information. Möj-
ligheten att fatta adekvata beslut för principalen försvåras således. Agenten age-
rar rationellt då den maximerar sin egennytta, trots att det eventuellt sker på 
företagets och principalens bekostnad. Principalens intressen kommer därmed i 
konflikt med agentens intressen. Om agenten inte maximerar företagets nytta 
minskar principalens avkastning. Principalen har därmed skäl att kontrollera 
agenten och försöka förmå denne att agera i enlighet med principalens intresse. 
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Det kan ske via olika belöningssystem, t.ex. prestationsbaserad ersättning. Det 
är vanligt att prestationsinriktade belöningar från principalen till agenten baseras 
på summor i redovisningen. Det blir sålunda viktigt för båda parter vilket redo-
visningssystem företaget väljer (Grönlund et al. 2013).  

Redovisningen är följaktligen tänkt att reducera informationsasymmetriproblem 
mellan principalen och agenten. Informationsasymmetriproblem hos företagen 
kan delas in i två delar, adverse selection och moral hazard. Adverse selection 
redogör för problemen med informationsasymmetri när avtal skall slutas. Moral 
hazard redogör för informationsasymmetriproblem när ett avtal slutits (Sund-
gren et al. 2009).  

Begreppet moral hazard stammar ur hur risk tenderar att påverka beteenden hos 
människor. När ägande och ledning är uppdelade så finns det risk att ledningen, 
agenten, inte är lika försiktig och omsorgsfull med principalens resurser, som de 
troligtvis varit om agenten själv varit ägare (Carrington 2010). Adverse selection 
beskriver problem inom marknadsprocesser. Resonemanget kan exemplifieras 
med en bild av processen när företag ansöker om kredit eller lån. Om inte kö-
pare och säljare innehar samma information, blir inte marknaden effektiv. De 
placerare som har information om företagets risk tenderar att minska kapital-
kostnaden (Sundgren et al. 2009).  

Revision är principalens, ägarens, sätt att granska agenten. Revision är sålunda 
ett sätt att överkomma informationsklyftor mellan företagare och dess ledning 
(Carrington 2010). En paradox är att principalen då kontrakterar ytterligare en 
agent, revisorn, för att kontrollera den förste agenten, företagsledningen (Grön-
lund et al. 2013).  

Det är förenat med kostnader att ha en agentrelation. Kostnaderna består av 
följande, principalens kostnader för att övervaka agenten, agentens förbindels-
kostnader och slutligen en restkostnad. Principalens kostnader för övervakning 
utgörs av de åtgärder som principalen vidtar för att säkerställa att agenten agerar 
på önskat sätt. Interna och externa revisorer är exempel på sådana övervaknings-
kostnader. Men kostnader för styrelsens arbete och avgifter till t.ex. en tillsyns-
myndighet är också exempel på övervakningskostnader. Agentens agerande för 
att övertyga principalen om att dennes handlande överensstämmer med princi-
palens intressen är förbindelsekostnader. Även arrangemang som innebär att 
agenten får stå för kostnaden om agentens agerande är skadligt för principalens 
tillgångar är förbindelsekostnader för agenten. Trots de åtgärder som både agen-
ten och principalen vidtar för att jämka parternas intressen kan det existera en 
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skillnad mellan agentens agerande och de ageranden som verkar nyttomaxime-
rande för principalen. Den ekonomiska skillnaden benämns restkostnad (Rim-
mel et al. 2016). 

Kritik har riktas mot agentteorin. Kritiken riktar bl.a. in sig på att verklighetsbe-
skrivningen tenderar att bli allt för svartvit då den inte tar hänsyn till att de flesta 
organisationer är komplexa (Eisenhardt 1989). Kritiker har även lyft fram att det 
inte alltid är så att människan agerar endast med det egna nyttomaximerandet 
för ögonen (Cuevas-Rodríguez et al. 2012). I avsnittet nedan redogörs det för 
Stewardship-teorin, vilken till viss del tar fasta på den kritik som riktas mot 
agentteorin. 

4.4. Stewardship-teorin 

Informationssymmetrin mellan agenten och principalen är föremål för gransk-
ning även inom stewardship-teorin. Inom denna teori betonas redovisningens 
förvaltande roll och de konflikter som kan uppstå i anslutning till denna. Ägaren, 
principalen, anförtror förvaltandet av företaget åt företagsledningen, agenten. 
Liksom agentteorin påpekar stewardship-teoretikerna att agenten och principa-
len troligtvis inte styrs av samma motiv när de handlar. Stewardship-teorin be-
tonar dock att man inte endast kan förklara skillnaderna mellan agenten och 
principalens agerande med människans vilja till ökad egennytta. Teoribildningen 
påpekar att hänsyn även bör tas till psykologiska och sociologiska aspekter, ef-
tersom dessa också är betydelsefulla i redovisningssammanhang. Stewardship-
teorin öppnar, till skillnad från agentteorin, upp för att agentens och principa-
lens agerande inte helt och fullt behöver bottna i rent egoistiska motiv. En fö-
retagsledare kanske helt enkelt vill utföra ett gott värv (Grönlund et al. 2013). 
Enligt teorin arbetar den enskilda individen rationellt men organisationens nytta 
skattas högre än egennyttan Agenten benämns inom stewardship-teorin för ste-
ward. För stewarden är det rationellt att sätta det kooperativas goda högre än 
egennyttan. En steward tenderar därför att i första hand arbeta för de intressen 
vilken principalen sätter främst. Motivet till handlade hos företagsledaren, ste-
warden, kan vara att vara principalen till lags och därmed erhålla uppskattning. 
Genom att uppnå kollektiva mål kan stewarden uppnå egna mål som t.ex. själv-
förverkligande. Stewardship-teorin poängterar att en stark kontroll av stewarden 
kan leda till att agentens motivation urholkas, vilket verkar kontraproduktivt 
(Davis et al. 1997). 
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Ett effektivt informationsflöde mellan redovisningsskyldiga och redovisnings-
mottagare uppnås, enligt stewardship-teorin, då hänsyn tas till båda parters skyl-
digheter och rättigheter (Grönlund et al. 2013).  

Stewardship-teorin har kritiserats för endast återspegla en bild av verkligheten. 
Vidare har teorin kritiserats för att vara oförmögen att förklara enskilda situat-
ioner. Teorin tar inte med i beräkningen att relationen mellan principal och ste-
warden kan variera vid olika tidpunkter (Pastoriza & Ariño 2008).  

4.5. Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin anstränger sig företagen för att försäkra sig om att dess 
handlande håller sig inom de ramar som samhället har ställt upp. Ett tänkt socialt 
kontrakt mellan företagen och samhället utgör grunden för legitimitetsteorin. 
Detta kontrakt gör att företagen frivilligt beskriver sitt handlande i t.ex. årsrap-
porter och CSR-rapporter. Om ägarens intressen och företagsledningens intres-
sen sammanfaller så kommer frivilliga uppgifter att lämnas ut. Företagen undvi-
ker på så sätt ökade kostnader om krav på legitimitet i samhällets ögon inte 
uppnås (Rimmel et al. 2016). 

Företagen antas sträva efter att deras intressenter ska uppfatta dem som legitima. 
Legitimitet handlar om att följa normer och etiska värderingar i samhället. Re-
visorer åtnjuter ett stort förtroende i samhället. Revisorns godkännande skänker 
därför trovärdighet och legitimitet åt de finansiella rapporterna (Carrington 
2010; Thorell & Norberg 2005). Carrington (2010) beskriver fyra strategier för 
att förse en organisation, eller handling med legitimitet. Det första som kan gö-
ras för att skapa legitimitet, är att visa att det som skall legitimeras överensstäm-
mer med samhällets värderingar och etiska normer. Legitimitetsskaparen försö-
ker förändra förväntningen på vad som är legitimt. Revisorns bestyrkande kan 
ses som en garant för att bolaget följer de regler, normer samt de etiska koder 
som samhället har ställt upp (Carrington 2010). 

Den andra strategin beskriver hur legitimitetsskaparen söker förändra inställ-
ningarna till något via medieflödet. Framställningen förvandlar det som strider 
mot värderingar och normer till något som bättre överensstämmer med sam-
hällets normer och etiska koder. Det tredje som en legitimitetsskapare kan göra 
är att påvisa och förändra inställningen till något som skall göras legitimt är att 
påvisa hur absurda vissa normer och etiska koder i samhället är. I den andra och 
den tredje strategin är det tveksamt om revisionen kan vara behjälplig (Carring-
ton 2010). 
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Det fjärde som legitimitetsskaparen kan göra är att helt enkelt söka förändra det 
som skall bli legitimt, så att det harmoniserar bättre med samhällets normer och 
värderingar. Revision är i denna strategi en resurs för bolaget. Revisorn kommer 
att begära att företaget anpassar den finansiella redovisningen efter de etiska 
koder och normer som är stipulerade för densamma (Carrington 2010). 

Många organisationer imiterar varandra och introducerar liknande förändringar 
samtidigt (Zucker 1977; Powell & DiMaggio 1991). Ett exempel på en sådan 
imitationsprocess var när flertalet företag krävde av sina leverantörer att de 
skulle kvalitetscertifiera sig. Trots de höga förändringskostnaderna valde ändå 
många organisationer att kvalitetscertifiera sig, eftersom alla andra företag 
gjorde det. Kunderna efterfrågade det (Forslund 2009).  

Bruzelius och Skärvad (2004) skriver att det är viktigt för företagen att bygga 
upp goda relationer med sina intressenter. Det beskrivs som ett förtroendeka-
pital. Det tar ofta lång tid att utveckla och underhålla förtroendekapitalet. Om 
ett företag bedriver tvivelaktiga affärer, visar ett undermåligt miljöansvar, begag-
nar sig av barnarbetare etc. kan förtroendekapitalet raseras mycket snabbt. Där-
för måste ett företag värna sitt förtroendekapital genom att kontinuerligt ut-
veckla och leva under en viss uppförandekod och därigenom uppfattas som le-
gitima (Bruzelius & Skärvad 2004). I legitimitetsprocessen kan revision av redo-
visningsinformation användas av företaget. Revisorns bestyrkande kan ses som 
en garanti för att bolaget följer de regler, normer samt etiska koder som sam-
hället har ställt upp (Carrington 2010).  

Fyra intressenter utkristalliseras som viktigare än andra för legitimeringen av ett 
bolags verksamhet. Dessa är staten, allmänheten, den finansiella marknaden och 
media. Dessa påverkar på olika sätt möjligheten för företaget att anskaffa resur-
ser och få avsättning på av sina produkter (Hybels 1995; Tilling 2004). 

Legitimitetsteorin har ibland kritiserats för att hämma vissa organisationer som 
har ett stort beroende av legitimitet i samhället (Dowling & Pfeffer 1975).  
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5. Kort beskrivning av studiens intressenter 

De fyra intressenterna i denna studie representerar olika samhälls-, och privata 
intressen. Ekobrottsmyndigheten är intresserad av att förebygga och beivra 
brott (Ekobrottsmyndigheten 2016). Skatteverket är intresserade av att det inte 
skall ske några skattefel och att skattebasen är riktigt återgiven i årsredovis-
ningen. Skattefel är skillnaden mellan den skatt som Skatteverket de facto fast-
ställde, och den skatt som Skatteverket skulle ha fastställt om alla uppgifter var 
korrekt återgivna från början (Skatteverket 2016b; Skatteverket 2016c). Kon-
kurrensverket arbetar på regeringens uppdrag med tillsyn inom området kon-
kurrens och offentlig upphandling. Det övergripande målet för verket är att 
främja en fungerande konkurrens inom offentlig och privat verksamhet (Kon-
kurrensverket 2016b). Svenska Bankföreningen är en branschorganisation vil-
ken representerar de svenska bankerna. De arbetar för att belysa och öka kun-
skapen i samhället om bankernas roll för välfärden och tillväxten. De skriver att 
de arbetar för en hälsosam utveckling av det bankväsendet i Sverige. Bankerna 
har ett intresse av att deras kunder är kreditvärdiga för att minska risken för 
kreditförlust (Svenska Bankföreningen 2016).  

Nedan redogörs för dessa fyra intressenter. 

5.1. Ekobrottsmyndigheten 

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som lyder under åklagarväsen-
det och bekämpar ekonomisk brottslighet. De verkar även för en sund konkur-
rens. Företagen skall inte kunna konkurrera med att bedriva ekonomisk brotts-
lighet. Myndigheten har ett samordnande ansvar för andra myndigheters arbete 
inom området. Ekobrottsmyndigheten är också ett kunskapscentrum, som skall 
sprida kunskap om ekonomisk brottslighet. Myndigheten ansvarar för hela 
vägen från misstanke till lagföring. Arbetet sträcker sig från spaning, utredning 
till process i domstol (Ekobrottsmyndigheten 2016). Ekonomisk brottslighet 
består huvudsakligen av brott mot borgenärer, industrispionage, och skattebrott 
inom legal näringsverksamhet. Enskilda personers förmögenhetsbrott eller skat-
tebrott betraktas således inte som ekonomisk brottslighet (Jareborg 1991). 

De vanligaste ekobrotten är bokföringsbrott och skattebrott. Det är framförallt 
Skatteverket och konkursförvaltare som anmäler dessa brott. Som ett resultat 
av den ökande ekonomiska brottsligheten i Sverige på 1980-talet startade, efter 
en lång debatt, ekobrottsmyndigheten sin verksamhet 1998 med 268 anställda. 
2015 fanns det 560 anställda på myndigheten (Ekobrottsmyndigheten 2016). 
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Myndigheten hör till en av företagens intressenter och tillhör intressentgruppen 
stat och kommun.  

5.2. Skatteverket  

En av Skatteverkets viktigaste uppgift är att samla in skatter till stat, landsting 
och kommun (Skatteverket 2016a). Enligt regeringsformen 1 kap. 4 § (RF) så 
beslutar de folkvalda i riksdagen, kommun och landsting om skatteuttaget. Skat-
teverket är inte en lagstiftande instans utan har endast exekutiv makt. De är satta 
att samla in den skatt, vilken folkrepresentationen har beslutat (SFS 1974:152).  

Skatteverket är en självständig statlig myndighet som lyder under den svenska 
regeringen. Regeringen reglerarar dess arbete via ett årligt regleringsbrev. Skat-
teverkets uppgifter är, vid sidan om att samla in skatter, att registrera boupp-
teckningar, administrera folkbokföringen, samt att agera som statens borgenär 
(Skatteverket 2016a). 

Skatteverket, tidigare skattemyndigheten, har under de senaste åren arbetet allt 
mer med sin image och möjligheten för medborgarna använda sig av självser-
vicefunktioner via t.ex. myndighetens hemsida. Myndigheten skriver på sin 
hemsida att de arbetar för att vara en uppskattad servicemyndighet som åtnjuter 
förtroende hos medborgarna (Skatteverket 2016a). 

Skatteverket är en av företagens intressenter. Myndigheten hör till intressent-
gruppen stat och kommun.  

5.3. Konkurrensverket 

Konkurrensverket är liksom Skatteverket en självständig statlig myndighet och 
lyder under den svenska regeringen. Dess arbete regleras av regeringen via ett 
årligt regleringsbrev (Regeringskansliet 2014). Konkurrensverkets uppgifter är 
att verka för en fungerande och effektiv konkurrens i offentliga och privata or-
ganisationer och företag. För det allmännas nytt skall myndigheten också verka 
för att den offentliga upphandlingen skall vara effektiv (Konkurrensverket 
2016b). 

I myndighetens uppdrag ingår att inom konkurrensområdet utöva tillsyn och 
hjälp. Verket skall även utöva kontroll inom området offentlig upphandling. 
Konkurrensverket har även i uppdrag att bevaka forskningsfrågor inom sitt äm-
nesområde (Konkurrensverket 2016b). 
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Konkurrensverket beskriver fungerande konkurrens som något som ger ett ef-
fektivt nyttjande av de resurser som finns i samhället. Nya företag får det lättare 
att etablera sig på marknaden när konkurrensen fungerar. Möjligheten att nå 
framgångar internationellt för svenska företag ökar om konkurrensen fungerar. 
Konkurrensverket skriver att den svenska konkurrenspolitiken syftar till att 
skapa och upprätthålla marknader som fungerar bra och att konkurrensen är 
effektiv. På så sätt skall konsumenterna erhålla största möjliga nytta. Verket be-
tonar att Konkurrenslagen utgör det ramverk vilket företagen har att hålla sig 
inom. De näringsidkare som samarbetar i t.ex. karteller eller missbrukar en le-
dande ställning på marknaden, gör sig skyldiga till lagbrott (Konkurrensverket 
2016a). 

Konkurrensverket är en av företagens intressenter. Myndigheten hör till intres-
sentgruppen stat och kommun.  

5.4. Svenska Bankföreningen  

Svenska Bankföreningen bildades 1910 och stammar ur De Enskilda Bankernas 
Syndikat från 1880 (Nationalencyklopedin 1995). Svenska bankföreningen be-
skriver sig själva som en branschorganisation som företräder 27 medlemsbanker 
och bostadsinstitut, hypoteksbolag, samt finansbolag som ingår i bankkoncer-
nerna. Utländska banker med verksamhet i Sverige utgör även de en del av or-
ganisationen. Föreningen säger sig arbeta för att utvecklingen av bankväsendet 
i Sverige skall vara sund. Föreningen anser också att det är dess uppgift att syn-
liggöra den roll som de anser att bankerna spelar för tillväxt och välfärd (Svenska 
Bankföreningen 2016).  

Organisation skriver på sin hemsida att dess mål är att arbeta för ett funktionellt 
och konkonkurrenskraftigt regelverk för bankerna i Sverige, EU och internat-
ionellt. De arbetar för en fungerande infrastruktur för betalningar samt en hög 
banksäkerhet (Svenska Bankföreningen 2016).  

Att hjälpa medlemsföretagen med implementering och tolkning av nya regelverk 
beskriver Bankföreningen som en av sina huvuduppgifter vid sidan av att vara 
med och påverka hur denna lagstiftning utformas. De har därför en aktiv lob-
byverksamhet. Föreningen arbetar för att vara synliga i media och anordnar bl.a. 
egna seminarier som ett sätt att driva sina frågor. Dessa frågor kan beröra hur 
regleringar och lagstiftning påverkar ekonomin i Sverige i allmänhet och finans-
marknaden i synnerhet. De skriver att de har kontinuerliga samtal med besluts-
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fattare i Sverige och på EU-nivå. Bankföreningen kan genom att vara remissin-
stans lämna förslag och ståndpunkter på lagstiftning som berör föreningens 
medlemmar (Svenska Bankföreningen 2016). 

Svenska Bankföreningen är en av företagens intressenter. Föreningen hör till 
intressentgruppen kreditgivare.  
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6. Resultatdel, Intressenternas remissvar utifrån en informat-
ionsasymmetrisynvinkel  

Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Konkurrensverket och Svenska Bankför-
eningen redovisar olika synsätt på lagförslagets förmodade konsekvenser i sina 
remissvar till SOU 2008:32. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är överlag 
negativa till lagförslaget. Konkurrensverket och Svenska Bankföreningen är där-
emot mestadels positiva. Alla fyra lämnar dock synpunkter på detaljer och olika 
skrivningar i delbetänkandet. Intressenterna diskuterar bl.a. följande aspekter av 
lagförslaget; övergångsbestämmelser och gränsvärden, regelförenkling för före-
tagarna, förvaltningsberättelsens vara eller icke vara, revisorns skyldighet att 
agera vid misstanke om brott, ev. minskade kostnader för aktiebolagen som om-
fattas av den nya lagstiftningen, slopandet av revisorns skyldighet att rapportera 
skattefel och nya kompensatoriska åtgärder i samband med revisionspliktens av-
skaffande (Ekobrottsmyndigheten 2008; Svenska Bankföreningen 2008; Skatte-
verket 2008, Konkurrensverket 2008). Remissinstanserna betonar olika aspekter 
av lagförslagets konsekvenser, vilket torde kunna förklaras av att de har olika 
ingångar till förslaget.  

Nedan redovisas dessa intressenters remissvar. Framställningens fokuserar på 
intressenternas syn på lagförslagets konsekvenser med avseende på en ev. ökad 
informationsasymmetri mellan företag och dess intressenter. Remissinstanser-
nas inställning till de föreslagna kompensatoriska åtgärderna belyses även dessa 
ur en informationsasymmetrisynvinkel. 

6.1. Ekobrottsmyndighetens remissvar 

Ekobrottsmyndighetens remissvar är fylligt och detaljrikt. Remissvaret redovi-
sar ett flertal invändningar till lagförslaget. Möjligheten att förhindra ekonomisk 
brottslighet betonas i remissvaret. Lagförslaget i dess helhet kommer att för-
svåra myndighetens arbete, anser Ekobrottsmyndigheten (Ekobrottsmyndig-
heten 2008). 

En sammanfattning av myndighetens remissvar ger följande. Ekobrottsmyndig-
heten är negativ till att revisionsplikten och förvaltningsrevisionen avskaffas. De 
vill inte att revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott skall upphöra. 
Myndigheten anser inte att de högsta gränsvärdena som EG-direktivet föreskri-
ver skall tillämpas. De ställer sig även tveksamma till huruvida Skatteverket skall 
ges möjlighet att kontrollera företagens löpande bokföring under räkenskaps-
året. Övergångsreglerna med en opt-in-lösning bör bytas ut mot en opt-out-
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lösning (Ekobrottsmyndigheten 2008). Opt-in betyder att aktiebolaget i fråga 
aktivt bestämmer sig för att ha revision. Normalfallet är då att man inte har 
revision. Opt-out betyder att de som omfattas av den nya lagen måste fatta ett 
aktivt beslut på en bolagsstämma om att inte använda sig av revision. Företaget 
måste också i samband med detta ändra i organisationens bolagsordning (SOU 
2008:32). Däremot är myndigheten positiv till att aktiebolagen skall ange i de-
klarationen om de anlitat en revisor för att upprätta årsbokslutet (Ekobrotts-
myndigheten 2008). 

Ett återkommande tema i remissvaret är att en osund konkurrens mellan de små 
privata aktiebolagen riskerar att uppstå, som en konsekvens av lagförändringen. 
I inledningen skriver myndigheten att konkurrens på lika villkor är en förutsätt-
ning för att näringslivet skall kunna växa. Därför måste företagen följa de regler 
och lagar som finns. Olika slags kontrollfunktioner och revision är därför viktiga 
för att inte brottslig verksamhet skall slå sönder en sund konkurrens, slår myn-
digheten fast (Ekobrottsmyndigheten 2008).  

Någon definition av konkurrens eller osund konkurrens, ges inte (Ekobrotts-
myndigheten 2008). Fullkomlig konkurrens innebär enligt Nationalencyklope-
din, bl.a. att marknadens aktörer innehar en komplett information om de alter-
nativ, vilken marknaden erbjuder (Axelsson 1993). Applicerat på Ekobrotts-
myndighetens resonemang kan slopandet av revisionsplikten leda till att de olika 
aktörerna och intressenterna på marknaden inte kommer att erhålla en fullstän-
dig information av de företag som väljer bort revision. Därför rubbas den sunda 
konkurrensen, enligt myndighetens sätt att resonera. 

Myndigheten är avvisande till förslaget om att förvaltningsrevisionen, oavsett 
företagets storlek, skall avskaffas. Förvaltningsberättelsens betydelse för års-
stämmans beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktö-
ren, framhålls i remissvaret. Årsstämmans fastställande om ansvarsfrihet riske-
rar att devalveras. Ekobrottsmyndigheten ställer sig frågande till huruvida an-
svarsfrihetsinstitutet skall vara kvar om det inte sker på revisors inrådan 
(Ekobrottsmyndigheten 2008). Det är tydligt att myndigheten ser en betydande 
risk för ökad informationsasymmetri mellan företagen och dess intressenter om 
förvaltningsrevisionen avskaffas. 

Det avgränsade personliga betalningsansvaret, vilket aktieägaren har, förutsätter 
en revisor, skriver myndigheten. Dagens krav på revisor gör att aktiebolagsfor-
men, trots ägarens begränsade betalningsansvar, åtnjuter ett sort förtroende. 
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Det konstateras att det hade varit önskvärt om det först presenterats ett lagför-
slag angående enklare aktiebolag, där en gedigen analys av hur sådana bolag skall 
redovisa sina affärshändelser presenterats. Efter det skulle delbetänkandets för-
slag om revisionspliktens avskaffande kunna redovisats (Ekobrottsmyndigheten 
2008). Myndighetens argumentation bygger på att förtroendet för styrelse och 
verkställande direktör, och i förlängningen företagsformen som sådan, är av-
hängig en revisor. Revisorn ses som en garant för att redovisningsinformationen 
i årsberättelsen är rätt och riktig. Utan revisor upphör informationens trovär-
dighet. Transparensen mellan företag och intressenter minskar. Det leder till att 
informationsasymmetrin ökar, enligt myndighetens resonemang. 

Myndigheten ställer sig även avvisande till förslaget om avskaffande av revisorns 
skyldighet att anmäla misstanke om brott. Revisorns anmälningsplikt underlättar 
för revisorn att få gehör för sina synpunkter hos företagaren, vilket är brotts-
förebyggande. Anmälningarna från revisorerna kommer in i ett tidigt skede vil-
ket underlättar arbetet med att motverka brottslighet. Revisorns anmälnings-
skyldighet bör i stället analyseras än mer grundligt, skriver myndigheten. En så-
dan utredning bör också undersöka huruvida det finns möjlighet att mildra re-
gelverket som stipulerar att revisorn alltid skall söka avsked hos den uppdrags-
givare, vilken den har anmält. Även möjligheten att undantas från anmälnings-
plikten vid de fall där revisorn får till stånd en självrättelse bör analyseras, skriver 
myndigheten (Ekobrottsmyndigheten 2008). I resonemanget ovan är det tydligt 
att myndigheten är en intressent med ett starkt egenintresse av att de brottsföre-
byggande åtgärder som de anser fungerar skall kvarstå. Det är uppenbart att de 
är oroliga för att den preventiva verkan, vilken de uppfattar att revisorn utgör, 
riskerar att försvinna om revisionsplikten avskaffas. Den kontroll vilken revi-
sorn tidigare utfört riskerar att upphöra. Ekobrottsmyndigheten kan då inte som 
tidigare lita till årsredovisningarnas korrekthet i samma utsträckning. Informat-
ionsasymmetrin riskerar enligt ovan då att öka.  

Även gränsvärdena för revision ifrågasätts eftersom de anses vara för höga. En 
slopad revisionsplikt bör endast omfatta de små aktiebolagen. Gränsvärdena bör 
ligga på en nettoomsättning på 3 mkr, en balansomslutning på 1,5 mkr samt tre 
anställda (Ekobrottsmyndigheten 2008). Eftersom Ekobrottsmyndigheten inte 
vill att revisionsplikten skall avskaffas är det naturligt att de vill att den nya lagen 
skall omfatta så få företag som möjligt. Att sänka gränsvärdena för revision föl-
jer myndighetens linje.  
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Ekobrottsmyndigheten är inte heller nöjd med de föreslagna övergångsreglerna 
och ikraftträdande reglerna för den nya lagen. SOU föreslår en s.k. opt-in-lös-
ning. Myndigheten skriver att denna lösning innebär att bolagsordnings skrivelse 
angående revision blir ogiltig hos de aktiebolag vilka omfattas av den nya lag-
stiftningen. I förlängningen leder det till att dessa företag måste fatta ett aktivt 
beslut på nästkommande bolagsstämma om de vill behålla revision eller inte. I 
stället är en opt-out-lösning är att föredra. Den skulle troligen leda till att fler 
aktiebolag väljer att behålla revisionen (Ekobrottsmyndigheten 2008). Genom 
denna lösning skall det bli tydligare för årsstämman vad som tas och bort och 
vilka risker det kan medföra. Eftersom Ekobrottsmyndigheten inte vill att före-
tagen slutar begagna sig av revision är det ett logiskt resonemang. Myndigheten 
hoppas på att opt-out-lösningen leder till att fler behåller revisionen. Det gagnar 
myndighetens egenintresse. Informationsasymmetrin skulle på det sättet inte 
öka. 

I remissvaret ifrågasätter myndigheten huruvida lagförslaget kommer att leda till 
minskade kostnader för företagen. SOU skriver att de flesta företagen troligtvis 
kommer nyttja frivillig revision. Ekobrottsmyndigheten påpekar att besparings-
argumentet därför är ologiskt, då besparingen de facto utgjordes av att de 
mindre bolagen inte skulle vara nödgade att anlita en revisor. Det finns risk att 
de företag som har något att dölja och därför väljer bort revision också blir de 
som åtnjuter besparingen. Reformen missar målet. (Ekobrottsmyndigheten 
2008). Det är tydligt att myndigheten ser avskaffandet av revision som något 
riskabelt och som kommer att leda till en ökad informationsasymmetri. 

Ekobrottsmyndigheten är mer kortfattad i sitt svar angående de två kompensa-
toriska åtgärderna mot skattefel som utredningen föreslår. Enligt remissvaret är 
det i dag svårt att se effekterna av den expanderade upplysningsskyldigheten 
gentemot Skattemyndigheten. Myndigheten konstaterar dock de förslagna 
slumpmässiga kontrollerna i mångt och mycket påminner om det som naturligt 
ingår i en revision. Det är dock tveksamt om dessa kontroller kan ersätta en 
revision. Delbetänkandets andra föreslagna kompensatoriska åtgärd är att i fö-
retagets skattedeklaration ange huruvida bolaget anlitat en revisor, eller annan 
bisittare samt ange dess namn. Den åtgärden ställer sig Ekobrottsmyndigheten 
sig positiv till, men påpekar återigen att effekterna av denna åtgärd är svårbe-
dömd (Ekobrottsmyndigheten 2008). Att Ekobrottsmyndigheten är positiv till 
åtgärder som påminner om revision är förståeligt. Deras hållning är ju att revis-
ionsplikten bör kvarstå. De anser att SOU inte presenterar en djupgående analys 
av konsekvenserna av revisionspliktens avskaffande. Dagens revisorer är viktiga 
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för att upprätthålla ett fungerande kontrollsystem. De är viktiga för en effektiv 
brottsbekämpning. Revisorernas roll i brottsbekämpandet har inte blivit tillräck-
ligt utredd anser myndigheten (Ekobrottsmyndigheten 2008). 
Figur 2, Matris över Ekobrottsmyndighetens remissvar, belyst ur en informationsasymmetri-
synvinkel 

Intressent Inställning till lagförslaget (med avseende på informationsasymmetri) 

Ekobrottsmyndig-
heten 

Negativt; 
Avskaffandet av revisionsplikten och förvaltningsrevisionen, ökad informationsasymmetri  
 

Avskaffandet av revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott, ökad informations-
asymmetri 
 

Gränsvärdena för revision är för höga, ökad informationsasymmetri 
 

Utvidgad upplysningsskyldighet gentemot Skatteverket, tveksamma, verkningslöst, ökad in-
formationsasymmetri 
 

Allmän bokföringskontroll genomförd av Skatteverket, tveksamma, verkningslöst, ökad in-
formationsasymmetri 
 

Övergångsreglerna, nej till opt-in-lösning, ökad informationsasymmetri 
 

Positivt; 
Aktiebolagen skall ange i deklarationen om de anlitat en revisor för att upprätta årsbok-
slutet, leder till minskad informationsasymmetri 

Källa; Egen design. 

6.2. Skatteverkets remissvar 

I sammanfattningen i Skatteverkets remissvar är det tydligt att verket inte vill att 
revisionsplikten skall avskaffas för privata små aktiebolag. Skatteverket anser att 
revisionspliktens preventiva effekt har underskattats, vilket kan resultera i att 
fusk och fel i företagens deklarationer ökar. Skatteverket påpekar att de i sitt 
arbete är beroende av att flertalet deklarationer är rätt från början. Det är därför 
viktigt att revisionspliktens avskaffas kombineras med kompenserande åtgärder 
för att förhindra att standarden på redovisningen sjunker. Skatteverket under-
stryker att myndigheten kommer att behöva väl tilltagna ökade resurser för att 
möta denna nyordning (Skatteverket 2008). Av resonemanget ovan följer slut-
satsen att Skatteverket ser en stor risk för ökad informationsasymmetri mellan 
företagen och dess intressenter.  

Gränsvärden för revision diskuteras i delbetänkandet. Skatteverket konstaterar 
att oavsett vilka gränsvärden som blir aktuella, kommer det att bli de minsta 
företagen som är undantagna revisorsplikten. Myndigheten konstaterar att det 
är i micro-, och små företag som de flesta felaktigheter återfinns, och troligen 
blir det dessa företag som avstår revision. Risken för skattefel kommer således 
att öka. Skatteverket anser att gränsvärdena för tvingande revision bör vara vä-
sentligt lägre än de som föreslagits. Visar det sig att de föreslagna kompensato-
riska åtgärderna håller nere antalet skattefel på en hanterbar nivå kan det bli 
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aktuellt att då justera upp dessa gränsvärden (Skatteverket 2008). Även här upp-
visar Skatteverket en oro för en ökad informationsasymmetri. Myndigheten skri-
ver indirekt att denna asymmetri redan finns men att revisorerna hjälper de små 
företagen att finna felen och rätta till dem innan de redovisas i årsredovisningen. 
Därför kommer informationsasymmetrin att öka som en konsekvens av revis-
ionspliktens avskaffande. 

Skatteverket anser att den s.k. opt-out-lösningen vid övergången till det nya re-
gelverket är att föredra. Den innebär att aktiebolaget medvetet måste välja bort 
revisionen (Skatteverket 2008). Eftersom Skatteverket i grunden är positiva till 
revision är det förståeligt att de förordar en opt-out-lösning. Förhoppningen är 
att opt-out-lösningen skall leda till att flertalet små företag väljer att behålla re-
visionen. Det gynnar Skatteverkets intresse av en minskad informationsasym-
metri. 

Skatteverket ställer sig positiva till de föreslagna kompensatoriska åtgärderna 
(Skatteverket 2008). Dessa åtgärder är allmän bokföringskontroll utförd av Skat-
teverket samt utvidgad upplysningsskyldighet för företagen. Den allmänna bok-
föringskontrollen syftar till att kontrollera att företaget följer bokföringslagen. 
Den utvidgade upplysningsskyldigheten innebär att Skatteverket skall kontrol-
lera att företaget kommer att vara i stånd att lämna in erforderlig redovisnings-
information i enlighet med lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter 
(SOU 2008:32). Det är naturligt att de är positiva till de kompensatoriska åtgär-
derna eftersom de syftar till att minimera det som revisorn tidigare har funnit. 
Det blir en åtgärd som kan minska informationsasymmetrin mellan företaget 
och dess intressent Skatteverket. 

Den utvidgade bokföringskontrollens fördel är att myndigheten kan göra oan-
mälda besök och därför kan kontrollen verka preventivt, skriver verket i sitt 
remissvar. Det är också bra att undersöka datamedia och kontanthandel på plats. 
Skatteverket slår fast att det bör kopplas någon form av sanktion till bokförings-
kontrollen för att uppnå effektivitet för detta system. Skatteverket konstaterar 
att revisionsplikten har haft en preventiv effekt. För att de oanmälda besöken 
skall uppnå samma verkan, bör dessa ske ofta och bokföringskontrollerna vara 
av ganska enkel natur. Frågan om bokföringskontrollen bör utredas ytterligare, 
skriver Skatteverket (Skatteverket 2008).  

Skatteverket anser att den utvidgade upplysningsskyldigheten kan vara en bety-
delsefull del av periodkontrollen. Om de kompensatoriska åtgärderna skall bli 
verkningsfulla och verka preventivt så är det tvunget att det blir en ansenlig 
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förekomst av kontroller, skriver Skatteverket. Detta leder naturligtvis till en ökad 
arbetsbörda för verket, vilket kommer att behöva ökade resurser. Skatteverket 
påpekar att de nu övertar en del av det arbete som förut utfördes av revisorerna. 
Kostnaden överförs från företagaren till Skatteverket. För att få korrekt inform-
ation kommer Skatteverket således få ökade utgifter. Att verket erhåller korrekt 
data är nödvändig för att de skall kunna utföra de ålagda arbetsuppgifterna. Skat-
teverket skriver att det grovt räknat behöver en resursförstärkning på cirka 160 
årsarbetare eller 100 miljoner kr. Företagen betalar sex miljarder koronor årligen 
i revisionskostnader. Det är då naturligt att myndighetens kostnader ökar ef-
tersom de tar över en del av den kontroll som i dag utförs av kvalificerade revi-
sorer, skriver Skatteverket. Det påpekas dock att resursförstärkningen enligt 
myndigheten också är en förutsättning att kunna arbeta vidare med att hjälpa 
företagen att göra rätt. Det går inte att kontrollera bort felen. Det måste göras 
enklare för företagen att göra rätt från början (Skatteverket 2008). Skatteverket 
sätter stort hopp till de kompensatoriska åtgärdernas effektivitet och det gör att 
de inte är lika hårda i sin argumentation mot revisionspliktens avskaffande, som 
Ekobrottsmyndigheten. Den befarade informationsasymmetrin kanske kan 
motverkas av dess åtgärder. För Skatteverket blir det då ett nollsummespel. In-
formationen mellan företaget och Skatteverket kan därmed upprätthållas om än 
på ett annat sätt.  

Skatteverket är positiva till förslaget om att företagen obligatoriskt skall ge upp-
lysningar om de haft en revisor eller annan uppdragsgivare behjälplig vid upp-
rättandet av årsbokslutet. Myndigheten vill att denna uppgift kompletteras med 
information från Bolagsverket. Skatteverket föreslår vidare att redovisningskon-
sultbranschen bör tillsammans med Skatteverket, komma överens om ett frivil-
ligt uppgiftslämnande från den redovisningskonsult som upprättat bokslutet 
(Skatteverket 2008).  

Skatteverket vill att redovisningskonsultbranschen tillsammans med regeringen 
utvecklar kraven och kvalifikationerna på hur denna yrkeskår skall formuleras. 
Vidare vill myndigheten se en reglering av redovisningskonsultyrket. Skattever-
ket vill att regeringen arbetar för att de flesta skall anlita en kvalificerad redovis-
ningskonsult. REKO (Standard för redovisningskonsulter), vilken FAR SRS har 
utvecklat. Detta vill Skatteverket se som en standard för Sverige. Skatteverket 
skriver att de har ett intresse av att redovisningskonsulterna är enhetliga. Dessa 
skulle kunna utgöra en kvalificerad part i kommunikationen för Skatteverket i 
administrativa och juridiska spörsmål (Skatteverket 2008). I resonemanget ovan 
är det tydligt att det alltjämt är av stor vikt för Skatteverket att erhålla tillförlitlig 
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och korrekt information. Skatteverket inser också att de kompensatoriska åtgär-
derna eventuellt inte är allena salig görande. För att säkerställa sina intressen 
föreslår Skatteverket denna variant med REKO. För en utomstående kan detta 
synas pragmatiskt. Intressenten anpassar sig efter de förmodade nya reglerna 
och föreslår ett sätt för att säkerställa sitt intresse av korrekt information av 
företagen. 
Figur 3, Matris över Skatteverkets remissvar, belyst ur en informationsasymmetrisynvinkel 
 

Intressent Inställning till lagförslaget (med avseende på informationsasymmetri) 

Skatteverket 
Negativt; 
Avskaffandet av revisionsplikten, ökad informationsasymmetri  
 

Gränsvärdena för revision är för höga, ökad informationsasymmetri 
 

Övergångsreglerna, nej till opt-in-lösning, ökad informationsasymmetri 
 

Positivt; 
Allmän bokföringskontroll, minskad informationsasymmetri 
 

Utvidgad upplysningsskyldighet, minskad informationsasymmetri 
 

Aktiebolagen skall ange i deklarationen om de anlitat en revisor för att upprätta årsbok-
slutet, bör kompletteras med upplysning från Bolagsverket, minskad informationsasymmetri 

Källa; Egen design. 

6.3. Konkurrensverkets remissvar 

Konkurrensverket remissvar är det kortaste av denna studies fyra intressenter. 
Remissvaret är fåordigt och kortfattat, varför det är svårt att se hur verket un-
derbygger sina ståndpunkter. Konkurrensverket är positiv till revisionspliktens 
avskaffande och skriver att det harmonierar med det av regeringen uppsatta må-
let att företagens administrativa belastning skall reduceras (Konkurrensverket 
2008). 

Konkurrensverket tar liksom ekobrottsmyndigheten upp konkurrens i sitt re-
missvar. Om än på ett annat sätt. Konkurrensverket skriver att en konkurrens-
utsatt marknad för redovisningskonsulter och rådgivare samt revisorer kan 
komma att följa i revisionspliktens avskaffande. Konkurrensverket ställer sig 
bakom delbetänkandets slutsats att det kommer att leda till antalet tjänster inom 
denna sektor kommer att öka. Konkurrensverket förutspår också en prispress 
som följd av den nya marknaden för dessa tjänster (Konkurrensverket 2008). 
Verket ger inte någon djupare förklaring i remissvaret hur de ser på konkurrens. 
Vilket tidigare nämnts verkar Konkurrensverket för att konkurrensen mellan 
företag och organisationer skall vara effektiv, med prispress, vilket skall vara till 
nytta för konsumenterna (Konkurrensverket 2016b). Remissvaret diskuterar re-
dovisningsbranschen och dess effektivitet. De diskuterar inte huruvida de före-
tag som nyttjar dessa tjänster konkurrerar med varandra inom sina respektive 
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områden. Det går inte att utläsa av remissvaret huruvida de anser att företagen 
och dess intressenter kommer att erfara ökad eller minskad informationsasym-
metri som en konsekvens av lagförslaget (Konkurrensverket 2008). 

Till de kompensatoriska åtgärderna, ökad uppgiftsskyldighet och obligatoriskt 
uppgiftslämnande om företaget använder sig av revision eller inte, är verket 
tveksamt. Dessa åtgärder, om de används på ett illa avvägt sätt, kan pressa före-
tagen till revision. Reformen skulle därmed motverkas. Konkurrensverket ser 
en risk att dessa kompensatoriska åtgärder når, som de skriver, fel målgrupp. 
Företag som stävar efter att hålla en oklanderlig ordning på bokföring blir de 
som känner sig nödgade att använda sig av en alltför avancerade revisionstjäns-
ter (Konkurrensverket 2008). Konkurrensverket ser det som att de företag som 
tvingas till revision kommer att lida en konkurrensnackdel. På sin hemsida skri-
ver Konkurrensverket att konkurrenspolitikens huvudsakliga syfte är att möjlig-
göra en förbättring och modernisering av samhället. Det skall ske genom mark-
nader som är effektiva. Innovationer, idéer och nya företag främjas på sådana 
marknader. Konkurrensverket hänvisar till regeringspropositionen Konkurrens-
politik för förnyelse och mångfald från 1999, vilken påtalar att riksdagen har 
stipulerat att den del av den svenska marknaden som är konkurrensutsatt skall 
öka. Genom denna politik skall kvalitetsförbättringar komma till stånd (Kon-
kurrensverket 2016c). I ljuset av denna skrivelse ter sig Konkurrensverkets in-
ställning logisk. Konkurrensverket ser att ett slopande av revisionsplikten öpp-
nar upp för en ökad konkurrens inom redovisningsbranschen vilket skall gynna 
konsumenterna. Konsumenterna i detta hänseende är de företag som använder 
sig av redovisningstjänster.  
Figur 4, Matris över Konkurrensverkets remissvar, belyst ur en informationsasymmetrisynvin-
kel 

Intressent Inställning till lagförslaget (med avseende på informationsasymmetri) 

Konkurrensverket 
Negativt; 
Utvidgad upplysningsskyldighet, ingen ståndpunkt om ökad eller minskad informationsasym-
metri 
 

Obligatoriskt uppgiftslämnande om huruvida företaget använder sig av revision eller inte, 
ingen ståndpunkt om ökad eller minskad informationsasymmetri 
 

Positivt; 
Revisionspliktens avskaffande, ingen ståndpunkt om ökad eller minskad informationsasymme-
tri 

Källa; Egen design. 

6.4. Svenska Bankföreningens remissvar 

Svenska Bankföreningens remissvar genomsyras av mer positiva tongångar än 
vad Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets remissvar gör. De skriver inled-
ningsvis att ”Banker uppskattar revisorer” (Svenska Bankföreningen 2008, s. 1). 
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Revisorerna ökar trovärdigheten i redovisningsinformationen, vilken vanligtvis 
används för att bedöma kreditvärdigheten hos företagskunder. Bankerna kom-
mer även fortsättningsvis att sätta värde på att kunderna begagnar sig av reviso-
rer. Med det sagt förklarar de varför de ändå är positiva till delbetänkandets 
förslag (Svenska Bankföreningen 2008). 

Svenska Bankföringen sympatiserar med ambitionen att minska kostnaderna för 
de svenska företagen. Det skulle öka företagens konkurrenskraft och bl.a. den 
svenska välfärden är beroende av att små och medelstora företag inte får bära 
obefogade pålagor, anser föreningen (Svenska Bankföreningen 2008). De har 
ett egenintresse av att de svenska företagen skall kunna bära sina kostnader och 
vara i stånd att amortera och betala räntor till dess medlemsbanker, vilka de 
företräder. På längre sikt kan minskade kostnader för de små företagen leda till 
att företagen kan hantera större krediter, vilket också gynnar Svenska Bankför-
eningens medlemmar. Intressant att notera att de tillskillnad mot Ekobrotts-
myndigheten ser avskaffandet av revisionsplikten som något som ökar konkur-
renskraften hos företagen. Konkurrenskraften hos de små privata aktiebolagen 
sätts i relation till liknande företag i andra europiska länder. 

Bankföreningen skriver att de tror att de flesta företag fortsättningsvis kommer 
att nyttja revisorer eller redovisningskonsulter även framgent. De skriver dock 
att tjänsterna kanske inte kommer att vara utformade på exakt samma sätt som 
i dag. Bankföreningen kan inte se att någon intressentgrupp som de räknar upp, 
företagen, kreditgivarna, revisorerna och Skatteverket, kommer att erfara några 
drastiska konsekvenser av revisionspliktens avskaffande. Det är dock av stor 
vikt att denna förändring inte hastas fram. Intressenterna måste ges en väl tillta-
gen förberedelsetid. Föreningens medlemmar, bankerna behöver gå igenom ru-
tinerna för kreditgivning. Även de nya redovisningstjänsterna som kan tänkas 
komma i revisionens ställe kan ta tid att utarbetas. Bankföreningen hänvisar till 
Storbritannien och att det där tog ganska lång tid innan dessa tjänster vann all-
män acceptans och genomslag (Svenska Bankföreningen 2008). Bankförening-
ens remissvar visar att de inte hyser någon farhåga att det skall uppstå en in-
formationssymmetri mellan företagen och bankerna. Föreningen skriver att nya 
lösningar mellan bank och kund kan komma att utvecklas (Svenska Bankföre-
ningen 2008). Dessa nya lösningar kan vara avtalslösningar mellan bank och 
kund t.ex. att ägaren själv går i borgen för företagslånen (SOU 2008:32). Ban-
kerna minskar på så sätt risktagandet. Problemet med en eventuell informat-
ionsasymmetri löses på så sätt. 
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Bankföreningen är positiv till gränsvärdena för de företag som inte omfattas av 
revisionsplikt. De betonar att det är bra att dessa gränsvärden harmonierar med 
de regler som finns i betydande konkurrentländer i EU (Svenska Bankföre-
ningen 2008). Även här ser Bankföreningen lagförslaget som bra för företagens 
konkurrens på ett europeiskt plan. Det gynnar Bankföreningens medlemmar på 
lång sikt.  

Den föreslagna opt-in-lösningen är inte bra, skriver Svenska Bankföreningen. 
Det är av stor vikt att slopandet av revision bör vara ett medvetet beslut i före-
taget. En opt-in-lösning riskerar även att Bolagsverket inte innehar korrekt in-
formation om huruvida ett aktiebolag begagnar sig av revisor eller ej. För 
Svenska Bankföreningens medlemmar är det essentiellt att det går att lita till att 
Bolagsverkets uppgifter äger sin riktighet. Föreningen föreslår en opt-out-lös-
ning. Opt-out-lösningen uppmuntrar företagen att ha en öppen diskussion med 
företagens intressenter kring avskaffandet av revisorn. Företaget skulle på så sätt 
erhålla en bra bild av konsekvenserna av sitt beslut (Svenska Bankföreningen 
2008). Det är tydligt att Bankföreningen gällande övergångsreglerna ser en risk 
för ökad informationsasymmetri och därför inte är positiva till en opt-in-lös-
ning. Det ligger i Svenska Bankföreningens medlemmars intresse att erhålla en 
korrekt bild av företagets val av revision eller inte. Det kan påverka kreditbe-
dömningen av kund.  

Förslaget om avskaffande av förvaltningsrevision är positivt. Om kravet på för-
valtningsrevision bibehålls finns det risk att de företag som vill anlita en revisor 
för en räkenskapsrevision, inte gör det eftersom de då även måste betala för en 
förvaltningsrevision (Svenska Bankföreningen 2008). Medlemmarnas intresse är 
att det är bra med revision och att det kan leda till att fler använder sig av det 
om man tar bort förvaltningsrevisionen. Slopad förvaltningsrevision kan då 
minska informationsasymmetrin. 

Föreningen avvisar förslaget att avskaffa tvånget för revisorn att anmäla och 
vidta åtgärder vid misstanke om brott hos det granskade företaget. Förtroendet 
för revisorsuppdraget skulle då undermineras. Utifrån kreditgivarens perspektiv 
är revision ett bra instrument för att tillförsäkra sig om att gäldenären har ord-
ning och reda på sina finanser, konstaterar Svenska Bankföreningen (Svenska 
Bankföreningen 2008). Det är logiskt att Svenska Bankföreningen för detta re-
sonemang. De har tidigare i remissvaret påpekat att de företag som väljer revis-
ion troligen kommer att erhålla bättre villkor än de företag som avstår (Svenska 
Bankföreningen 2008). Revisionen minskar informationsasymmetrin mellan fö-
retag och bank. Om banken inte kan lita till att revisorn anmäler vid misstanke 
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om brott så innebär det att företag med revisor och företag utan revisor uppvisar 
samma risk i fråga om ev. brottslig verksamhet. Medlemsbankerna kan då ej 
göra skillnad på företagen i fråga. Informationssymmetrin riskerar då att öka. 
Därför är det logiskt att Bankföreningen ställer sig avvisande till den delen av 
lagförslaget.  
Figur 5, Matris över Svenska Bankföreningens remissvar, belyst ur en informationsasymmetri-
synvinkel 

Intressent Inställning till lagförslaget (med avseende på informationsasymmetri) 

Svenska Bankföre-
ningen 

Negativt; 
Övergångsreglerna, nej till opt-in-lösning, ökad informationsasymmetri 
 

Avskaffandet av revisorns skyldighet att anmäla misstanke om brott, ökad informations-
asymmetri  
 

Positivt; 
Revisionspliktens avskaffande, ingen risk för ökad informationsasymmetri 
 

Avskaffandet förvaltningsrevisionen, ingen risk för ökad informationsasymmetri 
 

Gränsvärdena för revision, ingen risk för ökad informationsasymmetri 

Källa; Egen design. 
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7. Analysdel, Intressenternas remissvar tolkade utifrån intres-
sentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legiti-
mitetsteorin utifrån en informationsasymmetrisynvinkel 

Nedan redogörs för hur de fyra intressenternas remissvar kan läsas, tolkas och 
analyseras utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legi-
timitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. Analysen sammanställs i en 
matris för att öka överskådligheten. 

7.1. Analys av Ekobrottsmyndighetens remissvar utifrån intressent-
modellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin  

Ekobrottsmyndigheten är, som visats ovan, avvisande till förslaget om slopad 
revisionsplikt för små privata aktiebolag. Som sagts tidigare anser myndigheten 
att lagförslaget kommer försvåra myndighetens brottspreventiva arbete 
(Ekobrottsmyndigheten 2008). 

Enligt intressentmodellen tillhör Ekobrottsmyndigheten, intressentgruppen 
stat och kommun. Företagen har ett intresse av Ekobrottsmyndigheten ef-
tersom de vill konkurrera på lika villkor.  Myndigheten anser att deras intresse 
av ett erhålla korrekt information från företagen inte tillgodoses i och med slo-
pandet av revisionsplikten. Vidare anser de att revisionens brottspreventiva ver-
kan försvinner och att de kompensatoriska åtgärderna inte i tillräcklig utsträck-
ning tar tillvara myndighetens intressen. Informationsasymmetrin ökar och 
myndighetens intressen motarbetas.  

Ett sätt att med viss modifikation tillämpa agentteorins tankestruktur på 
Ekobrottsmyndighetens remissvar, är att betrakta företaget som agent och myn-
digheten som principal. Detta låter sig göras eftersom företagets ägare och led-
ning vanligen är en och samma person i de små privata aktiebolagen. Som prin-
cipal söker Ekobrottsmyndigheten kontrollera agenten via redovisningsinform-
ationen för att minska på det informationsövertag, vilken agenten innehar. I och 
med att revisionen av redovisningsinformationen avskaffas förlorar principalen, 
en möjlighet att minska på informationsasymmetrin. Den kompensatoriska åt-
gärden med ett obligatorium för de företag som anlitat hjälp med att upprätta 
årsbokslut att redovisa detta, är positivt för principalen. Det minskar till viss del 
informationsasymmetrin hos just dessa företag. Som helhet är det dock inte till-
räckligt, anser myndigheten. 

 I Ekobrottsmyndighetens remissvar återfinns det inga skrivningar som leder 
tankarna till Stewardship-teorins syn på agenten/stewarden. Att stewardens 
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och myndighetens/principalens intressen skulle sammanfalla verkar inte 
Ekobrottsmyndigheten ha som axiom.  

I Ekobrottsmyndighetens remissvar är den bärande tanken att revisorns bestyr-
kande är en garanti för att bolaget följer de regler som samhället har stipulerat. 
Det finns fler sätt för företag att söka legitimitet hos allmänhet och myndigheter, 
enligt legitimitetsteorin. Detta sätt att se på saken återfinns dock inte i 
Ekobrottsmyndighetens remissvar. Det är därför följdriktigt att myndigheten 
avvisar förslaget om revisionspliktens avskaffande i sin helhet. Legitimiteten i 
årsredovisningen undergrävs, enligt deras sätt att se på saken.  

Det är även logiskt att de kompensatoriska åtgärderna inte heller de ses som 
tillräckliga. Den utvidgade upplysningsskyldigheten gentemot Skatteverket er-
sätter inte den legitimitet, vilken en revisors skänker åt redovisningen. Att före-
tagen skall vara tvungen att ange i årsbokslutet om detta upprättas med en upp-
dragsgivare eller av en revisors, följer myndighetens sätt att se på legitimitet. Det 
är revisorn som ger årsbokslutet legitimitet. 
Figur 6, Matris över Ekobrottsmyndighetens remissvar utifrån intressentmodellen, agentteo-
rin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 

Intressent; Intressentmodellen Agentteorin Stewardship-teo-
rin 

Legitimitetsteorin 

Ekobrottsmyndig-
heten 

Myndighetens intres-
sen av korrekt inform-
ation från företagen tas 
ej tillvara 
 

Revisionens preventiva 
verkan försvinner 
 

De kompensatoriska 
åtgärderna tar inte i till-
räcklig utsträckning till-
vara myndighetens in-
tressen 

Myndigheten förlo-
rar som principal 
möjligheten att 
kontrollera agen-
ten(företaget)  
 

Den kompensato-
riska åtgärden med 
ett obligatorium att 
redovisa ev. hjälp 
med upprättandet 
av årsbokslutet sen 
som positivt. Mins-
kar till viss del in-
formationsasymme-
trin hos just dessa 
företag. Som helhet 
är det dock inte till-
räckligt. 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur. 

Endast revision skapar 
legitimitet åt redovis-
ningsinformation. Där-
för avvisar myndigheten 
förslaget om revisions-
pliktens avskaffande i sin 
helhet. Informations-
asymmetrin ökar. 
 

De kompensatoriska åt-
gärderna ses inte som 
tillräckliga. Den utvid-
gade upplysningsskyldig-
heten gentemot Skatte-
verket ersätter inte den 
legitimitet, vilken en revi-
sors skänker åt redovis-
ningen. Informations-
asymmetrin ökar. 
 

Den kompensatoriska åt-
gärden med ett obligato-
rium att redovisa ev. 
hjälp med upprättandet 
av årsbokslutet sen som 
positivt. Ger legitimitet 
åt just dessa företag. 
Som helhet är det dock 
inte tillräckligt. 

Källa; Egen design.  
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7.2. Analys av Skatteverkets remissvar utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin  

Skattemyndigheten avstyrker, som visats ovan, avvisande till revisionspliktens 
avskaffande. Myndigheten är om ovan nämnts, orolig att fusk och fel i deklarat-
ioner kommer att öka som en konsekvens av förändringen (Skatteverket 2008). 

Skatteverket tillhör enligt intressentmodellen intressentgruppen stat och kom-
mun. Utredningen har underskattat revisionens preventiva roll i arbetet med att 
motverka fel och fusk i inkomst-, och skattedeklarationerna, skriver Skattever-
ket. Myndigheten har ett intresse av ett erhålla deklarationer som är korrekta 
från början. Företagen har ett intresse av att tillse att Skatteverket har rätt in-
formation så att de inte behöver betala för mycket i skatt. De anser att både 
medvetna och omedvetna fel i deklarationerna kommer att öka som en konse-
kvens av lagförändringen. De kompensatoriska åtgärderna allmän bokförings-
kontroll, utvidgad upplysningsskyldighet samt obligatoriskt intyg av revisor och 
biträdande av redovisningskonsult är viktiga för att Skatteverket skall kunna sä-
kerställa sitt intresse av korrekt redovisningsinformation och att motverka en 
ökning av informationsasymmetrin mellan de företag som avstår revision och 
Skatteverket. För att kunna spela denna aktiva roll i de kompensatoriska åtgär-
derna, är Skatteverket noga med att poängtera att de behöver ökade resurser.  

Det går att tillämpa agentteorins tankestruktur på Skatteverkets remissvar på 
samma sätt som på Ekobrottsmyndigheten ovan. Skatteverket ses då som prin-
cipal och företaget som agent. Skatteverket söker som principal kontrollera 
agenten via redovisningsinformationen för att reducera agentens informations-
övertag. Avskaffandet av revisionen leder till att ett sätt att minska informat-
ionsasymmetrin förloras. De kompensatoriska åtgärden allmän bokföringskon-
troll, utvidgad upplysningsskyldighet och obligatoriskt intyg av revisor och bi-
trädande av redovisningskonsult hjälper Skatteverket i egenskap som principal 
att verka för att erhålla korrekt redovisningsinformation. En ökning av inform-
ationsasymmetrin mellan Skatteverket och de företag som avstår revision kan 
således nedbringas.  

Det återfinns ingen argumentation som leder tankarna till Stewardship-teorins 
syn på agenten/stewarden i Skatteverkets remissvar. Myndigheten har inte ut-
gångspunkten att myndighetens och stewardens intressen skulle överens-
stämma.  

Det är i Skatteverkets remissvar en utgångspunkt att revisorns intygande borgar 
för redovisningsinformationens riktighet. Enligt legitimitetsteorin finns det 
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fler sätt för ett bolag att söka legitimitet hos myndigheter och allmänhet. Skat-
teverket visar i remissvaret att företagets nyttjande av revisor är det som skapar 
störst legitimitet hos myndigheten. Skatteverkets avvisande av revisionsplikten 
är därför logisk. Årsredovisnignes legitimitet sjunker, enligt Skatteverket. In-
formationsasymmetrin riskerar att öka.  

Alla de kompensatoriska åtgärderna som delbetänkandet föreslår uppskattas 
och ses som något som kan hindra att standarden sjunker på företagens redo-
visning. Legitimiteten kan till viss del återupprättas via dessa åtgärder. På så sätt 
kan informationsasymmetrin förhindras att öka. Kanske är Skatteverket något 
mer positiv till de kompensatoriska åtgärderna eftersom de är de som föreslås 
utföra en del av dem. De äger så att säga frågan och litar till sin förmåga. 
 
Figur 7, Matris över Skatteverkets remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, ste-
wardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 

Intressent; 
 

Intressentmodellen Agentteorin Stewardship-teo-
rin 

Legitimitetsteorin 

Skatteverket 
Orolig att fusk och fel i 
deklarationer kommer 
att öka eftersom revis-
ionens preventiva roll 
försvinner, risk för 
ökad informations-
asymmetri 
 

Myndighetens intressen 
av korrekta deklarat-
ioner från början tas ej 
tillvara 
 

De kompensatoriska 
åtgärderna allmän bok-
föringskontroll, utvid-
gad upplysningsskyldig-
het samt obligatoriskt 
intyg av revisor och bi-
trädande av redovis-
ningskonsult är posi-
tiva, kan motverka 
ökad informations-
asymmetri. 
 

För att säkerställa sina 
intressen behöver Skat-
teverket ökade resurser. 

Myndigheten förlo-
rar som principal 
möjligheten att 
kontrollera agen-
ten(företaget)  
 

Den kompensato-
riska åtgärderna all-
män bokförings-
kontroll, utvidgad 
upplysningsskyldig-
het och obligato-
riskt intyg av revi-
sor och biträdande 
av redovisnings-
konsult är positivt, 
kan motverka ökad 
informationsasym-
metri 
 
 
 
 
 
 
 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur 

Revision skapar legitimitet åt 
redovisningsinformation. 
Därför avvisar myndigheten 
förslaget om revisionsplik-
tens avskaffande i sin helhet. 
Informationsasymmetrin 
ökar. 
 

Alla de kompensatoriska åt-
gärderna som föreslås upp-
skattas, kan till viss del åter-
upprätta legitimiteten hos re-
dovisningsinformationen. På 
så sätt kan informations-
asymmetrin förhindras att 
öka.  
 

 

Källa; Egen design. 

7.3. Analys av Konkurrensverkets remissvar utifrån intressentmo-
dellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin  

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om slopad revisionsplikt för de små pri-
vata aktiebolagen. Myndigheten konstaterar att det förslaget ligger i linje med 
regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen (Kon-
kurrensverket 2008). 
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Konkurrensverket tillhör intressenten stat och kommun enligt intressentmo-
dellen. Myndigheten anser att deras intresse av att främja en effektiv konkur-
rens gynnas av lagförslaget. Det ligger i myndighetens intresse att verka för att 
nya företag får det lättare att etablera sig på marknaden och att svenska företag 
skall lyckas på den internationella marknaden. Företagen har ett intresse av Kon-
kurrensverket på så sätt att de anses gynnas av en effektiv konkurrens. Revis-
ionspliktens avskaffande gynnar dessa intressen, anser Konkurrensverket. Re-
dovisningsbranschen kommer att pressas till att sänka priserna på sina tjänster. 
Det gynnar de små privata aktiebolagen, eftersom de inte tyngs av revisions-
kostnader som deras konkurrenter inte har. Som diskuterats tidigare är det inte 
möjligt att utläsa av remissvaret huruvida Konkurrensverket anser att företagen 
och dess intressenter kommer att erfara ökad eller minskad informationsasym-
metri som en konsekvens av lagförslaget.  

De kompensatoriska åtgärderna arbetar mot Konkurrensverkets intressen. Åt-
gärderna kan motverka reformen, då de kan upplevas så pass betungande att de 
tvingar företagen till en revision som de egentligen inte har efterfrågat.  

Att tillämpa agentteorins eller Stewardship-teorins tankestruktur på Konkur-
rensverkets remissvar låter sig inte göras. Myndigheten har inte någon agent-, 
och principalrelation till företaget, varför diskussionen om informationsasym-
metri inte är aktuell. 

I Konkurrensverkets diskussion om de kompensatoriska åtgärderna återfinns en 
liten skärva av argumentation som för tankarna till legitimitetsteorin. Myndig-
heten påpekar att de företag som arbetar för att hålla en hög nivå på sin bokfö-
ring kan bli de som upplever sig pressade att nyttja revision trots att de egentli-
gen kanske efterfråga andra tjänster. Företags strävan efter legitimitet på redo-
visningsområdet kan, enligt Konkurrensverket, leda till en konkurrensmässig 
nackdel: De konkurrerar då med företag som väljer att inte nyttja revision och 
då inte heller har den administrativa kostnaden.  
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Figur 8, Matris över Konkurrensverket remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, ste-
wardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri. 

Intressent; 
 

Intressentmodellen Agentteorin Stewardship-teo-
rin 

Legitimitetsteorin 

Konkurrensverket 
Intresset av effektiv 
konkurrens och möjlig-
het för nya företag att 
etablera sig (läs inom 
redovisningsbranschen) 
tillvaratas 
 

Intresset av att svenska 
företag lyckas konkur-
rera med andra företag 
internationellt gynnas 
av förslaget 
 

Redovisningsbranschen 
pressas till att sänka 
priserna på sina tjäns-
ter, vilket gynnar de 
små privata aktiebola-
gen.  
 

De kompensatoriska 
åtgärderna tvinga före-
tagen till en revision 
som de egentligen inte 
har efterfrågat, vilket 
motverkar Konkur-
rensverkets intressen  
 

Myndigheten skriver 
inget om ökad eller 
minskad informations-
asymmetri mellan dem 
och företagen som lag-
förslaget berör. 

Myndigheten skri-
ver inget om ökad 
eller minskad in-
formationsasym-
metri mellan dem 
och företagen som 
lagförslaget berör. 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur 
 

Myndigheten skri-
ver inget om ökad 
eller minskad in-
formationsasym-
metri mellan dem 
och företagen som 
lagförslaget berör. 

Myndigheten skriver 
inget om ökad eller mins-
kad informationsasym-
metri mellan dem och fö-
retagen som lagförslaget 
berör. 
 

Företagen som nyttjar re-
vision för att uppnå legi-
timitet på redovisnings-
området kan erfara en 
konkurrensmässig nack-
del: De konkurrerar då 
med företag som väljer 
att inte nyttja revision 
och då inte heller har den 
administrativa kostnaden.  
 

Källa; Egen design  

7.4. Analys av Svenska Bankföreningens remissvar utifrån intressent-
modellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin  

Svenska Bankföreningen ställer sig positivt till förslaget om revisionspliktens 
avskaffande. De tillstyrker de förslagna gränsvärdena och avskaffandet av för-
valtningsrevisionen. Däremot avstyrker de förslaget om att avskaffa tvånget för 
revisor att anmäla vid misstanke om brott. (Svenska Bankföreningen 2008).  

Svenska Bankföreningen tillhör intressentgruppen kreditgivare enligt intres-
sentmodellen. Svenska Bankföreningens uppgift är att verka för sin medlem-
mar, de svenska bankerna. Dessa banker har i egenskap av kreditgivare ett in-
tresse av de små privata aktiebolagen. Företagen i sin tur har ett intresse av ban-
kerna för att erhålla krediter. Bankerna har ett intresse av att erhålla korrekt 
redovisningsinformation för att kunna bedöma kunden kreditvärdighet. Trots 
att revisorerna ger trovärdighet åt redovisningsinformationen är Svenska Bank-
föreningen positiv till revisionspliktens avskaffande. Det är fler intressen som 
talar för ett avskaffande av revisionen. Svenska Bankföringen är intresserade av 
att reducera kostnadsbördan för de svenska företagen och dess konkurrenskraft 
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skulle öka. Genom nya avtalslösningar mellan bank och kund kan befarad in-
formationsasymmetri undvikas. Avtalslösningarna kan, som tidigare nämnts 
t.ex. vara att ägaren går i borgen för företagets kredit.  

Avskaffande av förvaltningsrevision ses som positivt. Medlemmarnas intresse 
är att det är bra med revision. Kan det leda till att fler använder finansiell revision 
om förvaltningsrevisionen slopas så är det bra. Avskaffad förvaltningsrevision 
kan då minska informationsasymmetrin. 

Enligt agentteorin söker principalen kontrollera agenten. Som nämnts ovan ses 
avtalslösningar, t.ex. borgensåtaganden, mellan bank och kund som ett sätt att 
minska informationsasymmetrin mellan principalen och agenten. Revision ses 
fortfarande som ett bra sätt för principalen, banken, att kontrollera agenten, fö-
retaget. Det finns dock andra sätt som är i Bankföreningens medlemmars in-
tressen. Risken för informationssymmetri antas därför inte öka som ett resultat 
av revisionspliktens avskaffande. 

Agentens och principalens relation och informationsasymmetri dem emellan är 
enligt ovan, av intresse också i stewardship-teorin. I Svenska Bankföreningens 
remissvar går det att utläsa drag som påminner om denna teori och dess syn på 
agenten/stewardens förvaltande roll. Eftersom ägande och ledning ofta sam-
manfaller i de små privata aktiebolagen är inte tanken så främmande på agenten 
som en förvaltare av resurser. Genom att kräva borgensåtagande av agenten 
kommer agenten och principalens intressen att sammanflätas. Ägaren vill inte 
riskera sin privata ekonomi genom att låta krediter förfalla och banken lider inte 
kreditförlust. 

Svenska Bankföreningen skriver att banker uppskattar revisorer och att de är till 
stor hjälp vid kreditbedömningen av kunder. Tankesättet rimmar väl med legi-
timitetsteorins tanke om att revisorn styrker eller legitimerar företagens redo-
visning. Bankföreningen är trots detta inte avvisande till revisionspliktens av-
skaffande då avtalslösningar kan ge tillfredställande legitimering åt kundernas 
kreditvärdighet. Bankföreningens remissvar visar att de inte hyser någon farhåga 
att det skall uppstå en informationssymmetri mellan företagen och bankerna.  

Ett problem som har med legitimiteten i företagens information till föreningens 
medlemmar är den föreslagna opt-in-lösningen. Den riskerar att leda till att Bo-
lagsverket har felaktig information om huruvida ett aktiebolag nyttjar revision 
eller inte, skriver Bankföreningen: Här finns det således risk för ökad informat-
ionsasymmetri. Därför föreslår Svenska Bankföreningen en opt-out-lösning. 
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Det ligger i Svenska Bankföreningens medlemmars intresse att erhålla en kor-
rekt bild av företagets val av revision eller inte. Det kan påverka kreditbedöm-
ningen av kund.  

Bankföreningen ser problem med avskaffandet av revisorns tvång att anmäla 
vid misstanke om brott hos det granskade företaget. Förtroendet för revisors-
uppdraget skulle då undergrävas och därmed legitimiteten i den finansiella re-
visionen. Revisionen minskar informationsasymmetrin mellan företag och bank. 
Kan banken inte lita till revisorn finns det ingen mening med revision, alla kun-
der behöver då erhålla avtalslösningar. Informationssymmetrin riskerar då att 
öka. Därför är det logiskt att Bankföreningen ställer sig avvisande till den delen 
av lagförslaget.  

 
Figur 9, Matris över Svenska Bankföreningens remissvar utifrån intressentmodellen, agentte-
orin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri 

Intressent; 
 

Intressentmodellen Agentteorin Stewardship-teo-
rin 

Legitimitetsteorin 

Svenska Bankföre-
ningen  

Intresset att minska den 
ekonomiska bördan för 
små privata aktiebolag 
tillvaratas  
 

Informationsasymme-
trin minskar genom av-
talslösningar mellan 
bank och kund genom 
t.ex. borgensåtagande. 
 

Avskaffad förvaltnings-
revision är bra eftersom 
det kan leda till att fler 
företag nyttjar finansiell 
revision. Det minskar 
informationsasymme-
trin.   
 

 

Medlemmarna ris-
kerar inte att som 
principal förlora 
möjlighet att kon-
trollera agenten(fö-
retaget)  
 

Genom avtalslös-
ningar, t.ex. bor-
gensåtaganden kan 
en ökad informat-
ionsasymmetri und-
vikas. 
 

Den kompensato-
riska åtgärderna all-
män bokförings-
kontroll, utvidgad 
upplysningsskyldig-
het och obligato-
riskt intyg av revi-
sor och biträdande 
av redovisnings-
konsult är positivt, 
kan motverka ökad 
informationsasym-
metri 

Ägande och ledning 
sammanfaller ofta i 
de små privata ak-
tiebolagen. Ägaren 
kan därför betraktas 
som en steward. 
 

Genom att kräva 
borgensåtagande av 
agenten kommer 
agenten och princi-
palens intressen att 
sammanflätas. Äga-
ren vill inte riskera 
sin privata ekonomi 
genom att låta kre-
diter förfalla och 
banken lider inte 
kreditförlust 

Genom avtalslösningar 
kan tillfredställande le-
gitimering åt kundernas 
kreditvärdighet uppnås. 
 

Bankföreningens hyser 
inte någon farhåga att 
det skall uppstå en in-
formationssymmetri 
mellan företagen och 
bankerna.  
 

Den föreslagna opt-in-
lösningen riskerar att 
leda till att Bolagsverket 
har felaktig information 
om huruvida ett aktie-
bolag nyttjar revision 
eller inte. Här finns det 
således risk för ökad in-
formations asymmetri.  
 

Avvisande till avskaf-
fandet av revisorns 
tvång att anmäla vid 
misstanke om brott hos 
det granskade företaget. 
Skadar revisorns legiti-
mering av redovisnings-
information, risk för 
ökad informations-
asymmetri. 

Källa; Egen design. 

7.5. Analys av likheter och skillnader mellan remissvaren  

Nedan diskuteras och belyses remissinstansernas likheter och skillnader utifrån 
intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med 
fokus på informationsasymmetri. För överskådlighetens skull avslutas avsnittet 
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med en matris där denna studiers resultat-, och analysdel sammanställts. De fyra 
undersökta remissinstanserna uppvisar både likheter och skillnader i inställ-
ningen till förslaget om revisionspliktens avskaffande för små privata aktiebolag.  

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket avstyrker bägge lagförändringen. Kon-
kurrensverket och Svenska Bankföreningen däremot är båda positiva till lagför-
slaget. Förklaringen till de olika ståndpunkterna är att de har olika intressen i de 
företag som berörs. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är båda statliga 
myndigheter med stort intresse av att företagens räkenskaper är riktiga från bör-
jan. Korrekta räkenskaper har naturligtvis även Svenska Bankföreningens med-
lemsbanker ett stort intresse av. Bankerna kan till skillnad från Skatteverket och 
Ekobrottsmyndigheten säkra sina intressen via avtalslösningar med företaget i 
fråga. Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är i mångt och mycket en mer 
kontrollerande instans än vad bankerna är.  

Konkurrensverkets remissvar är det som skiljer sig ut sig mest av de fyra under-
sökta remissinstanserna. Konkurrensverkets intressen av att skapa förutsätt-
ningar för en effektiv marknad påverkas inte primärt av företagens redovis-
ningsinformation. Det ligger i deras intresse att de svenska företagens konkur-
renskraft i förhållande till de europiska dito stärks genom att de också undantas 
revisionsplikt. Myndigheten fokuserar, till skillnad från de andra tre remissin-
stanserna, på hur förslaget kommer att gynna konkurrensen och effektiviteten 
på redovisningsbranschen i Sverige. Svenska Bankföreningen snuddar vid det 
men det är inte det ämnet som står i fokus.  

Skatteverket och Ekobrottsmyndighetens remissvar visar att de är oroliga för att 
informationsasymmetrin mellan dem som principal och företagen/agenten 
kommer att öka. I konkurrensverkets remissvar återfinns ingen diskussion som 
går att tolka som en oro för ökad informationsasymmetri. Svenska Bankföre-
ningen uppvisar inte någon farhåga för en ökad informationsasymmetri ef-
tersom de via avtalslösningar kan lösa sådana problem. Svenska Bankföreningen 
är den enda av de fyra remissinstanserna som har något resonemang som på-
minner om Stewardship-teorins tankestruktur, då de via t.ex. borgensåtaganden 
får företagaren/stewardens intresse att sammanfalla med bankens/principalens 
intresse. 

Vikten av att redovisningsinformationens legitimitet säkras återfinns hos alla de 
remissvar som undersökts, förutom hos Konkurrensverket. Myndigheten är ne-
gativ till de kompensatoriska åtgärderna. Risken finns att företag som anser att 
det är viktigt att redovisningsinformationen upplevs som legitim kommer att 
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välja att nyttja revision, för att de kompensatoriska åtgärden är alltför betung-
ande. Trots att de egentligen vill använda sig av andra redovisnings tjänster. 
Dessa företag kan då erfara en konkurrensmässig nackdel: De konkurrerar med 
företag som inte nyttjar revision, och då inte heller har den administrativa kost-
naden. Skatteverket däremot anser att de kompensatoriska åtgärderna är ett bra 
instrument att söka uppnå legitimitet. Ekobrottsmyndigheten anser att de kom-
pensatoriska åtgärderna inte är tillräckliga för att ge redovisningsinformationen 
legitimitet. Det kan endast revision göra. Svenska Bankföreningen hyser ingen 
större oro för en minskad legitimitet hos redovisningsinformationen hos de fö-
retag som väljer att avstå revision. Föreningens har dock en invändning där de 
anser att legitimiteten är hotad. De är avvisande till avskaffandet av revisorns 
tvång att anmäla vid misstanke om brott hos det granskade företaget. Det skadar 
revisorns legitimering av redovisningsinformation och risk för ökad informat-
ionsasymmetri uppstår då om man inte kan lita till revisorn. 
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Figur 10, Matris över likheter och skillnader mellan remissvaren utifrån intressentmodellen, 
agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin med fokus på informationsasymmetri 

Intressent Inställning till lag-
förslaget (med avse-
ende på informat-
ionsasymmetri) 

Intressent-mo-
dellen 

Agentteorin Stewardship-teo-
rin 

Legitimitets-teorin 

Ekobrotts- 
myndigheten 

Negativt;  
Avskaffandet av re-
visionsplikten och 
förvaltningsrevis-
ionen, ökad inform-
ationsasymmetri  
 
Avskaffandet av re-
visorns skyldighet 
att anmäla miss-
tanke om brott, 
ökad informations-
asymmetri 
 
Gränsvärdena för 
revision är för 
höga, ökad inform-
ationsasymmetri 
 
Utvidgad upplys-
ningsskyldighet 
gentemot Skatte-
verket, tveksamma, 
verkningslöst, ökad 
informationsasym-
metri 
 
Allmän bokförings-
kontroll genomförd 
av Skatteverket, 
tveksamma, verk-
ningslöst, ökad in-
formationsasymmetri 
 
Övergångsreglerna, 
nej till opt-in-lös-
ning, ökad informat-
ionsasymmetri 
 
Positivt;  
Positiv till att aktie-
bolagen skall ange 
i deklarationen om 
de anlitat en revisor 
för att upprätta års-
bokslutet, minskad 
informationsasym-
metri 

Myndighetens intres-
sen av korrekt in-
formation från före-
tagen tas ej tillvara 
 
Revisionens preven-
tiva verkan försvin-
ner 
 
De kompensatoriska 
åtgärderna tar inte i 
tillräcklig utsträck-
ning tillvara myndig-
hetens intressen 

Myndigheten förlo-
rar som principal 
möjligheten att kon-
trollera agenten(fö-
retaget)  
 
Den kompensato-
riska åtgärden med 
ett obligatorium att 
redovisa ev. hjälp 
med upprättandet av 
årsbokslutet sen 
som positivt. Mins-
kar till viss del in-
formationsasymme-
trin hos just dessa 
företag. Som helhet 
är det dock inte till-
räckligt. 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur. 

Endast revision skapar 
legitimitet åt redovis-
ningsinformation. Där-
för avvisar myndig-
heten förslaget om re-
visionspliktens avskaf-
fande i sin helhet. In-
formationsasymmetrin 
ökar. 
 
De kompensatoriska 
åtgärderna ses inte som 
tillräckliga. Den utvid-
gade upplysningsskyl-
digheten gentemot 
Skatteverket ersätter 
inte den legitimitet, vil-
ken en revisors skänker 
åt redovisningen. In-
formationsasymmetrin 
ökar. 
 
Den kompensatoriska 
åtgärden med ett obli-
gatorium att redovisa 
ev. hjälp med upprät-
tandet av årsbokslutet 
sen som positivt. Ger 
legitimitet åt just dessa 
företag. Som helhet är 
det dock inte tillräck-
ligt. 

Skatteverket 
Negativt; 
Avskaffandet av re-
visionsplikten, ökad 
informationsasym-
metri  
 
Gränsvärdena för 
revision är för 
höga, ökad inform-
ationsasymmetri 
 
Övergångsreglerna, 
nej till opt-in-lös-
ning, ökad informat-
ionsasymmetri 
Positivt; 
Allmän bokförings-
kontroll, minskad 
informationsasym-
metri 
 
Utvidgad upplys-
ningsskyldighet, 
minskad informat-
ionsasymmetri 
 

Orolig att fusk och 
fel i deklarationer 
kommer att öka ef-
tersom revisionens 
preventiva roll för-
svinner, risk för ökad 
informationsasym-
metri 
 
Myndighetens intres-
sen av korrekta de-
klarationer från bör-
jan tas ej tillvara 
 
De kompensatoriska 
åtgärderna allmän 
bokföringskontroll, 
utvidgad upplys-
ningsskyldighet samt 
obligatoriskt intyg av 
revisor och biträ-
dande av redovis-
ningskonsult är posi-
tiva, kan motverka 
ökad informations-
asymmetri. 
 

Myndigheten förlo-
rar som principal 
möjligheten att kon-
trollera agenten(fö-
retaget)  
 
Den kompensato-
riska åtgärderna all-
män bokföringskon-
troll, utvidgad upp-
lysningsskyldighet 
och obligatoriskt in-
tyg av revisor och 
biträdande av redo-
visningskonsult är 
positivt, kan mot-
verka ökad inform-
ationsasymmetri 
 
 
 

 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur 

Revision skapar legiti-
mitet åt redovisnings-
information. Därför 
avvisar myndigheten 
förslaget om revisions-
pliktens avskaffande i 
sin helhet. Informat-
ionsasymmetrin ökar. 
 
Alla de kompensato-
riska åtgärderna som 
föreslås uppskattas, 
kan till viss del åter-
upprätta legitimiteten 
hor redovisningsin-
formationen. På så sätt 
kan informationsasym-
metrin förhindras att 
öka.  
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Aktiebolagen skall 
ange i deklarat-
ionen om de anlitat 
en revisor för att 
upprätta årsbokslu-
tet, bör komplette-
ras med upplysning 
från Bolagsverket, 
minskad informat-
ionsasymmetri 

För att säkerställa 
sina intressen behö-
ver Skatteverket 
ökade resurser. 

Konkurrens-
verket 

Negativt; 
Utvidgad upplys-
ningsskyldighet, 
ingen ståndpunkt om 
ökad eller minskad 
informationsasym-
metri 
 
Obligatoriskt upp-
giftslämnande om 
huruvida företaget 
använder sig av re-
vision eller inte, 
ingen ståndpunkt om 
ökad eller minskad 
informationsasym-
metri 
 
Positivt; 
Revisionspliktens 
avskaffande, ingen 
ståndpunkt om ökad 
eller minskad in-
formationsasymmetri 

Intresset av effektiv 
konkurrens och möj-
lighet för nya företag 
att etablera sig (läs 
inom redovisnings-
branschen) tillvaratas 
 
Intresset av att 
svenska företag 
lyckas konkurrera 
med andra företag 
internationellt gyn-
nas av förslaget 
 
Redovisnings-
branschen pressas till 
att sänka priserna på 
sina tjänster, vilket 
gynnar de små pri-
vata aktiebolagen.  
 
De kompensatoriska 
åtgärderna tvinga fö-
retagen till en revis-
ion som de egentli-
gen inte har efterfrå-
gat, vilket motverkar 
Konkurrensverkets 
intressen  
 
Myndigheten skriver 
inget om ökad eller 
minskad informat-
ionsasymmetri mel-
lan dem och företa-
gen som lagförslaget 
berör 

Myndigheten skriver 
inget om ökad eller 
minskad informat-
ionsasymmetri mel-
lan dem och företa-
gen som lagförslaget 
berör. 

Inga spår av Ste-
wardship-teorins 
tankestruktur 
 
Myndigheten skri-
ver inget om ökad 
eller minskad in-
formationsasym-
metri mellan dem 
och företagen som 
lagförslaget berör. 

Myndigheten skriver 
inget om ökad eller 
minskad informations-
asymmetri mellan dem 
och företagen som lag-
förslaget berör. 
 
Företagen som nyttjar 
revision för att uppnå 
legitimitet på redovis-
ningsområdet kan er-
fara en konkur-
rensmässig nackdel: De 
konkurrerar då med 
företag som väljer att 
inte nyttja revision och 
då inte heller har den 
administrativa kostna-
den.  

 

Svenska 
Bankföre-
ningen 

Negativt; 
Övergångsreglerna, 
nej till opt-in-lös-
ning, ökad informat-
ionsasymmetri 
 
Avskaffandet av re-
visorns skyldighet 
att anmäla miss-
tanke om brott, 
ökad informations-
asymmetri  
 
Positivt; 
Revisionspliktens 
avskaffande, ingen 
risk för ökad inform-
ationsasymmetri 
 
Avskaffandet för-
valtningsrevis-
ionen, ingen risk för 
ökad informations-
asymmetri 
 
Gränsvärdena för 
revision, ingen risk 
för ökad informat-
ionsasymmetri 

Intresset att minska 
den ekonomiska bör-
dan för små privata 
aktiebolag tillvaratas  
 
Informationsasym-
metrin minskar ge-
nom avtalslösningar 
mellan bank och 
kund genom t.ex. 
borgensåtagande. 
 
Avskaffad förvalt-
ningsrevision är bra 
eftersom det kan 
leda till att fler före-
tag nyttjar finansiell 
revision. Det mins-
kar informations-
asymmetrin.   
 

 

Medlemmarna riske-
rar inte att som prin-
cipal förlora möjlig-
het att kontrollera 
agenten(företaget)  
 
Genom avtalslös-
ningar, t.ex. bor-
gensåtaganden kan 
en ökad informat-
ionsasymmetri und-
vikas. 
 
Den kompensato-
riska åtgärderna all-
män bokföringskon-
troll, utvidgad upp-
lysningsskyldighet 
och obligatoriskt in-
tyg av revisor och 
biträdande av redo-
visningskonsult är 
positivt, kan mot-
verka ökad inform-
ationsasymmetri 

Ägande och led-
ning sammanfaller 
ofta i de små pri-
vata aktiebolagen. 
Ägaren kan därför 
betraktas som en 
steward. 
 
Genom att kräva 
borgensåtagande av 
agenten kommer 
agenten och princi-
palens intressen att 
sammanflätas. Äga-
ren vill inte riskera 
sin privata ekonomi 
genom att låta kre-
diter förfalla och 
banken lider inte 
kreditförlust 

Genom avtalslösningar 
kan tillfredställande le-
gitimering åt kunder-
nas kreditvärdighet 
uppnås. 
 
Bankföreningens hyser 
inte någon farhåga att 
det skall uppstå en in-
formationssymmetri 
mellan företagen och 
bankerna.  
 
Den föreslagna opt-in-
lösningen riskerar att 
leda till att Bolagsver-
ket har felaktig inform-
ation om huruvida ett 
aktiebolag nyttjar revis-
ion eller inte. Här finns 
det således risk för 
ökad informations 
asymmetri.  
 
Avvisande till avskaf-
fandet av revisorns 
tvång att anmäla vid 
misstanke om brott 
hos det granskade före-
taget. Skadar revisorns 
legitimering av redovis-
ningsinformation, risk 
för ökad informations-
asymmetri 

Källa; Egen design. 
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8. Slutsatser 

Nedan följer en genomgång av denna studies slutsatser. Avsnittet visar att syftet 
är uppfyllt. De fyra intressenternas syn på ev. risk för ökad informationsasym-
metri p.g.a. revisionspliktens avskaffande för små privata aktiebolag redovisas. 
Intressenternas syn på de kompensatoriska åtgärderna redovisas också.  

Två av frågeställningarna var vilka risker för ökad informationsasymmetri in-
tressenterna ansåg att lagförslaget kunde generera, och hur intressenterna såg på 
de föreslagna kompensatoriska åtgärderna? Vilka likheter och skillnader finns 
mellan intressenternas remissvar angående informationsasymmetri och synen på 
de kompensatoriska åtgärderna? Analysen av remissvaren visade att remissin-
stanserna redovisade olika synsätt och resonemang kring huruvida förslaget ris-
kerade att leda till en ökad informationsasymmetri mellan dem och företagen. 

Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket är negativa till revisionspliktensavskaf-
fande, slopandet av förvaltningsrevisionen samt upphävandet av revisorns skyl-
dighet att anmäla vid brottsmisstanke. Den föreslagna opt-in-lösningen gillas 
inte heller. Myndigheterna vill att gränsvärdena skall sättas lägre för vilka som 
skall vara tvungna att genomgå revision. Ekobrottsmyndigheten anser att för-
slaget sammantaget riskerar att leda till en ökad osund konkurrens mellan före-
tagen i fråga, p.g.a. en stigande ekonomisk brottslighet. De kompensatoriska 
åtgärderna i form av en ökad bokföringskontroll, vilken Skatteverket skall ge-
nomföra, anses av Ekobrottsmyndigheten vara mer eller mindre verkningslös. 
Av resonemanget ovan följer att Ekobrottsmyndigheten anser att informations-
asymmetrin riskerar att svälla, som en konsekvens av lagförslaget. Skatteverket 
däremot är mer positiv till de kompensatoriska åtgärderna förutsatt att myndig-
heten erhåller ökade resurser. Trots de i Skatteverkets mening vettiga kompen-
satoriska åtgärderna ser myndigheten att förslaget riskerar att leda till att fusk 
och fel ökar i deklarationerna. Skattefelen kan komma att öka. Informations-
asymmetrin mellan företagen och Skatteverket kan därmed komma att öka, som 
en konsekvens av revisionspliktens avskaffande. 

Konkurrensverket och Svenska Bankföreningen är positiva till lagförslaget. De 
anser att de leder till att företagens administrativa belastning minskar och att 
dess internationella konkurrenskraft kan komma att öka, som ett resultat av lag-
förändringen. I Konkurrensverkets remissvar går det inte att utläsa huruvida de 
anser att revisionspliktens avskaffande leder till någon ökad informationsasym-
metri mellan dem och företagen. Svenska Bankföreningens remissvar har en 
motsägelsefull argumentation. Föreningen skriver att de tror att de flesta företag 
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trots allt kommer att nyttja revision. Hur kan förslaget då sänka de administra-
tiva kostnaderna och öka konkurrenskraften för dessa företag? Svenska Bank-
föreningen är inte nöjda med en opt-in-lösning. De anser inte heller att det är 
bra med avskaffandet av anmälningsplikt för revisorerna vid misstanke om 
brott, vilket kan öka informationsasymmetrin. På det hela taget är dock inte en 
ökad informationsasymmetri något större problem för Svenska Bankförening-
ens medlemmar. Medlemsbankerna kan hantera informationsasymmetriproble-
met via avtalslösningar med kund. 

Ytterligare frågor som studien arbetat med är; hur intressenternas remissvar kan 
tolkas utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimi-
tetsteorin med avseende på ev. informationsasymmetri? Hur kan dessa likheter 
och skillnader förklaras utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-te-
orin och legitimitetsteorin? Nedan redovisas svaren på frågorna ovan. 

Remissvaren tolkade och analyserade utifrån denna studies teoretiska referens-
ram visar att intressenterna både uppvisar likheter och skillnader i argumentat-
ion och syn på lagförslaget. Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets intressen 
påverkas negativt eftersom revisionens brottspreventiva påverkan försvinner, 
enligt dem. Användandet av agentteorins tankestruktur medger att Ekobrotts-
myndigheten och Skatteverket går att betrakta som principal, vilken söker kon-
trollera och minimera informationsasymmetrin i förhållande till agenten. Agen-
ten i detta fall är de företag som ej använder sig av revision. Eftersom revisionen 
försvinner ökar agentens informationsövertag gentemot myndigheterna. Det 
går inte se några drag av stewardships-teorins synsätt i Ekobrottsmyndighetens 
remissvar. Att agenten och principalens intressen skulle sammanfalla är inte ett 
axiom, vilken remissvaren återspeglar. Kanske kan det förklaras av Ekobrotts-
myndighetens uppdrag att förhindra och upptäcka ekonomisk brottslighet. Skat-
teverket har en liknade uppgift. Uppdraget består i att förebygga och upptäcka 
skattefel och skattefusk. Myndigheterna letar efter de som inte har goda avsikter 
med sitt agerande. Legitimiteten hos företagens redovisning är enligt Ekobrotts-
myndigheten förmenande avhängig huruvida de har revision eller ej. Det är där-
för logisk att myndigheten anser att den enda kompensatoriska åtgärden som är 
verkningsfull är den som säger att de företag som faktiskt har redovisning skall 
vara tvungna att redovisa det. Skatteverket är inte riktigt lika kategoriska då de 
anser att de kompensatoriska åtgärderna till viss del kan återupprätta legitimite-
ten hos företagens redovisning. 

Konkurrensverkets och Svenska Bankföreningens intressen påverkas positivt av 
lagförslaget. Som nämnts ovan, är de båda bl.a. intresserade av att företagens 
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administrativa börda skall lätta och att konkurrenskraften hos de svenska före-
tagen skall öka. Något som båda intressenterna anser att lagförslaget kan bidra 
till. Det går inte att applicera agentteorins-, stewardship-teorins-, eller legitimi-
tetsteorins tankestruktur på Konkurrensverkets remissvar. Konkurrensverkets 
argumentation bygger på att de svenska företagens konkurrenskraft i förhål-
lande till andra liknade företag internationellt kommer att stärkas och att det är 
av godo. bra. Huruvida det kan uppkomma en brist på insyn i de företag som 
inte nyttjar revision diskuteras inte. Inte heller belyses hur dessa företags intres-
senter kan komma att påverkas av brist på revision. Det ligger inte i Konkur-
rensverkets uppdrag. De skall verka för en effektiv konkurrens på den svenska 
marknaden.  

Svenska Bankföreningens remissvar ger vid handen att de ser bankerna som 
principal i förhållande till företagen som ses som agenter. Informationsasymme-
trin dem emellan kommer inte att öka som en konsekvens av lagförslaget då 
banken kan reglera detta via avtalslösningar. Även de kompensatoriska åtgär-
derna minskar risken för en ökad informationsasymmetri, anser Svenska Bank-
föreningen. Ägaren betraktas av Bankföreningen som en steward och genom att 
kräva borgensåtagande av ägaren kan bankens och agentens intressen komma 
att sammanfalla. Svenska Bankföreningen är därmed den enda av de undersökta 
intressenterna där det finns spår av stewardship-teorins tankegods i remissvaret. 
Legitimiteten kan hotas av förslaget om opt-in-lösningar och förslaget om att 
revisorn inte skall behöva anmäla vid misstanke om brott. Det som främjar le-
gitimiteten hos de företag som inte nyttar revision är avtalslösningar mellan bank 
och kund, anser Svenska Bankföreningen.  

Som visats ovan liknar Ekobrottsmyndighetens och Skatteverkets argumentat-
ion varandra och de är båda negativa till förslaget. Konkurrensverket och 
Svenska Bankföreningen är båda positiva till förslaget. Svenska Bankföreningen 
har dock fler invändningar än vad Konkurrensverket har. Dessa intressenters 
olika ståndpunkter grundar sig enligt ovan i deras skilda uppdrag och intresse. 

Denna studie bjöd på några intressanta överraskningar: Det var att stewardship-
teorin endast återfanns i Svenska Bankföreningens remissvar. Värt att notera är 
Konkurrensverket och Ekobrottsmyndighetens djupt skilda inställningar till lag-
förslaget, trots att de båda använder konkurrens i sin argumentation.   
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9. Förslag och rekommendationer till vidare studier 

Det finns fler frågeställningar intressanta att undersöka än dem som denna stu-
die undersökt. Det snart gått sju år sedan lagförändringen trädde i kraft. Ett 
förslag till vidare studier är naturligtvis en uppföljning av denna studie. Hur ser 
utfallet ut för intressenterna? Har dess farhågor och eller förhoppningar infriats? 
Hur kan utfallet förklaras? Konkurrensverkets tankar om en effektivare redo-
visningsbransch med nya och prispressade tjänster är intressant att studera vi-
dare. Blev det som verket förutspådde? I vilken riktning har redovisnings-
branschen utvecklats och varför? Ekobrottsmyndighetens och skatteverkets far-
hågor skulle vara intressant att studera i en uppföljande studie. Blev det som de 
befarade? Hur agerar svenska banker vid kreditgivning till företag utan revision 
i dag? Lider de fler kreditförluster? Kan det i så fall förklaras av avsaknaden av 
revision?  

Vidare skulle det vara intressant att jämföra alla de 18 remissinstanserna utifrån 
samma angreppssätt som denna studie är genomförd på, det stora omfånget till 
trots. Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa intressenters inställning 
och varför?  
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Bilaga 1, Företeckning över remissvar över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten för 
små företag (SOU 2008:32)  

”Efter remiss har yttrande över betänkandet Avskaffande av revisionsplikten 
för små företag (SOU 2008:32) inkommit från Riksdagens ombudsmän, Riksre-
visionen, Sveriges riksbank, Göta hovrätt, Kammarrätten i Sundsvall, Bolags-
verket, Brottsförebyggande rådet, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, 
Ekonomistyrningsverket, Finansinspektionen, Institutet för tillväxtpolitiska stu-
dier, Justitiekanslern, Kammarkollegiet, Kommerskollegium, Konkurrensver-
ket, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Regelrådet, Revisorsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Statistiska 
centralbyrån, Statskontoret, Tullverket, Utredningen om ett samordnat insol-
vensförfarande (Ju 2007:05), Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 
2007:15), Verket för näringslivsutveckling, Nutek (numera Tillväxtverket), 
Åklagarmyndigheten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Juridiska fakul-
tetsnämnden vid Stockholms universitet, AktieTorget AB, FAR SRS, Finansbo-
lagens förening, Fondbolagens förening, Fristående Sparbankers Riksförbund 
(numera Sparbankernas Riksförbund), Föreningen Stiftelser i Samverkan SIS, 
FöretagarFörbundet, Företagarna, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Koope-
rativa Förbundet, Lantbrukarnas Riksförbund. Näringslivets Regelnämnd 
NNR, Stockholms Handelskammare, OMX Nordic Exchange Stockholm AB, 
StyrelseAkademien, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföre-
ningen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv, Sveriges advokatsamfund, Sveriges 
Aktiesparares Riksförbund, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer, Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund 
SRF. Yttranden har även inkommit från 2007 års insättningsgarantiutredning 
(Fi 2007:04), Ulf Gometz, Adrian & Partners AB, Stiftelsen Den Nya Välfärden, 
STAREV, Civilekonomerna, Sveriges läkarförbund och Alphabet AB. Bokfö-
ringsnämnden, Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA), Sveri-
ges exportråd, Utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning 
(Fi 2004:19), Utredningen om enklare redovisning (Ju 2007:07), Handelshög-
skolans fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet, Aktiemarknadsbolagens för-
ening, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden, 
Internrevisorernas förening, JAK Medlemsbank, Landsorganisationen i Sverige 
LO, Nordic Growth Market NGM AB, Näringslivets skattedelegation, Rådet 
för finansiell rapportering, Sjunde AP-fonden, Stiftelsen Industrifonden, Studi-
eförbundet Näringsliv och Samhälle SNS, Svenska Kreditföreningen, Svenska 
Riskkapitalföreningen, Sveriges Akademikers Centralorganisation SACO, Sveri-
ges allmänna hypoteksbank, Sveriges Finansanalytikers Förening SFF, Sveriges 
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Försäkringsförbund, Tjänstemännens Centralorganisation TCO samt VPC AB 
har beretts tillfälle att yttra sig men har avstått från att göra det.” 
(Prop.2009/10:204 Bilaga 3) 
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Bilaga 2, Ekobrottsmyndighetens remissvar över betänkandet Avskaf-
fande av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
 
Allmänt 
 
Det lagstiftningsarbete som pågår i olika sammanhang för att förenkla villkoren 
för företagare och underlätta etableringen av nya företag är positivt. Jag tänker 
i första hand på Utredningen om ett enklare aktiebolag (Ju 2007:15) som ska 
lämna sitt slut-betänkande i mars 2009 och Utredningen om enklare redovisning 
(Ju 2007:07) som ska lämna sitt slutbetänkande i juni 2009. 
 
Förenklade regler för företagare är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet 
inom ekobrottsområdet. Om lagstiftaren åstadkommer enklare handlingsregler 
för dem som driver näringsverksamhet i aktiebolag eller annan företagsform 
minskar risken för att brott begås av ren oaktsamhet. Det innebär naturligtvis 
klara fördelar för näringslivet och enskilda näringsidkare samtidigt som åklagar-
väsendet kan kon-centrera sina resurser till grovt oaktsamma och uppsåtliga åsi-
dosättanden av regler som är förenade med straffrättsliga sanktioner. 
 
Regelförenklingar är emellertid av olika slag. Vissa förenklingar är inriktade mot 
själva företagsformen, dvs. de regler som styr bildandet och drivandet av ett 
företag i viss associationsrättslig form. Andra förenklingar rör det materiella re-
gelverket som alla näringsidkare oavsett företagsform måste följa, t.ex. skatte-
bestämmelser och bokföringsbestämmelser. När förenklingar införs som går ut 
på att det ska vara enklare att starta och driva ett företag är det viktigt att också 
de materiella regler som företaget ska tillämpa på motsvarande sätt blir enklare. 
Förslaget om avskaffande av revisionsplikten måste därmed ses i sitt samman-
hang. De regler som gäller för före-tagens revision bör vara så enkla att det finns 
goda förutsättningar för merparten av de svenska företagen att ha en fullgod 
revision utan att det krävs att företaget har en revisor. 
 
Ytterst handlar det om att tillväxten i näringslivet förutsätter konkurrens på lika 
vill-kor där de regler som gäller för företagen tillämpas lika och utan möjlighet 
att genom olika former av brott sätta konkurrensen ur spel. För att minska ris-
ken för skadlig konkurrens behövs det olika slag av kontrollfunktioner. Reviso-
rerna spelar en viktig roll i detta hänseende. 
 
Aktiebolagsformen har en särställning bland de svenska företagsformerna. Kra-
vet på revision av ett aktiebolag bidrar till det förtroende som företagsformen 
har och är också en viktig förutsättning för aktieägarnas begränsade personliga 
betalningsansvar. I Sverige har vi valt att behandla alla aktiebolag oavsett storle-
ken i en och samma aktiebolagslag. Den valda lösningen medför – som utred-
ningen också pekar på – att vi kan tvingas att till viss del tillämpa EU:s krav på 
redovisning och revision, som utformats för stora börsnoterade företag, även 
för de minsta aktiebolagen. Detta är naturligtvis inte en önskvärd utveckling. 
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I linje med det anförda anser jag att det hade varit en fördel om förslagen om 
avskaffande av revisionsplikten för små företag hade föregåtts av nya regler om 
enklare aktiebolag och en mer genomgripande analys av vilka regelförändringar 
som behövs för att förenkla små bolags redovisning av sina affärshändelser och 
rörelsens gång. Nu har den ordningen inte valts, men jag utgår från att det om-
fattande lagstiftnings-arbete som pågår samordnas och att ett helhetsgrepp tas 
över de olika frågorna. 
 
Revisionsplikten 
 
Allmänt 
 
Enligt min uppfattning tar utredningen ett för stort steg genom sitt förslag om 
avskaffande av revisionsplikten. Med den korta tid som utredningen har haft till 
sitt förfogande har det inte varit möjligt att göra en ordentlig analys av konse-
kvenserna av så radikal förändring av revisionsplikten som utredningen föreslår. 
Bland annat har revisorernas betydelse för att förebygga brott inte analyserats 
tillräckligt. Att en sådan analys görs är naturligtvis viktigt för brottsbekämp-
ningen men framför allt för näringslivet och intresset av en sund konkurrens. 
 
Utredningen synes utgå från att de problem som kan uppkomma om företag 
väljer bort revisorn ska åtalas och straffas bort. Det är en illusion att tro att detta 
är möjligt. En förutsättning för en effektiv brottsbekämpning på ekobrottsom-
rådet är väl fungerande kontrollsystem och i dagens system spelar revisorerna 
en viktig roll. Straff-rättsliga åtgärder bör inte heller vara det primära för att 
komma till rätta med oaktsamma eller medvetna regelbrott inom ramen för ett 
företag. Straffrättsliga åtgärder måste i stället ses som en yttersta garant för att 
förhindra missbruk av aktiebolags-formen som träder in när andra medel är ut-
tömda. I stället är brottsförebyggande åt-gärder som ger ett starkt incitament för 
flertalet företag att agera riktigt ett effektivare och för alla parter mer tilltalande 
angreppssätt. 
 
Jag delar inte heller utredningens uppfattning att förslagen kommer att leda till 
be-tydligt lägre kostnader för företagen. Om utgångspunkten är densamma som 
utredningens - att de flesta aktiebolag frivilligt kommer att välja att ha en revisor 
- torde skillnaden i kostnader för obligatorisk eller frivillig revision bli marginell. 
En stor del av den besparingseffekt som utredningen räknar med genom att 
minska revisions-plikten torde därmed falla bort. I stället kan man anta att de 
besparingar som man är ute efter främst kommer att avse de företag som väljer 
bort revisorn och som - med utredningens eget synsätt – utgör den kategori av 
företag som antingen styrs av kriminella personer eller företag där ägaren befarar 
att revisorn kommer att upptäcka brott i verksamheten (sid. 203 – 204). 
 
Gränsvärden 
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Samtliga svenska aktiebolag har sedan lång tid tillbaka varit föremål för lagstad-
gad revision. Att nu gå till en ordning som innebär att bara några få procent av 
aktiebolagen blir pliktiga att ha en revisor är enligt min mening ett onödigt stort 
steg som man inte bör ta utan en mer ingående analys av revisionens betydelse 
för en sund konkurrens i näringslivet. 
 
En mer säker väg att gå vore att ta bort revisionsplikten för de små bolagen 
(som det varit utredningens uppdrag att föreslå) och därmed inte gå längre än 
de av utredningen angivna alternativa gränsvärdena, nämligen en nettoomsätt-
ning på 3 mkr, en balansomslutning på 1,5 mkr och tre anställda. Först sedan 
effekterna av en sådan re-form utvärderats bör man kunna överväga att höja 
gränsvärdena. 
 
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
 
Utredningen har föreslagit en opt-in-lösning som innebär att alla bestämmelser 
om revision i berörda aktiebolags bolagsordningar blir ogiltiga i samband med 
att lag-stiftningen träder i kraft. Detta innebär i sin tur att man på tusentals bo-
lagsstämmor måste fatta nya beslut om man vill behålla revisorn. 
 
En opt-out-lösning skulle innebära att lagstiftaren markerar betydelsen av att 
aktiebolagen anlitar revisorer. En sådan lösning innebär att aktiebolagen tvingas 
att aktivt ta ställning till om en revisor ska anlitas eller inte. Dessutom skulle den 
sannolikt bidra till att fler aktiebolag valde att behålla sin revisor. Jag förordnar 
därför en opt-out-lösning och att frågan övervägs ytterligare i det fortsatta lag-
stiftningsarbetet. 
 
Förvaltningsrevisionen 
 
Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen ska avskaffas i alla aktiebolag 
oavsett storlek. Förvaltningsrevisionen har stor betydelse för förutsättningarna 
för en års-stämma att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören 
ansvarsfrihet. Utan förvaltningsrevision torde det inte bli någon rekommendat-
ion från revisorn om ansvarsfrihet. Därmed urholkas värdet av ett eventuellt 
beslut på stämman om an-svarsfrihet. Enligt min uppfattning är det inte lämpligt 
att slopa förvaltningsrevisionen utan att först noga analysera om vi ska ha kvar 
ansvarsfrihetsinstitutet eller inte. 
 
Revisorns skyldighet att agera vid misstanke om brott 
 
Utredningen har föreslagit att revisorns skyldighet att anmäla misstanke om 
brott ska avskaffas, dock med ett praktiskt försumbart undantag motiverat med 
ett internationellt åtagande.  
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Enligt min uppfattning kvarstår de skäl som motiverade införandet av skyldig-
heten för revisorer att anmäla brott. Redan nu märks positiva effekter av syste-
met. Reformer av detta slag bör genomföras i ett långsiktigt perspektiv och det 
tar tid att få fungerande rutiner på plats när det gäller en skyldighet som omfattar 
så många aktörer i näringslivet. Det är därför inte rimligt att redan nu och utan 
närmare analys avskaffa revisorernas anmälningsskyldighet. 
 
Utredningen har också alltför mycket fokuserat på revisorernas anmälningar för 
försummelse att upprätta årsredovisning eller för sent upprättad årsredovisning. 
Det är visserligen riktigt att en betydande del av anmälningarna rör det slaget av 
bokföringsbrott, men även annan och allvarligare brottslighet fångas in genom 
anmälningsskyldigheten, något som utredningen inte beaktat. 
 
Det ärendehanteringssystem som Ekobrottsmyndigheten har att tillgå erbjuder 
för närvarande begränsade möjligheter att statistiskt följa upp anmälningar från 
revisorer. För att belysa vad revisorernas anmälningar leder till har det inom 
ramen för det samarbete med FAR SRS som Ekobrottsmyndigheten utvecklat 
under åren gjorts en manuell uppföljning och utvärdering under maj 2008. 
 
Vid genomgången undersöktes 16 slumpvis utvalda anmälningar. Perioden som 
undersöktes var maj – november 2007. Samtliga anmälningar hade lämnats in 
till Eko-brottsmyndigheten i Stockholm. Utvärderingen skedde som sagt i maj 
2008 och vid den tidpunkten pågick fortfarande utredning i tre ärenden. I samt-
liga fall hade revisorn anmält bokföringsbrott. I tolv fall hade orsaken varit att 
bolagets revisor saknat såväl bokföring som årsredovisning att revidera. I ett fall 
hade bolagets revisor inte fått kontakt med styrelsen. I ett annat fall hade orsa-
ken varit att revisionen visat på så stora brister i bokföringen att brott hade an-
mälts. I två fall avsåg anmälan enbart försenad årsredovisning. Sammanlagt hade 
nio av 13 avslutade förundersökningarna lett till lagföring. I tre fall pågick fort-
farande förundersökning. I två av dessa fall hade brottsrubriceringen ändrats till 
misstanke om grovt bokföringsbrott och i ett fall förekom det anmälda bolaget 
i en utredning avseende mer komplicerad ekonomisk brottslighet. Utrednings-
tiden, dvs. tiden från det att anmälan kom in till Ekobrotts-myndigheten och till 
åklagarens beslut (beslut om åtal eller strafföreläggande eller om nedläggning) 
var i genomsnitt 59 dagar. De tre förundersökningar som fortfarande pågick var 
då inte medräknade. Vid en genomgång av de anmälda bolagen kunde vidare 
konstateras att nio av bolagen efter anmälan hade kommit in med årsredovis-
ning och att sju bolag var försatta i konkurs eller likvidation. 
 
Med tanke på att utvärderingen avser en liten andel av revisorernas anmälningar 
får man vara försiktig när det gäller att dra några mer långtgående slutsatser av 
utfallet. Det torde ändå kunna konstateras att genom att anmälningar från revi-
sorer kommer in i ett tidigt skede så ökar förutsättningarna att angripa sådan 
grövre brottslighet betydligt. En tidig anmälan ger också större möjligheter att 
stoppa pågående brottslighet. Även om man utgår från att revisorernas andel 
anmälningar avseende mer allvarlig ekonomisk brottslighet ligger på en ganska 
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blygsam nivå sett till antalet ärenden leder anmälningarna till ett flertal stora ut-
redningar om allvarlig brottslighet. Den brottsförebyggande effekten och an-
mälningsskyldighetens betydelse för revisorernas möjligheter att få genomslag 
för sina synpunkter på företagens handlande ska inte heller underskattas. De 
motiv för lagstiftningen som lyftes fram då den infördes finns således fortfa-
rande kvar.  
 
Utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten mot en allt mer komplex och 
komplicerad företeelse med koppling till annan organiserad brottslighet innebär 
att allt större krav ställs på olika kontrollmekanismer och där är revisorerna en 
viktig del. Den starkt begränsade anmälningsskyldighet som utredningen före-
slår är enligt min mening inte av den omfattning som krävs. 
 
Jag avstyrker således utredningens förslag som gäller revisorns skyldighet att 
agera vid misstanke om brott. Frågan bör i stället enligt min mening bli föremål 
för en djupare analys innan några lagstiftningsåtgärder vidtas. Jag har inget emot 
att dagens regelverk ses över men då med utgångspunkten att några större för-
ändringar av anmälningsskyldighetens omfattning inte bör göras utan en ordent-
lig analys av de effekter som förändringen får. En fråga som bör uppmärksam-
mas vid en sådan genom-lysning är om kravet på att revisorn alltid måste avgå 
när han eller hon gjort en anmälan till åklagare kan mjukas upp något. Det kan 
i vissa fall finnas förutsättningar för ett gott samarbete mellan revisorn och fö-
retagsledningen trots att revisorn gjort en anmälan (jfr direktiven, sid. 329 i be-
tänkandet). En annan fråga som också bör övervägas i detta sammanhang är om 
det ska finnas möjligheter till undantag från anmälningsskyldigheten just i de fall 
där revisorn åstadkommer självrättelse. 
 
Åtgärder mot skattefel 
 
Utredningen föreslår att den skyldighet som revisorn i dag har när det gäller att 
granska hur revisionsklienten har fullgjort sin skyldighet att betala skatt ska av-
skaffas. Utredningen lämnar två förslag till hur detta ska kompenseras. 
 
Utvidgad upplysningsskyldighet 
 
Utredningen anser att man bör överväga att utvidga den upplysningsskyldighet 
mot Skatteverket som företagare har idag beträffande uppgifter som har bety-
delse för taxeringen så att den också skulle avse en allmän kontroll av företagens 
bokföring och annan räkenskapsinformation. Förslaget innebär att den kontroll 
som på ett naturligt sätt ligger i revisionen skulle ersättas av en annan och be-
tydligt mer slump-mässig kontroll. Jag har svårt att bedöma effekterna av den 
föreslagna kontrollmöjligheten och jag är mycket tveksam till att den skulle 
kunna fungera som ett verkligt alternativ till revision och dagens skyldighet för 
revisorn att uttala sig om hur skyldigheten att betala skatt har fullgjorts i ett 
bolag. 
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Intyg i uppgifter om revision m.m. 
 
Jag är positiv till förslaget om att alla näringsidkare i sin skattedeklaration ska 
ange om deras årsbokslut har upprättats med biträde av en uppdragstagare, om 
årsredovisningen granskats av en revisor samt ange namnen på dem som anli-
tats. Effekterna för skattefelet av denna typ av åtgärd är dock svår att bedöma. 
Intyget torde snarare få effekt för kontrollsystemet och inriktningen av Skatte-
verkets revisioner.  
 
Remissvaret har beslutats av generaldirektören Gudrun Antemar. Chefsjuristen 
Monica Rodrigo har varit föredragande. I ärendets beredning har även vice över-
åklagaren Roland Andersson deltagit. 
 
Gudrun Antemar 
 
Monica Rodrigo 
 
Kopia för kännedom till: 
Justitiedepartementet, Åklagarenheten Åklagarmyndigheten 
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Bilaga 3, Skatteverkets remissvar över betänkandet Avskaffande av revisions-
plikten för små företag (SOU 2008:32) 

1. Sammanfattning 
 

Skatteverket avstyrker utredningens huvudförslag att avskaffa revisionsplikten 
för små företag. Enligt verket har utredningen underskattat framförallt den pre-
ventiva effekten som revisionen har för motverka fel och fusk i inkomst- och 
skattedeklarationerna. Skatteverket anser att slopad revisionsplikt kommer att 
medföra en ökning av såväl medvetna som omedvetna fel i företagens räken-
skaper och därmed kommer också antalet fel i deklarationerna att öka. Skatte-
verket, som är beroende av att den stora mängden deklarationer är rätt 
från början, ser en fara i förslaget.  
 
Om revisionsplikten avskaffas måste detta åtminstone kombineras med kom-
penserande åtgärder för att motverka att redovisningsstandarden sjunker och att 
skattefelet ökar. Skatteverket behöver öka sina insatser för att säkerställa att fel 
i redovisningen inte följer med in i inkomstdeklarationen och skattedeklarat-
ionen. För detta kommer Skatteverket att behöva kraftigt utökade resurser.  
 
Slopas revisionsplikten för mindre företag är det också viktigt att det övervägs 
vilka eventuella lagstiftningsåtgärder som kan behövas för redovisningskonsult-
branschen. 
 

2. Gränsen för revisionsplikten 
 

Utredningen diskuterar olika alternativa gränsvärden för revisionsplikten. Oav-
sett hur gränsvärdet bestäms kommer alltid de undantagna företagen att utgöra 
majoriteten av alla företag. Det kan också antas att de företag som avstår från 
frivillig revision kommer att vara de minsta företagen. Skatteverket har bedömt 
att en mycket stor del av skattefelet återfinns bland de företag som vi definierar 
som micro- och småföretag. Då dessa företag skulle komma under det lägsta 
föreslagna möjliga gränsvärdet (balansomslutning 1,5 Mkr, nettoomsättning 3 
Mkr och 3 anställda) kommer skattefelet att påverkas i stor omfattning.  
 
Skatteverket anser därför att om beslut fattas om slopande av revisionsplikten 
bör ett betydligt lägre gränsvärde sättas. Skulle det sedan visa sig att de negativa 
konsekvenserna är hanterbara med hjälp av kompenserande åtgärder kan ytter-
ligare steg tas.  
 

3. Kompenserande åtgärder 
 

3.1 Allmän bokföringskontroll 
 

Utredningen för ett resonemang om en allmän bokföringskontroll. Detta har 
dock inte lett till några lagförslag men utredningen anger att den allmänna bok-
föringskontrollen bör utredas närmare i särskild ordning.  
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Fördelen med den allmänna bokföringskontrollen är att besöken i samband med 
denna i likhet med vad som gäller för personalliggarkontrollen kan ske oanmält 
och på så sätt få både en högre preventiv och högre direkt effekt än om kon-
trollen sker efter överenskommelse med de skattskyldiga.  
 
En annan fördel är att bokföringen oftast finns på datamedia och det då är 
lämpligt att titta på den på plats. I de små företagen som bedriver kontanthandel 
kan t.ex. kontrollen inriktas på kassahanteringen och den löpande bokföringen 
av kassaverifikationer kopplade till kassaapparaten. 
 
Skatteverket anser också att för att denna bokföringskontroll ska få någon ef-
fekt, bör den kopplas till någon form av sanktion. En sådan sanktion skulle 
kunna vara av samma typ som vid personalliggarkontrollen  
 

3.2 Utvidgad upplysningsskyldighet  
 

Den utvidgade upplysningsskyldigheten har lett till förslag om kompletteringar 
i taxeringslagen och skattebetalningslagen.  
 
För att upprätthålla den preventiva effekt som revisionsplikten haft krävs att 
Skatteverket kan göra många och förhållandevis enkla kontroller av bokföring-
ens status så att förutsättningar finns för ett korrekt deklarationsunderlag.  
 
Vad gäller den utökade uppgiftsskyldigheten kan denna fylla en viktig funktion 
inom t ex periodkontrollen. Den föreslagna kontrollen skulle också mycket väl 
kunna vara ett naturligt inslag i ett föranmält besök. 
 
Detta nya verktyg kommer dock att medföra merarbete för Skatteverket. En 
omdisponering från taxeringsrevision till de nya arbetsuppgifterna är inte möjlig 
då den nuvarande revisionsfrekvensen behöver bibehållas. För att instrumentet 
inte skall bli verkningslöst krävs en hög frekvens av kontroller i preventivt syfte. 
Revisionsplikten kostar enligt utredningen företagen nära sex miljarder kronor 
varje år. Det är uppenbart att Skatteverkets kostnader kommer att öka eftersom 
verket kommer att få ta över en del av den kontroll som nu görs av kvalificerade 
revisorer. Kostnader flyttas därmed från företagen till den myndighet, som 
kanske har det största behovet av att rätt uppgifter lämnas.  
 
Skatteverket vill därför framhålla att det behövs extra resurser för att införa kon-
trollen av uppgiftsskyldigheten. En grov uppskattning av resursbehovet har 
tidigare lämnats till utredningen och beräknats till minst 100 miljoner kronor 
eller ca 160 årsarbetskrafter. Det handlar inte om att Skatteverket ska ta över 
den revision som idag utförs av kvalificerade revisorer. Resurstillskottet är istäl-
let en förutsättning för att Skatteverket ska kunna fortsätta sitt arbeta med att 
underlätta för företagen att göra rätt. Det kan inte anses vara en effektiv väg att 
enbart kontrollera bort skattefelet. Den föreslagna uppgiftsskyldigheten gör det 
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möjligt för Skatteverket att tidigt nå företagen för att informera och förebygga 
brister i redovisningen. 
 

3.3 Intyg om granskning av revisor och biträde av redovisningskonsult 
 
Utredningen föreslår att företagen obligatoriskt ska lämna upplysning om de 
haft biträde av en uppdragstagare vid upprättandet av bokslutet och om deras 
årsredovisning granskats av en revisor. Skatteverket tillstyrker detta föreslag. För 
att öka graden av tillförlitlighet kan övervägas att verket kompletterar uppgiften 
om revisorsgranskning med upplysning från Bolagsverket. Vad gäller uppgift 
om biträde vid upprättandet av bokslutet anser Skatteverket att det som kom-
plement till den skattskyldiges upplysning även är lämpligt att verket tillsammans 
med redovisningskonsultbranschen kommer fram till ett frivilligt uppgiftsläm-
nande från den redovisningskonsult som upprättat bokslutet. Det skulle ge möj-
ligheter att inom ramen för god redovisningskonsultsed utforma innehållet i 
uppgiftslämnandet och öka tillförlitligheten i uppgiftens innehåll. 
 

3.4 Redovisningskonsultmarknaden 
 

För Skatteverkets kontroll- och revisionsverksamhet är det viktigt att företagens 
redovisningar är korrekta och håller hög kvalitet. Vid ett eventuellt borttagandet 
av revisionsplikten kommer därför redovisningskonsultens roll än mer att 
komma i förgrunden. Skatteverket skulle gärna se att regeringen engagerar sig i 
utvecklingen av redovisningskonsultmarkanden och tillsammans med bran-
schen kommer fram till hur kraven och kvalifikationerna inom branschen ska 
utformas. Ett led i detta skulle också vara att överväga om någon särskild nä-
ringsrättslig reglering av redovisningskonsultyrket bör ske. Det är också viktigt 
att se till att anlitandet av kvalificerad redovisningskonsult får ett brett genom-
slag på marknaden. 
 
FAR SRS har infört ett auktorisationsinstitut för redovisningskonsulter och 
även bildat en redovisningssektion som tagit fram Reko (Standard för redovis-
ningskonsulter). Denna skulle kunna utvecklas till en standard för Sverige. En-
ligt Reko skall bl.a. den redovisningskonsult, som biträtt företaget lämna en 
Bokslutsberättelse till företagsledningen/styrelsen. Arbetet med auktorisation 
och standarder för redovisningskonsulter bedrivs numer även i samarbete med 
SRF. 
 
En uppstramning och strukturering av branschen skulle i hög grad underlätta 
Skatteverkets ambition att underlag till inkomst- och skattedeklarationer ska 
vara riktiga från början. Skatteverket skulle därmed kunna inrikta sin granskning 
på att upptäcka mer allvarliga fall av skatteundandragande. En stark och enhetlig 
redovisningskonsultkår skulle dessutom kunna utgöra en kvalificerad kommu-
nikationspart för skatteverket i rättsliga och administrativa frågor. 
 

4. Övrigt 
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4.1 Opt-in eller Opt-out 

Skatteverket är av den uppfattning att grundregeln för aktiebolag bör vara att i 
bolagsordningen aktivt välja bort revision. Den s.k. opt-out-lösningen är därför 
att föredra. 
 

4.2 Revisionsplikten för handelsbolag 
 

På sidan 194 i utredningen sägs följande "Utredningen menar att små komman-
ditbolag inte bör särbehandlas i förhållande till små aktiebolag. Den nuvarande 
revisionsplikten för handelsbolag bör därför ändras så att den omfattar endast 
handelsbolag som överskrider de gränsvärden som utredningen föreslår för alla 
företag." I förslaget till ändringar i revisionslagen sägs dock i 
2 § att lagen är tillämplig på "1. handelsbolag i vilka samtliga bolagsmän är juri-
diska personer,". Fråga kan ställas om utredningens intentioner kommit till ut-
tryck i lagtexten. 
 

4.3 Förslag till lag om ändring i skattebetalningslagen 
 

I den föreslagna nya lagtexten hänvisas till 19 kap. 2 § lagen om självdeklarat-
ioner och kontrolluppgifter. Rätt hänvisning bör vara till 17 kap. 2 § skattebe-
talningslagen.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slut-
liga handläggningen har även närvarit rättschefen Andersson och skattedirektö-
ren Algotsson, verksamhetsutvecklare Dahlberg samt rättslige experten Hen-
riksson, Fördragande.  
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Bilaga 4, Konkurrensverkets remissvar över betänkandet Avskaffande av revis-
ionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
Konkurrensverket tillstyrker utrednings förslag att avskaffa revisionsplikten för 
små företag. Förslaget ligger väl i linje med regeringens ambition att minska fö-
retagens administrativa börda och innebär att 240 000 aktiva och 70 000 icke 
aktiva aktiebolag befrias från revisionsplikt. 
 
Genom att avskaffa revisionsplikten för mindre företag öppnas en ny och mer 
konkurrensutsatt marknad för både revisorer och redovisningskonsulter/ råd-
givare. Konkurrensverket delar utredningens bedömning att en ökad konkur-
rens på detta område med all säkerhet kommer att leda till såväl ett mer varierat 
utbud som ökad prispress. 
 
Däremot ställer sig Konkurrensverket tveksamt till utredningens förslag om s.k. 
kompensatoriska åtgärder såsom utökad uppgiftsskyldighet rörande bokfö-
ringen samt uppgift i deklarationens näringsbilaga huruvida företaget är föremål 
för revision. Risken är att dessa åtgärder, om de tillämpas på ett oproportioner-
ligt betungande sätt, kommer att motverka syftet med reformen genom att 
”tvinga” företag till s.k. lagstadgad revision trots att de önskar köpa andra tjäns-
ter. Därtill går det inte att utesluta att nämnda krav når fel målgrupp, dvs. främst 
kommer att påverka de företag som har höga ambitioner vad gäller god ordning 
på bokföring etc. att underkasta sig onödigt långtgående revision. 
 
 
_____________________________ 
Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektören. Föredragande har varit 
Peter Delden. 
 
Jan-Erik Ljusberg  
Peter Delden 
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Bilaga 5, Svenska Bankföreningens remissvar över betänkandet Avskaffande 
av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32) 
 
Sammanfattning 
• Bankföreningen tillstryker utredningens förslag om att avskaffa revisions-

plikten för företag som ligger under minst två av följande kriterier: 
• balansomslutning 41,5 miljoner kronor, 
• nettoomsättning 83 miljoner kronor, 
• antal anställda 50. 

 
• Tillstyrkandet förutsätter dock att förändringen inte sker tidigare än vad ut-

redningen föreslår - dvs. för det räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 
juni 2010 - samt att man väljer en så kallad opt-out-lösning, vilken skulle 
innebära att företagen måste fatta ett aktivt beslut om att inte längre anlita 
en revisor. 
 

• Bankföreningen tillstyrker förslaget om att avskaffa den lagstadgade förvalt-
ningsrevisionen. Även här anser vi att det är av stor vikt att ikraftträdandet 
inte sker tidigare än vad utredningen föreslår eftersom det finns ett stort 
antal intressenter som måste förbereda sig för förändringen. 
 

• Bankföreningen avstyrker förslaget om att avskaffa revisorns skyldighet att 
vidta åtgärder vid vissa brottsmisstankar. Det riskerar att undergräva förtro-
endet för revisorsuppdraget om revisorn ska kunna avlämna en ren revis-
ionsberättelse samtidigt som han eller hon misstänker till exempel ekono-
misk brottslighet i företaget. 

 
 

Inledande synpunkter 
 
Banker uppskattar revisorer. De medverkar till trovärdigheten i de siffror som 
företagskunder presenterar och som ofta ligger till grund för beslut om stora 
krediter. Revisorer spelar en viktig roll i goda tider, men är ännu viktigare om 
ett företag får finansiella svårigheter. I den djupa lågkonjunkturen i början av 
1990-talet var väl insatta revisorer ofta företagens bästa vänner. Utan deras med-
verkan hade leverantörer, banker och andra kreditgivare många gånger inte vå-
gat ställa upp när företagsresultaten vek och när rekonstruktioner kom på tal. 
Även om revisionsplikten avskaffas kommer därför bankerna att sätta ett värde 
i att företagskunderna anlitar en revisor. Det finns skäl att anta att företag som 
anlitar revisor, eller motsvarande kompetens, kan få bättre villkor än andra fö-
retag hos kreditgivarna. En övergång till en avtalsreglerad revision kan också 
innebära att nya typer av lösningar utvecklas i relationen mellan bank och kund. 
 
Samtidigt instämmer Bankföreningen helt och fullt i den grundsyn som präglar 
utredningens förslag, dvs. att man genom avreglering ska sträva efter att minska 
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de svenska företagens administrativa kostnader. I takt med att allt fler företag 
möter konkurrens inte bara från svenska företag utan även från företag inom 
EU och resten av världen, är det av stor betydelse att vi slår vakt om de svenska 
företagens konkurrenskraft. Den framtida svenska välfärden måste grundas på 
att små och medelstora företag har goda verksamhetsförutsättningar och inte 
drabbas av onödiga pålagor. Vi tror vidare att en efterfrågestyrd revision skapar 
incitament för såväl en utveckling av själva revisionstjänsten som ett framta-
gande av andra typer av tjänster inom redovisningsområdet som kan ge företa-
gen väl så stor nytta. 
 
Bankföreningen anser därför att en ansvarsfull avveckling av den lagstadgade 
revisionsplikten är ett riktigt steg. Vi tror inte att reformen som sådan kommer 
att medföra några dramatiska effekter för någon av de intressentgrupper som 
kan identifieras. Ett skäl till detta är att flertalet av de företag som idag omfattas 
av revisionsplikt sannolikt kommer att anlita revisorer eller redovisningskonsul-
ter även i framtiden. Kanske inte nödvändigtvis i exakt samma form och med 
exakt samma tjänsteinnehåll, men ändå på ett sätt som i det stora hela påminner 
om de tjänster som utförs idag. Icke desto mindre finns det skäl som talar för 
att förändringen bör ske på ett ansvarsfullt sätt, bland annat genom att de olika 
intressentgrupperna - företagen, revisorerna, kreditgivarna, Skatteverket, et al. - 
får tillräckligt med tid på sig att förbereda för den nya situationen. I det följande 
utvecklas mer i detalj hur Bankföreningen ser på detta. 
 
Synpunkter på utredningens förslag 
 
Avskaffande av revisionsplikten 
 
Utredningen föreslår att revisionsplikten ska avskaffas för alla företag som ligger 
under minst två av följande gränsvärden: 41,5 miljoner kronor i balansomslut-
ning, 83 miljoner kronor i nettoomsättning och 50 anställda. Emellertid ska alla 
börsnoterade företag samt de flesta företag inom finans- och försäkring vara 
skyldiga att ha minst en kvalificerad revisor. 
 
Bankföreningen tillstyrker att den lagstadgade revisionsplikten avskaffas för de 
företag som utredningen föreslår. Föreningen anser att de gränsvärden som fö-
reslås är rimligt avvägda och dessutom - vilket är viktigt - i enlighet med vad 
som gäller i många viktiga konkurrentländer i EU. Dessutom anser vi att Sverige 
rent allmänt bör utnyttja de möjligheter som finns för att göra undantag för små 
och medelstora företag även när det gäller områden som redovisning och bo-
lagsrätt, allt i syfte att inte belasta företagen med onödiga kostnader eller restrikt-
ioner. 
 
Det finns dock ett antal förutsättningar för att Bankföreningen ska kunna ställa 
sig bakom utredningens förslag. 
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Den första förutsättningen är att avskaffandet sker enligt den tidplan som ut-
redningen föreslår, dvs. att bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 20 I 0 och 
tillämpas första gången på det räkenskapsår som börjar löpa efter den 30 juni 
2010. Det skulle för fle1talet berörda företag innebära att det första räkenskaps-
året som man kan välja att inte anlita en revisor är 2011. Vi tror att det är viktigt 
att samtliga berörda parter får tid på sig att förbereda sig för den nya situationen. 
Till exempel måste bankerna se över sina rutiner för kreditgivning. Väl så viktigt 
är också att de tjänster som är tänkta att ersätta eller komplettera den nuvarande 
revisionstjänsten måste hinna utvecklas. Erfarenheter från bland annat Storbri-
tannien är att det kan ta ganska lång tid innan ett tjänsteutbud etablerats, och 
speciellt innan det fått spridning och acceptans på marknaden. 
 
Den andra förutsättningen för att Bankföreningen ska ställa sig bakom utred-
ningens förslag är att man väljer en så kallad opt-out-lösning. Vi är kritiska till 
utredningens förslag om att revisorn ska utmönstras med automatik i de fall då 
företagen inte fattar beslut om att även framgent använda revisor. Istället menar 
vi att det finns starka skäl som talar för att ett avskaffande av revisor bör ske 
genom ett aktivt beslut i företaget. På så sätt ger man företagen incitament 
att analysera för- och nackdelar med att behålla sin revisor. I en sådan analys blir 
det naturligt att ha en dialog med företagens olika intressenter - såsom till ex-
empel banker och leverantörer - och genom denna dialog kan man få en bra bild 
av vilka konsekvenser ett avskaffande av revisorn skulle kunna få. 
 
Ett lika viktigt skäl är att utredningens förslag till opt-in-lösning riskerar att leda 
till att Bolagsverkets uppgifter om huruvida ett aktiebolag anlitar revisor eller 
inte är felaktiga, åtminstone under en övergångsperiod efter lagens ikraftträ-
dande. Det är av yttersta vikt att kreditgivare - vare sig de är banker, leverantörer 
eller andra - kan förlita sig på att uppgifterna från Bolagsverket alltid är riktiga. 
I denna fråga hänvisar vi till det särskilda yttrandet från Lennart 
Francke och Per Nordström. I yttrandet föreslås att man, om opt-in-lösningen 
väljs, inför separata regler som säkerställer att bolagen och/eller revisorerna har 
en ovillkorlig och omedelbar anmälningsplikt till Bolagsverket om revisorerna 
avpolletteras trots att frågan kanske inte speglas i stämmoprotokollet. 
 
Avskaffande av lagstadgadförvaltningsrevisionen 
 
Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen avskaffas för samtliga företag. 
Som en följd av detta föreslår utredningen att revisorer i aktiebolag inte längre 
ska uttala sig i revisionsberättelsen om huruvida bolagsledningen bör beviljas 
ansvarsfrihet.  
 
Bankföreningen tillstyrker förslaget om att avskaffa förvaltningsrevisionen. Som 
konstateras i utredningen skulle ett bibehållande av en lagstadgad förvaltnings-
revision kunna leda till att företag som efterfrågar enbart räkenskapsrevision av-
står från denna om man också måste betala också för förvaltningsrevisionen. 
Även här förutsätter Bankföreningens tillstyrkande att ikraftträdandet inte sker 
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tidigare än vad utredningen föreslår eftersom det finns ett stort antal intressenter 
som måste förbereda sig för förändringen. 
 
Avskaffande av revisorns skyldighet att vidta åtgärder mot vissa brottsmisstankar, m.m. 
 
Utredningen föreslår att den nuvarande skyldigheten för en vald revisor att dels 
granska om revisorsklienten fullgjort vissa skyldigheter enligt skattelagstift-
ningen, dels vidta åtgärder vid misstanke om vissa brott, tas bort ur lagstift-
ningen. Samtidigt föreslås att bestämmelser om skyldighet för revisorn att själv-
mant anmäla misstanke om bestickning och mutbrott införs i lag. Beträffande 
frågan om revisorns skyldighet att anmäla misstanke om penningtvätt konstate-
rar utredningen att denna skyldighet inte går att inskränka, men för den närmare 
utformningen av en lagbestämmelse hänvisas till den pågående översynen av 
lagen om penningtvätt. 
 
Bankföreningen avstyrker förslaget om att avskaffa revisorns skyldighet att vidta 
åtgärder vid vissa brottsmisstankar, m.m. Sett ur ett kreditgivarperspektiv är re-
visorns granskning ett bra sätt att få en ökad trygghet i att låntagaren har ordning 
och reda i sin verksamhet. Att revisorns "kvalitetsgranskning" inte skulle om-
fatta en skyldighet att anmäla misstanke om till exempel ekonomisk brottslighet 
skulle enligt vår uppfattning riskera att undergräva förtroendet för revisorsupp-
draget. 
 
SVENSKA BANKFÖRENINGEN 
Ulla Lundquist 

80 
 


	1. Inledning
	1.1. Problemformulering
	1.1.1. Syfte
	1.1.2. Frågeställningar
	1.1.3. Disposition


	2. Metod
	2.1. Metodval och vetenskaplig ansats
	2.2. Urval och insamling av information
	2.3. Genomförande
	2.4. Studiens giltighet och tillförlitlighet

	3. Revision – bakgrund
	3.1. Bakgrund - revision och revisionspliktens avskaffande för små privata aktiebolag

	4. Teoretisk referensram
	4.1. Informationsasymmetri
	4.2. Intressentmodellen
	4.3. Agentteorin
	4.4. Stewardship-teorin
	4.5. Legitimitetsteorin

	5. Kort beskrivning av studiens intressenter
	5.1. Ekobrottsmyndigheten
	5.2. Skatteverket
	5.3. Konkurrensverket
	5.4. Svenska Bankföreningen

	6. Resultatdel, Intressenternas remissvar utifrån en informationsasymmetrisynvinkel
	6.1. Ekobrottsmyndighetens remissvar
	6.2. Skatteverkets remissvar
	6.3. Konkurrensverkets remissvar
	6.4. Svenska Bankföreningens remissvar

	7. Analysdel, Intressenternas remissvar tolkade utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin utifrån en informationsasymmetrisynvinkel
	7.1. Analys av Ekobrottsmyndighetens remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin
	7.2. Analys av Skatteverkets remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin
	7.3. Analys av Konkurrensverkets remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin
	7.4. Analys av Svenska Bankföreningens remissvar utifrån intressentmodellen, agentteorin, stewardship-teorin samt legitimitetsteorin
	7.5. Analys av likheter och skillnader mellan remissvaren

	8. Slutsatser
	9. Förslag och rekommendationer till vidare studier
	Källförteckning

