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Författare:  Radjwa Baballos, Född 1984, Västerås 
 

Annika Bjurhager, Född 1974, Västerås 
 
Handledare:  Ulla Pettersson 
 
Problemformulering: Utifrån författarnas problemdiskussion har följande 

forskningsfrågor kommit fram: Hur kommer fåmansföretagen 
påverkas av ett avskaffande av revisionsplikten? Hur kommer 
Danmark och Englands avskaffade revisionsplikt kunna relateras 
till Sveriges eventuella avskaffande av revisionsplikten? 

 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur 

fåmansföretagen själva ställer sig till avskaffandet av 
revisionsplikten och vilka effekter de tror att det kommer att ge för 
dem.   

 
Metod: Författarna har valt att utgå utifrån en kvalitativ metod i denna 

uppsats. Genom öppna frågor kan det ge fler möjligheter för en 
djupare diskussion, vilket ger författarna bättre förståelse. Det 
empiriska materialet består av åtta fåmansföretag. Sekundära data 
samlades in innan intervjutillfällena, detta för att utveckla 
intervjufrågorna. 

 
Slutsats: Författarna har kommit fram till att desto större fåmansföretag det 

rör sig om, desto fler av dem kommer att behålla revisionen. Det 
finns oro för att Skatteverket skall införa tidsödande kontroller för 
de företag som inte har revision. Bankerna ser revisionen som ett 
bra underlag på företagens finansiella möjligheter men ser dock på 
kreditmöjligheterna från fall till fall och måste även anpassa sig till 
sin marknad. Ekobrottsmyndigheten menar att ekobrott är störst 
bland de minsta företagen och att risken för ekobrott är större om 
revisionsplikten avskaffas. Det anses att vetskapen om revision gör 
att ekobrotten minskar, samtidigt som det sägs att de som vill 
syssla med ekobrott finner andra lösningar. 



 
 

 

 
Kostnaden för revisionen överstiger inte nyttan i de flesta företag 
och detta gäller även i Danmark och England. Danmark, som 
nyligen har avskaffat revisionsplikten för små företag har ännu inte 
fått några större skillnader, men en undersökning visar att detta 
kan förändras längre fram i tiden. England har sedan 1993 haft 
undantag från revisionsplikt för små företag och det har visat sig 
att flesta företag ändå behåller revisionen i företaget, då de anser 
att det är en fördel. Fördelen för dessa företag innebär att 
revisionen tillför en nytta och bidrar till en bra offentlig 
information för samhället, som anses vara revisionens främste 
intressent.  
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The main issue: On the basis of the authors problem discussion has following 

questions came along: how will the closed companies be affected 
by a abolishing of demand on auditing? How could the abolishing 
of demand on auditing in Denmark and England relate to Swedish 
possible abolishing of auditing? 

 
Purpose: The purpose of this paper is to examine and describe how closed 

companies stand to abolishing of demand on auditing and which 
affects they think they will get.   

 
Method: The authors have chosen to use a qualitative method. With open 

questions can give space for discussions, which can give the 
authors better understanding. The empirical material consists of eight 
different closed companies. The subordinate data were collected before 
the interview occasion, this because to develop the interview questions. 

 
Conclusion: The authors has come to a conclusion that larger the closed 

company is, the more of them will keep audit. There are some 
concerns that the tax authority will introduce time-consuming 
controls for those companies who does not have audit. The banks 
look at the auditing as a good basic data of companies financial 
possibilities but yet they can see that the credit possibilities from 
case to case and have to adjust to the market. The economics crime 
authority means that the economics crimes is the largest among the 
small companies, and the risk for that is bigger if the demand on 
auditing is going to abolish. The Economic Crimes will reduce if 
the companies learned more about auditing, in the same time, 
those that want to be involved with such crimes will anyway find 
other solutions. 



 
 

 

  
In the paper it has been comparison with how the abolishing of 
demand on auditing has been in Denmark and England. There has 
been certain similarity with Sweden. The most companies in those 
named countries above, thinks that the cost for audit does not 
exceed the benefit. In Denmark, who recently has abolished the 
audit demand for small companies has yet no bigger differences, 
but a survey has claimed that this could change in a few years. 
England has had since 1993 an exception from the demand on 
auditing and it has appeared that most companies still keep the 
auditing in the firm; they mean it is an advantage for them. The 
advantage for these companies is that auditing provides a benefit 
and contributes to good public information for the society, which 
considers to be auditing target. 
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1 Inledning 
I detta kapitel får läsaren en överblick av bakgrunden till revision samt hur det ser ut i 
dagsläget. Läsaren kommer därefter få ta del av uppsatsens utgångspunkt; problem, 
syfte och avgränsning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av målgruppen.  

1.1 Bakgrund 
Revision innebär att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och 
förvaltning. Detta utförs av en revisor. Revisorns uppgifter är bland annat att granska bolagets 
årsredovisning, bokföring samt styrelsens och VD: s förvaltning. Granskningen skall vara så 
ingående och omfattande som god redovisningssed kräver (Aktiebolagslagen 3 § kap. 9). 
Aktiebolag måste enligt lag ha en kvalificerad revisor som är godkänd eller auktoriserad. För 
att vara en kvalificerad revisor krävs det att en viss utbildning och praktik har erhållits samt 
att ett prov har avlagts hos Revisorsnämnden (Revisorsexamen). Titlarna auktoriserad eller 
godkänd revisor är skyddade enligt lag. (Revision, en praktisk beskrivning, 2006 s. 12-13) 
 
År 1846 fick Sverige den första aktiebolagslagen. Lagen innehöll då inga bestämmelser om 
revidering av bolag. Bestämmelserna kom först år 1886 i en förordning där aktiebolagslagen 
ändrades till att styrelsen efter verkställd revision skulle insända revisionsberättelsen till 
finansdepartementet. I början gällde revisionsplikten endast för bankaktiebolag. Under senare 
år skulle revisor väljas vid bolagsstämma minst vartannat år och revisionen skulle återkomma 
årligen. Bestämmelserna ändrades i 1895 års aktiebolagslag till att revisionsberättelse inte 
behövdes insändas till myndigheten. I Sverige infördes revisionsplikten 1983 för samtliga 
aktiebolag. Beslutet om revisionsplikt för samtliga aktiebolag fattades eftersom små bolag 
utan revisionsplikt var särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet. Följden av revisionsplikten 
är att samma revisionskrav gäller oavsett bolagets storlek. Inga reflektioner redovisades om 
huruvida nyttan var större än kostnaden. (Thorell & Norberg s.15, 16, 25) 
 
Inom EU är det endast Sverige och Malta som har kvar sin revisionsplikt. I övriga 
medlemsländer har det antingen aldrig funnits någon revisionsplikt för små bolag eller så har 
den tagits bort. I England togs revisionsplikten bort redan 1993 och i Danmark 2006. (Bör 
revisionsplikten avskaffas?, 2006) Förvaltningsrevision används idag av endast Sverige i hela 
EU (SOU 2008:32 s. 199).  
 
Regeringen lade fram ett delbetänkande om revisionspliktens avskaffning för småföretagen 
den 3 april 2008 (Avskaffande av revisionsplikten för små företag, 2008). Detta för att kunna 
förenkla redovisningsregler för småföretagare, vilket innefattar de flesta fåmansföretag 
(Balans nr 8-9, 2007 s. 45). Till små bolag hör de bolag som understiger ett visst gränsvärde 
beroende på antal anställda, omsättning och balansomslutning. (SOU 2008:32 s. 187-188) En 
företagskategori som ofta hamnar inom kategorin små bolag är fåmansföretagen, där villkoren 
för fåmansbolag innefattar ett högsta tillåtna antal aktieägare (Skatteregler för delägare i 
fåmansföretag s. 4).  

1.2 Problemdiskussion 
Diskussionen har länge pågått angående ett avskaffande av revisionsplikten för småföretag. 
Fåmansföretag hamnar oftast under den kategorin och därför anser författarna att det är 
intressant att utifrån fåmansföretagens synvinkel få en bild över hur ett avskaffande av 
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revisionsplikten påverkar dem. Kommer dessa företag att avstå från revision och av vilken 
orsak? Även hänsyn till hur externa faktorer1 berör fåmansföretagen kommer att tas upp. 
Frågor om hur brottsförebyggande perspektivet gällande ekobrott ser ut, kredit från banker, 
Skatteverkets kontroller, hur fåmansföretagen kommer att säkerställa sin kontroll i 
redovisningen och att aktieutdelningen blir redovisat på ett riktigt sätt. Revisionsarvoden i 
fåmansföretag kommer även att tas upp.  
 
De flesta länderna inom EU har redan avskaffat sin revisionsplikt för småföretag. Författarna 
ansåg att det vore intressant att ta med Danmark i denna uppsats då de nyligen har avskaffat 
revisionsplikten och även England som har avskaffat sin revisionsplikt för små företag sedan 
lång tid tillbaka. Intressanta områden att undersöka är om; orsaken till avskaffandet av 
revisionsplikten är av samma anledning i Danmark och England som i Sverige? Hur många 
företag i Danmark och England har valt att avstå från revisionsplikten efter avskaffandet och 
kan paralleller dras med Sverige?  

1.3 Problemformulering 
Utifrån författarnas problemdiskussion har följande forskningsfrågor kommit fram: 

 
1. På vilket sätt kommer fåmansföretagen påverkas av ett avskaffande av 

revisionsplikten?  
 

2. Hur kommer fåmansföretagen säkerställa att sin redovisning och sin aktieutdelning 
blir redovisat på ett korrekt sätt? 

 
3. Kommer de externa faktorerna påverka fåmansföretagen? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur fåmansföretagen själva ställer sig till 
avskaffandet av revisionsplikten. Genom att analysera delbetänkandet och dra paralleller med 
den empiriska undersökningen kan slutsatser utifrån hur detta påverkar fåmansföretagen dras. 

1.5  Avgränsning 
Avgränsningen uppgår till fåmansföretag, som hör till kategorin småföretag. Även en 
avgränsning vad gäller avskaffandet av revisionsplikten för små företag har dragits till 
länderna England och Danmark. 

1.6 Målgrupp 
Undersökningen vänder sig till fåmansföretagsägare, så att de kan se dels vad delbetänkandet 
innehåller samt vad andra fåmansföretagsägare har för inställning till avskaffandet av 
revisionsplikten. Vidare så vänder sig uppsatsen till andra personer som har grundläggande 
kunskaper inom ekonomi och som intresserar sig för detta ämne. 

                                                 
1 Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, banker och revisorer 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar författarna tillvägagångssätt till ämnes val samt val av 
metod för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med ett avsnitt av 
metodkritik. 

2.1 Val av ämne 
Författarna tog kontakt med en bekant som är företagsägare. Denne tipsade om att fråga sin 
revisor om förslag till ämne inför en uppsats. Kontakt togs då med denna revisor som föreslog 
ämnet avskaffandet av revisionsplikten. Ämnet var aktuellt med tanke på att regeringen skulle 
lägga fram sitt delbetänkande av att avskaffa revisionsplikten för små företag. Tidigare 
uppsatser undersöktes med sökord revisionsplikt och författarna fann att många uppsatser 
behandlade ämnet avskaffad revisionsplikt. Det som var intressant var att ingen behandlade 
ämnet i kombination med fåmansföretag. Författarna fann fåmansföretagen intressanta då 
särskilda regler gäller för dem vad gäller aktieutdelning samt att dessa företag består av ett 
begränsat antal ägare (Skatteregler för delägare i fåmansföretag s. 4). Av denna anledning 
inriktade författarna sig på fåmansföretagen, hur dessa skulle påverkas vid ett eventuellt 
avskaffande av revisionsplikten. Det som också var intressant var att regeringens 
delbetänkande inte hade kunnat presenteras i tidigare uppsatser eftersom delbetänkandet lades 
fram under tiden för detta arbete. Detta innebar att regeringens delbetänkande var något som 
kunde behandlas i denna uppsats som det tidigare inte har funnits möjlighet till.  

2.2 Val av metod 
I denna uppsats uppfylls en djupare förståelse med den kvalitativa metoden som används och 
som kan beskrivas med ord och bilder på hur något kommer att förändras(Wallén, 1996 s.73-
75). I detta fall, hur fåmansföretagen kommer att förändras genom en avskaffad revisionsplikt. 
Denna ansats förekommer främst genom insamlad data, från exempelvis intervjuer, enkäter 
eller observationer (Wallén, 1996 s.73-75). 
 
Fördelen med en personlig intervju är att den som intervjuar kan se intervjupersonen och på 
så sätt reagera på ansiktsuttryck. Intervjuaren har även möjlighet att utveckla en fråga eller att 
innebörden förklaras. Detta kan vara en fördel vid användningen av semistrukturerade 
intervjuer där det ges möjlighet att ställa följdfrågor. Nackdelen med personliga intervjuer kan 
vara att det tar längre tid. (Bryman et. al, 2005 s. 140) 
 
Intervjuer har använts i denna uppsats och i detta fall muntliga i den utsträckning som det har 
varit möjligt eftersom det är lättare att utveckla intervjun med följdfrågor. I de fall detta inte 
har varit möjligt har det använts telefonintervju och skriftlig intervju. 
 
Reliabilitet innebär tillförlitlighet i processen; att ”mäta” på ett lämpligt sätt. Man skall 
redogöra tydligt hur studien lagts upp och dokumentera analysprocessen. Vid den kvalitativa 
delen har man eftersträvat att säkerställa reliabiliteten genom att diskutera empiriska data och 
tolkningen av dessa. (Halvorsen, 1992 s.42) 
 
Begreppet reliabilitet har en annorlunda innebörd när det gäller en kvalitativ undersökning än 
när det är fråga om en kvantitativ undersökning. Patel och Davidsson (2003) beskriver ett 
exempel som visar på detta där en intervjuperson får samma fråga flera gånger, men ger olika 
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svar för varje gång. I en kvalitativ metod kan detta tolkas som att den intervjuade har ändrat 
uppfattning, fått nya insikter, eller lärt sig något nytt. Enligt denna metod behöver det alltså 
inte nödvändigtvis handla om en låg reliabilitet. (Patel & Davidsson, 2003 s.103) 
 
Reliabiliteten har tolkats utifrån den grundläggande kvalitativa studien i denna uppsats. 
Reliabiliteten höjdes då flera företag intervjuades och för att en hög grad skulle hållas har två 
personer registrerat intervjusvaren i de fall detta har varit möjligt. Reliabiliteten höjdes även 
då författarnas egna åsikter inte fördes fram i diskussionerna kring avskaffandet av 
revisionsplikten. Genom att ha läst tidigare artiklar om revisionsplikten och forskning som har 
haft likartad utgångspunkt, har detta bidragit till en högre reliabilitet genom att jämförelser av 
svaren i denna intervjuomgång har jämförts med svar från tidigare undersökningar. 

2.2.1 Sekundärdata och primärdata 
Det finns två olika sorters data, sekundär- och primärdata. Sekundärdata innebär att forskaren 
samlar in informationen genom litteraturstudier som till exempel genom Internet eller böcker. 
Fördelen med sekundärdata är att denna insamling inte är resurskrävande. Nackdelen är att den 
kan vara subjektiv och det är därför viktigt att kritiskt granska källorna. Primärdata innebär att 
forskaren själv samlar in informationen för första gången, det vill säga direkt från 
ursprungskällan som till exempel intervjuer. Fördelen med primärdata är att informationen är 
anpassad till undersökningens problem och informationen är aktuell. Nackdelen är att den kräver 
en viss kompetens av insamlaren, det är dyrt och tidskrävande. (Halvorsen, 1992 s.72-73) 
 
Författarna valde att börja med att samla in sekundärdata för att få mer kunskap om ämnet. 
Därefter kunde primärdata behandlas. Det fanns mycket sekundärdata inom ämnesvalet och 
endast data som har varit relevant för arbetet och som har kunnat relateras till uppsatsens 
problem och syfte har tagits med. Primärdata samlades in i form av intervjuer för att få 
information till empirin. I detta fall har fåmansföretagen valts som respondenter och därifrån 
har primärdata hämtats. Genom användandet av öppna frågor har respondenten haft möjlighet 
att ge mer resonerande svar. Primärdata har därefter kopplats ihop med sekundärdata och 
utifrån detta har analys på det aktuella ämnet gjorts. Utifrån analysen har därefter slutsatserna 
byggts.  
 
Statens offentliga utredningar är den sekundärkälla som ligger till grund för hela processen 
angående avskaffandet av revisionsplikten och är därmed uppsatsens grundläggande källa. 
Även andra källor som påverkar fåmansföretagen kommer att användas som:  
 

• Ekobrottsmyndigheten valdes på grund av deras kompetens vad gäller ekobrott och att 
de beaktar samhällets intressen av bland annat företagens skyldigheter. 

• Skatteverket som förvaltningsmyndighet valdes då de kan komma med åtgärder som 
påverkar fåmansföretagen om revisionsplikten avskaffas. Det är även en myndighet 
som beaktar samhällets intressen vad gäller skatter. 

• Nordea och Handelsbanken valdes då de hör till de största aktörerna på den svenska 
marknaden, samt att information fanns om vad de kan komma med för åtgärder 
angående krediter vid ett avskaffande av revisionsplikten. Bankerna är en viktig del då 
de är en möjlighet för fåmansföretagen att tillgodose sig med kapital. 

• Revisorerna fungerar idag som ett av samhällets kontrollorgan mot företagen. I 
delbetänkandet föreslås det att kontrollerna gentemot företagen kommer att minska. 
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Författarna valde respondenter genom egna kontakter då information inte fanns om vilka 
företag som tillhörde kategorin fåmansföretag registrerade hos Bolagsverket. Nedan finns de 
företag som valts ut som respondenter och dessa har även gett oss tillstånd att publicera sina 
namn förutom ett företag som har valt att vara anonymt:  

• BTC ( ByggTecConsulting) AB 
• Bygg och Fastighetskonsult Lars-Åke Augustsson AB 
• Garageportexperten AB 
• Harmoniq AB 
• Mälarlift AB 
• Per Gehrke byggledning AB 
• RTS byggledning AB 
• Anonym restaurang AB 

 
Intervjufrågorna skickades ut några dagar före intervjutillfället för att respondenterna skulle 
kunna förbereda sina svar. Efter intervjun registrerades de data som hade samlats in och för 
att säkerställa innehållet skickades dessa data ut till respektive respondent för kontroll. 
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2.3 Metodmodell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Figur 1.  
 (Källa: Egen bearbetning) 
 
När denna modell strukturerades har en schematisk modell legat till grund. Modellen 
beskriver hur författarna har gått tillväga i sin informationsökning och visar hur sekundärdata 
har hämtats från Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, banker och revisorer. Utifrån den 
sekundära informationen kunde författarna bilda en uppfattning om vad som är relevant och 
utifrån detta hitta intressanta problem att utreda. Dessa problem kunde därefter ligga till grund 
för intervjufrågor där primärdata skulle inhämtas från ett antal fåmansföretag. Den primära 
informationen kunde sedan sammanställas och analyseras tillsammans med den sekundära 
och utifrån detta skulle slutsatser arbetas fram. 

Intervjuer, 
fåmansföretag 

Artiklar, Internet 
utredningar, 

uppsatser 

Revisorer Banker Ekobrottsmyndigheten Skatteverket 

Jämförelser med 
Danmark och 

England 

Sammanställning 
av sekundärkällor 

Sammanställning 
av analys och 

slutsatser 
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2.4 Metodkritik 
Sekundärdata som har använts har hög trovärdighet eftersom den kommer från myndigheter, 
banker och statens offentliga utredningar. Även andra källor som lagar, böcker och tidskrifter 
med ansenliga källor har använts. 
 
Primärdata valdes utifrån författarnas egna kontakter och därför känner författarna stor 
tillförlitlighet inför respondenterna. Då primärdata bestod av personliga intervjuer kunde 
följdfrågor också ställas och förklaringar kunde diskuteras, vilket gjorde att författarna kunde 
få en uppfattning om svaren var trovärdiga. Däremot så har författarna inte kunnat vara säkra 
på att det är intervjupersonernas egna ord som har framförts vid intervjutillfällena eftersom 
intervjufrågorna skickades ut i förväg. Vid intervjutillfällena har inte någon ljudupptagning 
skett, vilket innebär att intervjupersonerna kan ha missat viss information. Kritik kan däremot 
föras fram gentemot urvalet. Urvalet presenterar till stor del en enda kategori av företag både 
till antalet aktieägare och till företagets sysselsättning. Informationen som författarna fick av 
respondenterna kan inte generalisera alla fåmansföretag som helhet då urvalet av respondenter 
har varit skevt.  
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3 Referensram 
I denna referensram presenterar författarna kriterierna för fåmansföretag och 
regerings delbetänkande på ett avskaffande av revisionsplikten. Därefter görs en 
beskrivning på hur externa faktorer kan påverka fåmansföretag vid ett avskaffande. 
Kapitlet avslutas med jämförelser med Danmark och England. 

3.1 Kriteriet fåmansföretag  
Fåmansföretag är ett aktiebolag där röstmajoriteten ägs direkt eller via annat bolag av högst 
fyra personer eller grupper av närstående personer. Fåmansföretag räknas även dem företag 
vars verksamhet är uppdelad på verksamhetsgrenar, är oberoende av varandra om en person 
genom aktieinnehav eller avtal har den reella bestämmanderätten över verksamhetsgrenen och 
självständigt kan förfoga över dess resultat. Aktiebolag vars aktier är noterade vid svensk eller 
utländsk börs räknas inte som fåmansföretag ej heller privatbostadsföretag (Skatteregler för 
delägare i fåmansföretag s. 4). Även närståendes innehav av andelar räknas in så att varje 
närståendekrets räknas som en person (Inkomstskattelagen 2§, 6§ kap. 56). Som närstående 
räknas make, förälder, mor- och farförälder, avkomling och avkomlings make, syskon, 
syskons make och avkomling, dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare 
nämnda personerna är delägare i. Med makar jämställs även de som är sammanboende som 
har eller haft gemensamt barn eller tidigare varit gifta. Som makar anses också personer som 
ingått registrerat partnerskap. (Skatteregler för delägare i fåmansföretag s. 4) Som delägare 
räknas även in de närstående som har varit verksamma i företaget i betydande omfattning 
under innevarande år eller fem tidigare beskattningsår. Om företaget i sin tur äger 
fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag räknas även dessa personer in som delägare. 
(Inkomstskattelagen 3 § 57 kap.) 
 

Figur 2. Närståendekretsen 

 
 

 Källa: (Skatteregler för  
                                                                                     delägare i fåmansföretag s. 4) 

 
För aktieutdelning och kapitalvinst av aktieförsäljning finns speciella regler i fåmansföretag. 
Syftet med reglerna är att förhindra att utdelning och kapitalvinst vid försäljning av aktier i 
fåmansföretag som är arbetsinkomster behandlas som kapitalinkomster vid beskattningen, och 
därmed undgår en lägre beskattning. (Skatteregler för delägare i fåmansföretag s. 4) 
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3.2 Regeringens delbetänkande på avskaffandet av revisionsplikten 
I september 2006 beslöt den socialdemokratiska regeringen att en särskild utredare skulle 
utvärdera behovet av revision i små företag. Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen i 
december 2006 att ge en utredning, som namngivits Utredningen, i uppdrag att föreslå de 
regeländringar som krävdes för att avskaffa revisionsplikten för små företag. Regeringen 
ville att det skulle undersökas om revisionen i mindre företag skulle ersättas med andra 
åtgärder som säkerställer skattekontrollen och bekämpandet av ekonomisk brottslighet. Den 3 
april 2008 kom sedan förslaget från Utredningen. (Avskaffande av revisionsplikten för små 
företag, 2008) 

3.2.1 Kostnadsreduceringen 
Den svenska regeringen har förklarat att de vill genomföra en kostnadsreducering av de 
administrativa kostnaderna för företagen med 25 %. För att uppnå detta mål är ett av förslagen 
att avskaffa revisionsplikten för de små företagen. (SOU 2008:32 s. 177-178, 238) 
Revisionsarvodet uppskattas till följande:  

• Företag med en omsättning på max 3 miljoner kr och tre anställda, uppgår kostnaden 
till 15 000 kr. 

• Företag med en omsättning mellan 3 miljoner -10 miljoner och max 10 anställda, 
uppgår kostnaden till 30 000 kr 

• Företag med en omsättning mellan 10 miljoner – 50 miljoner kr och max 50 anställda, 
uppgår kostnaden till 50 000 kr. (SOU 2008:32 s. 130) 

 
Det är inte bara själva revisionsarvodet som utgör en kostnad för revisionen, det finns även 
interna kostnader för att få fram underlag till revisorerna. Nutek och 
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers har gjort en undersökning där de har uppskattat de interna 
kostnaderna.  
De interna kostnaderna uppskattas till följande: 

• Företag med mindre än nio anställda, uppgår kostnaden till knappt 2 000 kr 
• Företag med 10-50 anställda, uppgår kostnaden till knappt 8 000 kr 
• Företag med fler än 50 anställda, uppgår kostnaden till drygt 10 000 kr. (SOU 2008:32 

s. 131) 

3.2.2 Gränsvärden 
Gränsvärden är till för företag som ska skall slippa revisionsplikten. Utredningen har haft 
diskussioner om vart dessa värden skall ligga. Inom EG-rätten och i svensk redovisnings- och 
revisionslagstiftning används gränsvärdena antalet anställda, balansomslutning och 
nettoomsättning, vilket också Utredningen har använt sig av. Det är viktigt att de gränsvärden 
som fastställs är ”lätta att tillämpa, svåra att manipulera, ger möjlighet att jämföra med företag 
i andra länder och enkelt kan justeras om EU:s gränsvärden ändras”. Om de administrativa 
kostnaderna skall reduceras för företagen med 25 % får kretsen av de som omfattas av 
avskaffandet av revisionsplikten inte vara för liten. En annan synpunkt till att inte sätta för 
låga gränsvärden är att små företag inte skall välja bort att växa eller anställa fler personer på 
grund av att de då blir tvungna att börja med revision och att kostnaderna för detta blir stora i 
förhållandet till den vinst som man gör i samband med detta. (SOU 2008:32 s. 22, 183-184) 
 
Utredningen har kommit fram till att gränsvärdena för revisionsplikt bör bestämmas så att 
minst 165 000 av de minsta aktiva aktiebolagen och 70 000 av de vilande aktiebolagen skall 
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slippa revisionsplikten. Lite större företag än de allra minsta har kommit i den storleken att de 
bland annat måste ”organisera sin redovisning, skattedeklarationer och skatteinbetalningar på 
ett betryggande sätt”. Utredningen menar att sådana företag vanligtvis vill ha sina räkenskaper 
i god ordning och därför spelar det ingen roll om revisionsplikten avskaffas för dessa företag. 
Dessa företag kan förväntas vilja köpa frivillig revision oavsett om revisionsplikten avskaffas 
eller ej. ( SOU 2008:32 s. 185) 
 
Utredningen föreslår att gränsvärdena sätts så att ungefär 250 000 (96,5 %) av de aktiva 
aktiebolagen som finns i Sverige idag skall undantas från revisionsplikten. Utredningen 
föreslår därför att aktiebolag som skall omfattas av revisionsplikt skall uppfylla mer än ett av 
följande villkor: 

• Medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 50. 

• Företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 41,5 miljoner kr. 

• Företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste 
räkenskapsåren uppgått till mer än 83 miljoner kr. (SOU 2008:32 s. 187-188) 

3.2.3 Förvaltningsrevision 
Förvaltningsrevisionen är idag nära knutet till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen som är en 
obligatorisk punkt på bolagsstämman (Aktiebolagslagen 11 § kap. 7). Revisionsberättelsen 
skall även innehålla ett uttalande om styrelseledamöterna och VD bör beviljas ansvarsfrihet 
gentemot företaget. När ansvarsfrihet har beviljats är det sedan svårt att väcka 
skadeståndstalan. Utredningen föreslår att förvaltningsrevisionen skall tas bort från den 
lagstadgade revisionen. Resultatet av detta kommer bli att fler företag väljer frivillig revision 
eftersom revisionsarvodet kommer minska. (SOU 2008:32 s. 199-201) 

3.2.4 Revisorers mandattid och val 
Idag väljs revisorer på fyra år (Aktiebolagslagen 22 § 9 kap.). En mandatperiod på fyra år 
innebär att företag som väljer frivillig revision binds för en lång tid framöver. Utredningen 
föreslår därför att mandatperioden kortas ned till ett år men med möjlighet till högst fyra år. 
Om revisor väljs på en längre period än ett år skall detta skrivas in i bolagsordningen. Idag 
finns gällande regler som säger att det i bolagsordningen skall anges hur många revisorer som 
företaget skall ha samt hur dessa skall väljas, dock måste minst en väljas på bolagsstämma. 
Utredningen föreslår att revisor skall kunna väljas utan stöd av bolagsordningen. 
Delbetänkandet ligger även i linje med regeringens mål om regelförenklingar och lättnader 
beträffande småföretagens administrativa bördor, vilket i detta fall även kommer de större 
bolagen till del. (SOU 2008:32 s. 108, 211-213) 

3.2.5 Skyldighet för revisor att anmäla brott  
Skyldigheten för revisor att göra brottsanmälan gäller idag enbart för aktiebolag utom vid 
penningtvätt. Det är viktigt att ”korruption och mutbrott” motverkas i alla företagsformer och 
att anmälningsskyldigheten utvidgas till att omfatta alla associationer. Därför föreslår 
Utredningen att misstanke om bestickning samt mutbrott skall införas i revisorslagen. Det 
föreslås även att hantering av skatter och avgifter samt att agera vid misstanke om andra brott 
skall elimineras från revisionsuppdraget. (SOU 2008:32 s. 209, 211)  
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3.2.6 Ägarminoritet 
Utredningen som regeringen har gjort menar att aktiebolag med högst en handfull aktieägare 
och som själva driver verksamheten som styrelseledamöter och anställda har fullständig 
”insyn i och kontroll” över företagets ekonomi och menar då att företaget inte behöver någon 
revisor för detta ändamål. Om det däremot är många ägare i företaget där inte alla har insyn i 
den dagliga verksamheten, utan hänvisas till bolagsstämma kan det tänka sig att bolaget bör 
vara skyldigt att ha en revisor som kan bevaka att alla aktieägare behandlas lika enligt 
(Aktiebolagslagen 36 § 7 kap.). Utredningen föreslår att en ägarminoritet som representerar 
10 % av samtliga aktier i bolaget eller minst en tredjedel av de aktier som är företrädda vid 
stämman har rätt att begära att företaget skall använda sig av revision. (SOU 2008:32 s. 182, 
215) 

3.2.7 Intyg eller yttrande av revisor 
Idag finns det en del områden i ett aktiebolag som kräver intyg eller yttrande från en revisor. 
Till exempel är: 

• Värde av apportegendom som lämnas som betalning för aktier, optioner eller 
konvertibler och att apportegendom har tillförts bolaget. 

• Bolagsbildning 
• Emission av aktier, optioner och skuldebrev. 
• Fusion och bolagsdelning. 
• Bolagsstämmor på vilka beslut ska fattas om bland annat emission, vinstutdelning, 

fusion, bolagsdelning eller likvidation. 
 

Utredningen föreslår att styrelsen själva skall redogöra för detta då företaget saknar vald 
revisor.  Vissa intyg skall dock ges av en kvalificerad revisor, men kan som idag ges av en 
kvalificerad revisor som är fristående från bolaget. (SOU 2008:32 s. 221-222) 

3.2.8 Ikraftträdelse 
Lagstiftningsprocessen beräknas vara slutförd så att de nya bestämmelserna kan komma ut i 
tryckt format under våren 2009. Då de administrativa kostnaderna för små företag skall 
minska med 25 % senast år 2010 föreslår Utredningen att de nya reglerna ska träda i kraft den 
1 juli 2010 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 
juni 2010. När det gäller reglerna om revisorernas mandattid föreslår Utredningen att de ska 
träda i kraft redan den 1 juli 2009. (SOU 2008:32 s. 238) 

3.3 Ekobrottsmyndigheten 
Ekobrottsmyndigheten är ett kompetens- och kunskapscentrum för ekobrottsbekämpning och 
är den drivande och samordnande kraften för all ekobrottsbekämpning i Sverige (Om EBM, 
2008).  Ekobrottsmyndigheten handlägger bland annat mål som rör kvalificerad ekonomisk 
brottslighet med nationell utbredning, internationell anknytning eller är av principiell natur 
eller stor omfattning. Utöver ansvaret för ekobrottsbekämpning svarar myndigheten för 
samordning och andra åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. (SOU 2008:32 s. 148) 
Ekobrottsmyndigheten gör även undersökningar om ekobrottslikhetens struktur, vilka som 
begår ekobrott och hur brottsliga aktörer gör när de väger ekonomiska vinster med mera i 
förhållandet till risken att bli upptäckta och straffen för de brott som begås. (Omvärlds- och 
hotbildsanalysen år 2005, s. 3) 
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3.3.1 Vilka begår ekonomisk brottslighet och vilka skador ger det? 
Det finns flera olika aspekter som spelar in vad gäller ekonomisk brottslighet, som den 
ekonomiska utvecklingen, konjunkturläget, konstrollsystemets uppbyggnad och resurser, 
teknisk utveckling och internationalisering. Aktörerna inom ekobrottslighet framställs ofta 
som smarta och kunniga personer som lever ett lyxliv och planerar att lura staten eller 
marknaden på stora belopp. Denna bild av ekobrottslingar är helt felaktig då det i själva 
verket är personer som gör alltifrån enklare förseelser till avancerade brottsupplägg med 
inslag kriminalitet på flera olika områden. Många gånger planerar ekobrottslingarna 
brottsligheten rationellt med syftet att tjäna pengar på områden där risken att åka fast är låg. 
Den grupp som står för det största antalet anmälda ekobrott är 
fåmansföretagare/enmansföretagare med låg omsättning. Dessa företag begår brott som rör 
mindre värden. 
 
De flesta ekobrott som utreds vid Ekobrottsmyndigheten består i branscher med dolda 
arbetsinkomster. Enligt Skatteverkets beräkningar är det fåmansföretag med en omsättning 
under 1 miljon kr som står för den största delen av dolda arbetsinkomster. (Omvärlds- och 
hotbildsanalysen år 2005, s. 2-3, 6-7) 

3.3.2 Hur stor är den ekonomiska brottsligheten? 
Misstankar om ekobrott ligger stabilt på omkring 15 000 anmälningar per år där skattebrott 
ligger på 37 % och bokföringsbrott på 45 % (SOU 2008:32 s. 149). Man bör då ha i åtanke att 
vad gäller ekobrott så är mörkertalet stort eftersom det kan vara svårt för en utomstående att 
upptäcka dessa brott, brottsoffret är ofta ”det allmänna” eller någon okänd och brottsoffret 
saknar ibland vetskap om brottet eller är obenäget att anmäla det. Skatteverket har beräknat att 
de dolda inkomsterna är ca 100 miljarder kr per år. Statistiska centralbyrån beräknar de svarta 
inkomsterna till ca 130 miljarder kr per år. (Omvärlds- och hotbildsanalysen år 2005, s. 4-5) 

3.4 Skatteverket  
Skatteverket är förvaltningsmyndighet för skatt, folkbokföring och bouppteckningar. De tar 
emot och granskar deklarationer och hanterar andra skatteärenden åt medborgare och företag. 
(Allmänt om Skatteverket, 2008) Det krävs bokföring av hög kvalité för att 
beskattningsunderlaget skall bli korrekt. Därför har Skatteverket ett stort intresse av att 
företagens bokföring skall vara i god ordning. Revisionen som revisorerna utför i företagen 
innebär en ”kvalitetskontroll” av företagens räkenskaper och förvaltning. Har revisorerna inte 
haft någon anmärkning på företagen är det en indikation på att företagens räkenskaper är i gott 
skick och att det beskattningsunderlag som Skatteverket har mottagit håller en god kvalité. 
Det finns dock ingen utredning som visar på att räkenskaperna skulle vara av bättre kvalité i 
de företag som har en revisor jämfört med de företag av samma storlek som inte har någon 
revisor. (SOU 2008:32 s. 224, 227)  

3.4.1 Vilka står för skattefelen? 
Enligt regeringens utredning är det mikroföretagen2 som står för drygt en tredjedel av de 
totala skattefelen. Främst är det då dolda arbetsinkomster och därefter så kommer svarta 
utbetalningar av löner och för höga avdrag av ingående moms. Även svart försäljning av 

                                                 
2 Enligt EU-kommissionen är definitionen på mikroföretag ett företag som sysselsätter färre än 10 personer och 
vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro (drygt 18 miljoner kr) 
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varor och tjänster förekommer. Efter mikroföretagen kommer de stora företagen3 respektive 
de små och medelstora företagen4. Skattefelen för små och medelstora företag ligger främst på 
det internationella planet i form av skatteplanering som bland annat transaktioner med 
skatteparadis, incitamentsprogram och mervärdeskattefel vid export, import och EG-handel. 
Även svart försäljning av varor och tjänster förekommer samt svarta arbetsinkomster. (SOU 
2008:32 s. 141-142)  

3.4.2 Skatteverkets kontroller  
I Utredningen talas det om att Skatteverket skulle utöka sin granskning. Även om detta skulle 
vara fallet så kan inte alla inkomster som undandragits från beskattning framtvingas genom 
detta. Denna granskning skulle innebära att skatteundandragandena skulle bli minimala, men 
då på bekostnad av de små fel som då skulle upptäckas skulle kosta samhället mer i form av 
kostnaden för själva granskningen än vad den undandragna skatteintäkten skulle ge. Ett visst 
mått av skattefel måste därför accepteras. Skatteverkets mål är att halvera skattefelet genom 
att rikta kontrollen mot det mest samhällsskadliga fusket utan att lämna några kontrollfria 
områden. (SOU 2008:32 s. 143) 
 
Ett alternativ att upprätthålla företagens redovisningsstandard är att utöka kontrollen av 
företagens bokföring och annan räkenskapsinformation. En nyligen införd kontroll från 
Skatteverkets sida gentemot företagen är att kontrollera hur företagen hanterar kontanter. En 
annan är införandet av personalliggare som innebär att vissa företag måste ha en aktuell lista 
på vilka personer som är i tjänst enligt bokföringslagen. Kontrollmöjligheterna skulle även 
kunna utvidgas genom en allmän bokföringskontroll som innebär att centrala bestämmelser i 
bokföringslagen skall efterlevas. På så sätt kan Skatteverket kontrollera att de 
uppgiftsskyldigheter som ger beskattningsunderlaget är korrekt. I dag finns en 
straffsanktionerad skyldighet att sköta bokföringen i enlighet med regelverken, men det finns 
ingen direkt offentlig insyn. (SOU 2008:32 s. 230) 
 
Kontroller skulle kunna utföras genom oanmälda besök hos företagen och omfatta alla företag 
som är bokföringsskyldiga, det vill säga inte enbart de företag som omfattas av avskaffandet 
av revisionsplikten. Ett sådant förslag på utökade kontroller ökar inte enbart efterlevnaden av 
redovisningsregler utan främjar även konkurrensvillkoren för seriösa företag. Införandet av en 
sådan kontroll är omfattande och måste därför särskilt utredas. (SOU 2008:32 s. 230-232) 
 
Ett annat alternativ är att en utvidgad upplysningsskyldighet skulle kunna införas. Det skulle 
till exempel kunna avse uppvisande av grund- och huvudbokföring eller att alla 
affärshändelser är löpande bokförda. Det skulle också kunna avse uppvisande av 
verifikationer för en viss tidsperiod eller uppgifter i balans- och resultatrapporter. En 
intygsmening i deklarationsblanketten skulle då införas som till exempel skulle innebära att 
intygslämnaren intygar att redovisat resultat överensstämmer med räkenskaperna och att 

                                                 
3 Ett stort företag är de som inte hör till någon av kategorierna mikro- små- eller medelstora företag. (Thorell & 
Norberg s. 4) 
4 Ett litet företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller 
balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro (drygt 93 miljoner kr). Ett medelstort företag definieras som 
ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars omsättning inte överstiger 50 miljoner euro (ca 467 
miljoner kr) eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro (drygt 400 miljoner kr). 
(Valutaomräkningen är gjord den 2008-05-03) (Definition av mikroföretag, små och medelstora företag, 2003) 
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företaget har sådan ordning på räkenskaperna att uppgifterna i övrigt kan härledas till 
innehållet i företagets redovisning. (SOU 2008:32 s. 233, 235)  
 
Dessa förslag beräknas inte innebära några kostnadsökningar för Skatteverket då åtgärderna 
används i stället för, eller som ett komplement till andra åtgärder som är mer tidskrävande. 
Det är inte meningen att Skatteverket skall göra den granskning som revisorerna utför. 
Utredningens förslag innebär inte att Skatteverkets kontroller totalt sett skall utökas. (SOU 
2008:32 s. 257) 

3.5 Banker    
Nordea kräver alltid säkerhet för sina krediter, men de gör också en analys av bland annat 
företagets återbetalningsförmåga. Som säkerhet är det vanligt förekommande med fastigheter 
och då inte till hela fastighetens värde. En annan vanligt förekommande säkerhet är 
företagshypotek där banken får förmånsrätt i företagets tillgångar som till exempel varulager 
eller kundfordringar. Någon kan även inträda som borgensman för krediten då banken gör en 
kreditupplysning på borgensmannen för att värdera dennes betalningsförmåga i fall företaget 
inte skulle klara av sina skyldigheter gentemot banken. Även värdepapper, bankonton som 
spärras till förmån för banken, leasingobjekt samt objekt som till exempel maskiner och 
fordon kan användas som säkerhet. (Nordea)  
 
För att få kredit kommer Nordea efter avskaffandet av revisionsplikten fortsätta med att kräva 
reviderade årsredovisningar från de allra minsta företagen. Samtidigt måste de dock se till hur 
konkurrenterna gör för att inte förlora marknadsandelar till andra banker. Detta innebär att om 
andra banker inte kommer att kräva reviderade årsredovisningar måste även Nordea släppa på 
den policyn. Nordea tar även in uppgifter från Skatteverket angående företagens finansiella 
situation. 
 
När Handelsbanken skall bevilja företagslån ser de från fall till fall. Banken kommer 
antagligen att enas med företagen som ansöker om kredit att de skall fortsätta med revision. 
Detta för att avskaffandet av revisionsplikten avser även företag av lite större storlek. Vad 
gäller de allra minsta företagen sker det inte ofta att de beviljas kredit överhuvudtaget. 
Handelsbanken menar att som bank måste man anpassa sig till marknaden för att behålla sina 
kunder. Handelsbanken ser ett beviljande av en kredit som ett förtroende mellan företaget och 
banken.  
 
Om alla aktiebolags redovisning och bokslut är granskade av kvalificerade revisorer innebär 
detta en trygghet för banken. I de minsta företagen använder de sig mycket av bland annat 
revisionsberättelsen. Revision ger en kvalitetsstämpel på företaget och en anmärkning i 
revisionsberättelsen kan jämföras med en betalningsanmärkning på banken. (Serat & Claudio, 
2007, s 31) 

3.6 Revisorer 
En revision utförs av en kvalificerad revisor i aktiebolag (Revision, en praktisk beskrivning, 
2006, s. 12-13). Revision kan ses som en försäkring om att lagar och regler följs. Det är även 
en kvalitetsstämpel gentemot bland annat kunder och banker. (Nyttan av revision i ditt 
företag) 
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3.6.1 Vilka är intresserade av frivillig revision? 
Undersökningen som Thorell & Norberg har gjort visar att de företag som föredrar att låta 
företaget bli reviderat är de företag som har en större omsättning. Vidare så kräver det också 
att företagsledningen anser att revision ökar kvaliteten på den finansiella informationen, ger 
en positiv effekt på företagets kreditvärdighet och att företagsledningen anser att revisionen 
ger en kontroll av redovisningen och ekonomistyrningen. Företaget får inte vara helt 
familjeägt och aktieägarna skall vara aktieägare som inte har tillgång till internredovisning.  
Med denna information innebär det att till exempel fåmansföretag som är helägda eller som 
inte har några externa aktieägare, det vill säga aktieägare som inte är närstående eller arbetar 
på ett sådant sätt inom företaget att de har en god insyn till internredovisningen, hör till den 
kategorin som föredrar att inte göra en revidering av företaget. (Thorell & Norberg, 2005 s. 
28)  
 
Enligt regeringens utredning från den 3 april 2008 har det visat sig i två undersökningar som 
har gjorts av studenter vid universitet/högskola att antalet företag som har sagt sig vilja 
fortsätta med revision är: 

• 60 % av företagen med en omsättning lägre än 3 miljoner kr och max 5 anställda. 
• 60 % av företagen med en omsättning upp till 5 miljoner kr.  
• 80 % av företagen med en omsättning mellan 3 miljoner - 50 miljoner kr och max 50 

anställda. 
• 73-81 % av företagen med en omsättning mellan 5 miljoner -50 miljoner kr. (SOU 

2008:32 s. 131) 

3.6.2 Revisorers möjlighet att hindra ekobrott 
Enligt den utredning som regeringen har gjort har det konstaterats att revisorerna inte har 
kunnat hindra bokföringsbrott. Dessutom ifrågasätts revisorns roll i kombinationen som både 
rådgivare och kontrollant och menar att detta kan påverka revisorns förtroendeställning i 
förhållandet mellan företagsledning och externa intressenter. Det finns då ett förtroendegap 
mellan allmänhetens förväntan på revisorers arbete och vad revisorerna har möjlighet att göra. 
Detta innebär att revisorerna har små möjligheter att upptäcka fel som görs medvetet av 
företagen för att lura dem. (SOU 2008:32 s. 75) 
 
Som det tidigare nämnts är revisorns uppgifter att granska företagens räkenskaper och 
förvaltning. Företagen upprättar och lämnar in löpande skattedeklarationer för mervärdeskatt, 
sociala avgifter och personalens källskatt utan medverkan av revisor. Dessa 
skattedeklarationer är därmed i regel inte granskade av en revisor. Däremot skall en revisor 
sända in kopia på en revisionsberättelse till Skatteverket om den bland annat innehåller en 
anmärkning mot att en styrelseledamot eller VD har handlat i strid mot aktiebolagslagen eller 
att årsredovisningen inte har upprättats i överensstämmelse med tillämplig lag om 
årsredovisning (Aktiebolagslagen 37 § 9 kap.). Revisorns granskning och anmärkningar i 
revisionsberättelsen har enbart en liten betydelse vid sidan av de kontroller som Skatteverket 
har. Många av de revisionsberättelser som sänds in till Skatteverket handlar om att 
årsredovisningen har lämnats in för sent eller att skatt inte har inbetalats i rätt tid. 75 % av 
dessa revisionsberättelser gäller aktiebolag med en omsättning under 3 miljoner kr. 
Medelstora företag har en väldigt liten andel insända revisionsberättelser och för stora företag 
(SOU 2008:32 s. 144, 146, 205) 
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Enbart vetskapen om revisorernas granskning kan ha en allmänt brottsförebyggande funktion. 
Revisorerna har även möjlighet att upptäcka och påtala fel som rättas till i företagen och dessa 
fel får därmed aldrig externa intressenter kännedom om. Hur stora dessa inverkningar är går 
inte att beräkna. Revisorerna är även skyldiga att anmäla misstanke om brott som då avser 
främst ekonomisk brottslighet (Aktiebolagslagen § 42-44, 9 kap.). Granskningar har dock 
gjorts som visar att anmälningsskyldigheten har liten betydelse i små företag då det innebär 
att företagen i stället undanhåller information från revisorn. Och de företagare som vill syssla 
med ekobrott undgår kontrollerna från revisorerna då de bland annat använder sig av andra 
företagsformer där revisor inte krävs eller går till en oseriös revisor. Det övergripande 
ansvaret för att bekämpa ekobrott ligger dock hos polis- och åklagarväsendet. (SOU 2008:32 
s. 147-148, 151, 206) 

3.7 Danmark 
Danmarks lagförslag om att revisionsplikten för de minsta företagen i kategorin B-selskaber 
inte länge ska vara obligatorisk trädde i kraft 2006. Den danska regeringen har liksom i 
Sverige förklarat att de administrativa kostnaderna för små företag ska minska med 25 % till 
år 2010. Revisionsplikten har ansetts vara den enskilt största administrativa bördan som den 
danska lagen ålägger småföretagarna. (SOU 2008:32 s. 154) 
 
I Danmark finns så kallade B-selskaber som omfattas av den danska årsregnskabslovens 
räkenskapsklass B och utgörs primärt av små aktiebolag som två år i följd inte överskrider två 
av följande tre gränsvärden. 93 % av de danska aktiebolag består av räkenskapsklass B. 
Majoriteten av dessa företag är små och har få eller inga anställda, det vill säga skulle klassas 
som fåmansföretag i Sverige. Typiskt sett är ägare och företagsledning samma person. (SOU 
2008:32 s.155) 
 
Gränsvärdena för frivillig revision i regnskabsklasse B innefattar de företag som två år i följd 
inte överskrider två av följande gränsvärden: 

• Ett genomsnittligt antal anställda på 12 personer  
• En balansomslutning på 1,5 miljoner danska kr  
• En nettoomsättning på 3 miljoner danska kr (SOU 2008:32 s. 158) 

 
Inför förändringen av den lagstadgade revisionen i Danmark genomförde Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen en undersökning bland de danska företagen om hur de ställde sig till 
förändringar av revisionsplikten. Av de undersökta företagen ville ca 60 % att 
revisionsplikten skulle avskaffas eller att reglerna skulle mildras. Företagen kunde se nyttan 
av revision i företagen men de ansåg dock att nyttan inte övervägde kostnaden. Revision 
anses av många företag som en investering snarare än ett offentligt krav som bör ställas på 
alla. (SOU 2008:32 s.157)  
 
Efter det att lagförslaget om avskaffande av revisionsplikten trätt i kraft har flera 
undersökningar kunnat göras. En av dem är den danska revisorsorganisationen FRR 
(føreningen registrerade revisorer), som genomför en enkätundersökning varje kvartal där 120 
av medlemmarna deltar i undersökningen. Detta till syfte att fånga upp aktuell information om 
småföretagen. I FRR:s förening är det ca 15 000 företag som revideras. Detta gör det möjligt 
att dra relevanta slutsatser av informationen som kommer fram. Undersökningen som 
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har gjort avviker från FRR: s enkätundersökning. FRR:s 
undersökning visar att endast 6,5 % av de bolag som haft det möjligt att välja bort revision har 
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gjort detta. (Balans nr 10, 2007, s. 15) Det är dock troligt att dessa siffror kommer att 
förändras med åren eftersom avskaffandet av revisionsplikten nyligen har införts (Balans nr 
11, 2007, s. 27).  
 
Boye G Rynord och Bent Sønberg, som är statsauktoriserade revisorer och delägare i Addere 
revision i Køge utanför Köpenhamn är inte förvånade över resultatet. De menar att i dagsläget 
har det inte blivit några större skillnader för dem. Men det kan komma att förändras senare. I 
och med att den danska regeringen har som mål att minska de administrativa kostnaderna med 
25 % till år 2010 är det med stor sannolikhet att fler företag får möjlighet att välja bort 
revision. (Balans nr 11, 2007, sid 26-27) Då bör man även ha med i åtanke att 
revisionskostnaderna är avsevärt högre i Danmark än i Sverige (Balans nr 10, 2007, s. 15).   
 
De danska revisorerna har mer frihet än de svenska, vilket innebär att de inte har någon 
rapporteringsskyldighet till vår motsvarighet i Sverige för Skatteverket. Små företag använder 
ofta sin revisor för att upprätta årsredovisningen och göra skatteberäkningar. Ett avskaffande 
av revisionsplikten synes därför endast påverka kvaliteten i företagens skatteunderlag i 
begränsad omfattning (SOU 2008:32 s.156). Begreppet oberoende har en mindre strikt 
tolkning i Danmark än i Sverige. De danska revisorerna har en bättre utgångspunkt till att 
kunna förbättra sitt tjänsteutbud än svenska. Danmarks revisorer kan lätt leverera både 
redovisningstjänster och revisionstjänster till en och samma klient. Detta gäller dock endast 
för aktiebolag. Sønberg och Rynord menar att Sverige borde se över tolkningen av begreppet 
oberoende och att de svenska revisorerna säkert kan utföra både redovisningstjänster och 
revision i ett och samma företag. ( Balans nr 11, 2007, sid 26-27) 
 
Moderbolaget, oavsett koncernens storlek, måste alltid revideras i danska koncerner. 
Företagen ska följa en viss procedur om de väljer att avstå från revision. Beslutet om att avstå 
från revision ska för det första göras på ordinarie bolagsstämma (i Danmark kallad 
generalförsamling). Beslutet kan fattas med enkel majoritet. Företaget ska upprepa denna 
upplysning varje år för att bekräfta att företagsledningen har för avsikt att avstå från revision 
(SOU 2008:32 s 159).  Genom att underlätta Skatteverkets kontroller ska företag som inte 
revideras kryssa i detta i en blankett till Skatteverket. (SOU 2008:32 s. 157 - 158) 
 
Tanken bakom revisionsplikten var att företagets ägare skulle kunna ha tilltro till den 
räkenskapsinformation som företagsledningen presenterar. Revisionsplikten har förlorat sin 
betydelse då ägarna och företagsledningen oftast är samma personer. (SOU 2008:32 s. 157) 

3.8 England 
Revisionsplikten avskaffades i England för de mindre företagen 1993. Antalet små och 
medelstora bolag ökade med 80 % från 1980 till 2005 och då främst i enmansföretag och 
företag med upp till nio anställda. Dessa företag har därför spelat en stor roll för den brittiska 
ekonomin. (SOU 2008:32 s. 168)  
 
Avskaffandet av revisionsplikten i England bygger på en uttalad regleringsfilosofi. Denna är 
en del av ett program som syftar på att minska kostnaderna för små och medelstora företag 
(SME) för att stärka deras konkurrenskraft. För att kunna minska kostnader för företagen kan 
reglerna som leder till kostnader tas bort eller att dessa regler förenklas.  
Regleringsfilosofin bygger på att regeln avskaffas om inte nyttan är större än kostnaderna som 
regeln för med sig, (cost- benefit- analys). (Thorell & Norberg, 2005 s. 25) 
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Gränsvärdena för revisionsplikten i England ligger på den maximala gräns för vad som är 
tillåtet i EU. Gränsvärdena har höjts i flera steg och kommer från och med september 2008 
gälla de företag som uppfyller kraven om: 

• 50 anställda 
• Balansomslutning på 3,25 miljoner pund 
• Nettoomsättning 6,5 miljoner pund (SOU 2008:32 s. 169)   

 
Flera studier har gjorts i England om den avskaffade revisionsplikten i små och medelstora 
företag (SME). Thorell & Norberg har uppmärksammat en studie gjord år 2003 av Jill Collis, 
på uppdrag av handelsdepartementet i England (DTI). Nyttan med revision och 
företagsledningens syn på undantaget från revisionsplikten behandlades i studien. Syftet med 
Collis studie var att undersöka hur många företag som utnyttjade undantaget från revision, hur 
stora kostnadsbesparningar som kunde göras samt vilka faktorer som skulle ha en inverkan på 
företagsledningens val till frivillig revision. Detta om gränsvärdena i England skulle höjas till 
EU:s maximalt tillåtna värde för undantag från revision. (Thorell & Norberg, 2005 s. 26) 
 
Ett frågeformulär sändes till 2 633 onoterade aktiva aktiebolag som inte tillhörde någon 
koncern. 790 aktiebolag svarade, vilket ansåg vara tillräckligt representativt.  Undersökningen 
visade att desto större omsättning ett företag hade desto större behov var de av revision. Den 
största anledningen till att avstå från revisionsplikten har både mikro- och småföretagen 
ansetts vara kostnaderna. De som lämnade uppgifter om revisionsarvoden uppgav att 
kostnaden för detta var ungefär 1 000 pund. Företag kan tycka att kostnaden för revision är 
oväsentlig för dem eller kostnaden mellan revision och andra kostnader inte kunde skiljas åt. 
Den senare förklaringen menar Collis är mer logisk då den förstudie som gjordes visade att 
det att det fanns någon svårighet att urskilja kostnader för revision och redovisningstjänster. 
(Thorell & Norberg, 2005 s. 27) 
 
I Collis undersökning angavs fördelar och nackdelar med revision från företagens sida.  
Först och främst handlar fördelarna om att revisionen tillför en nytta och bidrar till en bra 
offentlig information för samhället, som är revisionens främste intressent. Även kreditgivarna 
får ett bra underlag till att bevilja krediter och Skatteverket får information till att kunna utföra 
bättre skattekontroller. Thorell & Norberg menar vidare att för företaget medför en lagstadgad 
revisionsplikt en bättre ordning på räkenskaperna och företagsledningen får en bra grund och 
helhetssyn på sitt företag som medför ett bättre beslutsunderlag. Nackdelarna handlar om att 
kostnaden för revisionen överstiger nyttan i de mindre företagen. Kostnaden borde istället 
uppstå när krav om revision begärs, exempelvis vid en kreditförfrågan. Många företag 
behöver en kvalificerad rådgivning, men kan då lägga den kostnaden på bra konsultation i 
stället för en revision om det inte längre finns ett revisionskrav. (Thorell & Norberg, 2005 s. 
27) 
 
I England var det främst företagsledningen som hade en önskan om att låta företaget 
revideras, trots att det var undantaget från revisionsplikt. Företagen som ville utnyttja 
undantaget ansåg att det inte fanns några fördelar eller att det skulle spara pengar. (Thorell & 
Norberg, 2005 s. 27) När det gäller intressenter så var aktieägarna den mest angelägna 
gruppen som ville få del av en granskad årsredovisning. Därefter kom banker, andra 
finansiärer, Englands motsvarighet till Skatteverket, kunder och sist leverantörer. (Collins, 
2003, S. 41) 
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I undersökningen fanns det företag som föredrog revision trots att de inte behöver revideras 
och dem företag kännetecknas av:  

• att de har större omsättning  
• att företagsledningen anser att revision ökar kvaliteten på den finansiella 

informationen och har en positiv effekt på företagets kreditvärdighet samt att 
revisionen ger en kontroll av redovisning och ekonomistyrning  

• att de inte är helt familjeägda och att de har aktieägare som inte har tillgång till 
internredovisning  

• att företagsledningen normalt lämnar en kopia av årsredovisningen till banker och 
andra finansiärer. (Thorell & Norberg, 2005 s. 28) 

 
I England ville 42 % ha frivillig revision medan 56 % ville avstå. Det är främst de större 
företagen som ville ha revision. Även majoriteten av de små företagen ville ha revision där de 
lät sina årsredovisningar kontrolleras. Den viktigaste anledningen till att företagen ville 
fortsätta med revision var att de inte ville bryta mot företagets policy. I undersökningen 
skriver Collis att slutsatserna delvis kunde förklaras med att desto högre omsättning ett 
företag har desto lägre blir den marginella kostnaden för revision. Men hon anser att det inte 
är den enda förklaringen. Revisionen kan även bidra till bättre relationer med aktieägare och 
banker och på så sätt kan företagen bära kostnaden om det leder till sänkta kapitalkostnader. 
(Thorell & Norberg, 2005 s. 27- 28) 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar författarna intervjuerna från fåmansföretagen och deras 
syn på ett avskaffande av revisionsplikten samt på hur de tänker agera i frågan. 

4.1  BTC ByggTec Consulting AB5 
BTC ByggTec Consulting AB (BTC) är ett oberoende konsultföretag inom bygg- och 
fastighetsbranschen. Företaget grundades 2004 och har sitt säte i Västerås. BTC hyr ut 
kontorslokaler till konsulter. Företaget har fyra aktieägare som inte är närstående med 
varandra. Dessa har olika bakgrund och kunskaper inom entreprenad, fastighetsförvaltning, 
arkitektur, projekt- och byggledning. De har 1,05 årsanställda och har en årsomsättning på 1,5 
miljoner kr. Deras balansomslutning ligger på 270 000 kr.  
 
Eftersom företaget kände till regeringens delbetänkande om att avskaffa revisionsplikten för 
små företag men inte i detalj, fick detta förklaras. De ansåg att betänkandet var positivt och 
kommer att avstå från revision om den avskaffas. Företaget har sedan tidigare en 
bokföringskonsult på företaget som har tagit hand om deras ekonomiska angelägenheter och 
de har som avsikt att fortsätta med det. Genom att anlita en professionell konsult för 
företagets ekonomi som de har gott förtroende för, kommer de att hålla en fullgod kontroll av 
redovisningen. Revisorn har endast varit en kostnad för företaget och har inte bidragit med 
några synpunkter på redovisningen. BTC tycker därför att avskaffandet av revisionen inte 
kommer att ge några effekter i företaget förutom att de slipper kostnaden för revisionen som 
uppgår till ca 10 000 kr per år. 
 
Vad gäller den löpande ekonomin är det en av aktieägarna som stämmer av med 
bokföringskonsulten och därefter meddelar övriga aktieägare på möten. Om det gäller 
viktigare ekonomiska frågor träffas alla aktieägarna tillsammans med bokföringskonsulten. På 
detta sätt hålls alla aktieägare informerade angående redovisningen i företaget. Beslut fattas 
på dessa möten. I BTC är det ingen som tar ut aktieutdelning, då syftet är ett nollresultat.  

4.2 Per Gehrke byggledning AB6 
Per Gehrke byggledning AB sysslar med byggledning och är en av konsulterna som hyr in sig 
i BTC:s lokaler. Företaget har inga anställda förutom Gehrke. Företagets årsomsättning är 1,4 
miljoner kr och balansomslutningen ligger på 600 000 kr. Gehrke är den enda aktieägaren i 
företaget.  
 
Delbetänkandet om att avskaffa revisionsplikten för små företag presenterades lite mer 
ingående då Gehrke inte kände till det i detalj. Han ansåg att det skulle gynna de små 
företagen mycket där kostnaden överstiger nyttan. Gehrke anlitar samma bokföringskonsult 
som BTC och har därför samma synpunkter som BTC angående avskaffandet av 
revisionsplikten och syn på kontroll och säkerställande av redovisningen.  Eftersom han litar 
på sin bokföringskonsult tycker han att han har en fullgod kontroll av redovisningen. Gehrke 
är orolig för att effekterna av avskaffandet av revisionsplikten blir att Skatteverket utökar sina 
kontroller och om företaget då får en granskning innebär det förlorad tid. Om de företag som 

                                                 
5 Personlig intervju, Per Gehrke, VD, 2008-05-06 
6 Personlig intervju, Per Gehrke, 2008-05-06 
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har revision därmed slipper skattekontroller kan det vara en fördel med revision, nackdelen är 
kostnaden för revisionen som uppgår till ca 10 000 kr och Gehrke tycker inte att nyttan 
överväger kostnaden.  
 
Gehrke har täta kontakter med sin bokföringskonsult för att se hur bokföringen ser ut och hur 
bra företaget ligger till. Alla beslut fattas av honom själv. Han tar ut aktieutdelning till så stor 
del att det är lönsamt i förhållandet till löneuttaget. På grund av konsultens kompetens anser 
Gehrke att även aktieutdelningen blir redovisad på ett riktigt sätt. 

4.3 RTS byggledning AB7 
RTS byggledning AB sysslar med tekniska och administrativa beskrivningar, 
kalkyl/budgetarbeten, sammanställning av förfrågningshandlingar, anbudsförfrågningar och 
sammanställningar av dessa, samt att svara för underlag till upphandlingar och för 
byggherrens åtaganden i samband med byggnationer. RTS byggledning är även dem en av 
konsulterna som hyr in sig i BTC:s lokaler. Företaget har 1,3 årsanställda inklusive en av 
aktieägarna Rolf Tjärnström. Företagets årsomsättning är 1,1 miljoner kr och 
balansomslutningen är 1,1 miljoner kr. Tjärnström är en av två aktieägarna i företaget där 
även hans maka ingår. 
 
Tjärnström kände delvis till delbetänkandet om att avskaffa revisionsplikten för små företag 
och har som avsikt att fortsätta med revision. Det positiva med revision är att om en 
bedömning skall göras på företaget är det en positiv signal om en revisor har granskat 
redovisningen. Därför anser Tjärnström att nytta för revisionen överväger kostnaden som 
uppgår till 10 000 kr per år.  
 
Alla beslut fattas av Tjärnström själv och får på så sätt en fullgod kontroll av redovisningen. 
Aktieägarna tar ut aktieutdelning och säkerställer redovisningen för aktieutdelningen genom 
att anlita en professionell konsult. 

4.4 Bygg och Fastighetskonsult Lars-Åke Augustsson AB8 
Bygg och Fastighetskonsult Lars- Åke Augustsson AB sysslar med bygg- och 
fastighetskonsultering och har inga anställda förutom honom själv.  Företaget har två 
aktieägare där förutom Lars-Åke Augustsson även hans maka ingår. Hans årsomsättning är 
1,6 miljoner kr och balansomslutningen ligger på 600 000 kr.  
 
Augustsson kände till delbetänkandet om att avskaffa revisionsplikten för små företag. Han 
ansåg att revision var en onödig kostnad för företaget. Augustsson kommer inte att fortsätta 
med revision och han kommer snarast sluta med det så fort lagen har trätt ikraft. Han antyder 
att om en redovisningstjänst köps in från en kompetent konsult ger det minst lika god kontroll 
som om att en revisionsbyrå skulle utföra en revision på företaget. Därmed är revision en 
onödig kostnad för de företag som anlitar en sakkunnig redovisningsbyrå. Nackdelen med 
revision är att det är en kostnad. Då företaget är nystartat vet han inte vad kostnaden för 
revisionen skulle uppgå till.  
 

                                                 
7 E-postintervju, Rolf Tjärnström, 2008-05-06 
8 Personlig intervju, Lars-Åke Augustsson, 2008-05-06 
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När beslut skall fattas rådfrågar han bokföringskonsulten, det är även genom honom som han 
har fullgod kontroll på redovisningen. Aktieutdelning är något som ligger i framtiden då de 
först skall bygga upp företaget. 

4.5 Harmoniq AB9 
Harmoniq AB erbjuder produkter samt behandlingar inom makeup, hudvård, hårvård samt 
nagelvård. De har 5 anställda inklusive en av aktieägarna. Då de öppnade i september 2007 
har de ännu inte haft någon verklig årsomsättning, men uppskattar att det kommer ligga på ca 
4,5-5 miljoner kr under det första året, för att därefter växa. Balansomslutningen är 1,1 
miljoner kr. Företaget har två aktieägare som är bröder. 
 
Arman Persiano är en av aktieägarna som intervjuades. Han kände till delbetänkandet om att 
avskaffa revisionsplikten, men inte i detalj. De ser positivt på delbetänkandet och kommer 
själv att sluta med revisionen då det inte finns några fördelar, utan endast ser det som en 
kostnad. Idag sköter de den löpande bokföringen i egen regi och anlitar en revisionsbyrå för 
bokslut och revision. Totalt är de kostnader som de anlitar revisionsbyrån för ca 8 000 kr per 
år, och de vet inte hur stor del av kostnaden som avser själva bokslutet. De anser att de har 
fullgod kontroll på redovisningen genom att de endast gör de delar som de har kompetens för 
och att en revisionsbyrå sköter resterande. Om de inte skulle behöva ha revision i företaget ser 
de i stället att de kan lägga dessa kostnader på till exempel en bokföringskonsult. 
 
Då det bara är två aktieägare informerar de varandra och fattar beslut gemensamt. De tar inte 
ut aktieutdelning då de vill återinvestera pengarna i företaget för att bidra till tillväxten. 

4.6 Anonym restaurang AB10 
Restaurangen som vill vara anonym befinner sig i en galleria i Stockholmsområdet. Det är en 
ny restaurang där affärsluncher och traditionell serverad lunch finns dagligen samt a´la carte. 
Det finns även bar och casino. Företaget har 12 anställda och en årsomsättning på 12 miljoner 
kr. Företaget har en enda aktieägaren.  
 
Delbetänkandet om att avskaffa revisionsplikten för små företag presenterades för ägaren 
eftersom han tidigare inte kände till det. Han ansåg att det skulle vara bra med att avskaffa 
revisionsplikten för små företag men bara för de allra minsta. Han ansåg att företag med lite 
större omsättning skulle behöva fortsätta med revision för att säkerställa så att det inte blir 
några fel i redovisningen. Eftersom företaget har en stor omsättning kommer de att fortsätta 
med frivillig revision för att säkerställa redovisningen. Om han skulle bortse från revisionen 
och själv sköta bokföringen tror han att det skulle kunna bli fel. Revisionen ser han som något 
positivt då revision innebär att det är en trygghet för ägaren att veta att allt går rätt till. 
Nackdelen är att det är dyrt med revision men fördelarna överväger nackdelarna. Kostnaden 
för revisionen är 9 600 kr. Han säger att det är självklart att nyttan överväger kostnaderna.  
 
Ägaren fattar alla beslut själv i företaget. Ägaren tar ut så mycket aktieutdelning som är 
lönsamt i förhållandet till löneuttaget.  

                                                 
9 Personlig intervju, Arman Persiano, 2008-05-08 
10 Personlig intervju, Anonym, 2008-05-04 
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4.7 Garageportexperten AB11 
GaragePortExperten är en kedja av fristående specialistföretag i samverkan. De finns på 26 
orter runt om i landet och är störst i Sverige på garageportar och portöppnare. I Västerås 
startades företaget 2003 och försäljningen sker främst till privatpersoner. Göran Melin är en 
av två aktieägare och de är inte närstående med varandra. De har 3 anställda och deras 
årsomsättning är ca 6 miljoner kr. Balansomslutningen uppstår till ca 700 000 kr.  
 
Ägarna kände inte till delbetänkandet om att avskaffa revisionsplikten för små företag. De ser 
positivt på betänkandet då deras synpunkter var att revisionen är dyr, och menar att det då är 
bra att företagen själva får välja om de vill ha revision eller inte. De vill främst att 
redovisningen ska gå rätt till och att den blir korrekt. De har därför Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers som gör deras årsbokslut men innan bokföringen skickas till dem så 
har de en bokföringskonsult på företaget som gör all löpande bokföring. Skulle de slippa 
revisionen skulle de spara ca 10 000 kr per år som är kostnaden för revisionen och som 
uppgår till 1/3 av de totala administrativa kostnaderna. Om de avstår från revision tror de inte 
att det kommer att ge några större effekter, men eftersom de inte kände till betänkandet har de 
inget konkret svar. Det är en fördel med att ha revision i företaget då de anser att det ger en 
trygghet men samtidigt tycker de att nyttan inte överväger kostnaderna. De förlitar sig på att 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers gör ett bra jobb.  
 
Beslut fattas av båda ägarna tillsammans. De har hittills ingen utdelning då företaget inte har 
funnits så länge. Men framtida utdelningar kommer att ske. 

4.8 Mälarlift AB12 
Mälarlift AB är ett familjeföretag som hyr ut skyliftar och andra arbetsplattformar till företag 
inom till exempel byggindustri, el, vent, måleri och underhåll. Företaget startade 1984. 
Företaget har ungefär 17 stycken heltidsanställda och kommer i år att omsätta ca 48 miljoner 
kr. I företaget finns det 8 aktieägare där alla är närstående utom en. De närstående är 
företagsledare med maka och deras barn. 
 
Regeringens delbetänkande om att avskaffa revisionsplikten har de hört talas om via media, 
men är inte insatta i detalj vad det innebär. Om revisionsplikten avskaffas kommer dock 
företaget att fortsätta med revision. De tycker att revisionen är en självklarhet för att det skall 
veta att redovisningen är i god ordning då redovisningen görs i företagets egen regi. Revisorn 
fungerar även som ett bollplank som kan ge råd, då de känner till alla räkenskaper om 
företaget. De ser inga nackdelar med revisionen utan enbart fördelar. Kostnaden på 70 000 kr 
till 80 000 kr om året ser de som väl investerade pengar i förhållande till revisorns arbete och 
de råd som de har givit. 
 
I företaget är det VD som leder och huvudsakligen fattar alla beslut. De övriga aktieägarna 
informeras av VD. Företaget tar ut max aktieutdelning till den del som ger 20 % skatt och 
justerar lönerna i december månad för att detta skall vara möjligt.  Aktieutdelningen räknas ut 
av revisorn för att uppnå den mest optimala fördelningen och på så sätt säkerställer de även att 
redovisningen av aktieutdelningen blir redovisad på ett riktigt sätt. 

                                                 
11 Personlig intervju, Göran Melin, 2008-05-09 
12 Telefonintervju, Eskil Burenfjäll, VD, 2008-05-10 
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5 Analys med egna reflektioner  
I detta kapitel analyserar författarna den information som har kommit fram genom 
referensramarna och empirin. 

5.1 Regeringens delbetänkande om att avskaffa revisionsplikten 
Gränsvärdena för Sverige innebär att två av de tre villkoren; 50 anställda, 83 miljoner i 
omsättning och 41,5 miljoner i balansomslutning skall vara uppfyllda. Detta kan tyckas ligga 
väldigt högt med tanke på att det innebär att det är väldigt stora företag som omfattas av 
avskaffandet av revisionsplikten. I Utredningens förslag kan paralleller dras med uppsatsens 
undersökning där samtliga av respondenterna berörs av förslaget och som visar att desto 
större fåmansföretag som det är frågan om desto fler av dem kommer att välja frivillig 
revision. Gränsvärdena för Danmark innebär att två av de tre villkoren; 12 personer, 
nettoomsättning på drygt 3,5 miljoner svenska kr och en balansomslutning på drygt 1,8 
miljoner svenska kr. Gränsvärdena för England gäller att villkoren 50 anställda, 
nettoomsättning på drygt 75 miljoner svenska kr och en balansomslutning på drygt 37 
miljoner svenska kr. Därmed kan vi se att gränsvärdena för Danmark är väldigt låga och 
omfattar de allra minsta företagen. Englands gränsvärden kan jämföras med Sveriges då de 
ligger på samma nivå förutom att alla tre villkoren skall vara uppfyllda. 
 
Syftet med att avskaffa revisionsplikten i Sverige är att företagens administrativa kostnader 
skall minska. Både Danmark och Englands syfte till avskaffandet av revisionsplikten var även 
det att företagens administrativa kostnader skulle minska. Enligt Sveriges delbetänkande låg 
revisionsarvodet på 15 000 kr för de företag som har en omsättning på max 3 miljoner kr och 
tre anställda. Enligt uppsatsens undersökning ligger dessa företag på en kostnad för 
revisionsarvodet på ca 10 000 kr. Det som då måste tas hänsyn till är att de företag som hör 
till den kategorin och som har intervjuats i denna uppsats har en omsättning på ca 1,5 miljoner 
kr. Om företag med en högre omsättning hade intervjuats hade kanske revisionsarvodet 
uppgått till ca 15 000 kr precis som Utredningen presenterade. Enligt regeringens 
delbetänkande låg de företag som hade en omsättning mellan 3 miljoner -10 miljoner och max 
10 anställda på 30 000 kr. I uppsatsens undersökning låg revisionsarvodet fortfarande på ca 
10 000 kr. Det företag som har intervjuats anlitar då en erkänd redovisningsbyrå för 
upprättande av årsbokslut, vilket kan tänkas att en revisor i ett sådant företag kan utföra sitt 
arbete snabbt och utan synpunkter på redovisningen. De företag som har en omsättning 
mellan 10 miljoner – 50 miljoner kr och max 50 anställda låg revisionsarvodet enligt 
regeringens presentation till 50 000 kr. Enligt vår undersökning låg det företag som vi har 
intervjuat på 70 000 – 80 000 kr d.v.s. mycket högre än denna presentation. Att de flesta 
intervjuade företagen har en lägre kostnad kan förklaras med att de anlitar en utomstående till 
att utföra redovisningen vilket kan tänkas innebära att själva revisionen går snabbt att utföra 
och blir därmed billigare. Det företag som låg mycket högre sköter detta i egen regi och det 
kan då tänkas att revisorn utför en grundligare kontroll vilket innebär en högre kostnad. 
Kostnader som de andra företagen i stället har i sin löpande redovisning. Jämfört med 
Danmark så har de mycket högre revisionskostnader än Sverige och den genomsnittliga 
revisionskostnaden i England uppgår till 1 000 pund, det vill säga ca 12 000 kr (2008-05-24), 
vilket ligger inom samma nivå som Sverige. 
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Förvaltningsrevisionen är ett led till att minska företagens administrativa kostnader för de 
mindre företagen. Tanken är att företagen skall välja revision eftersom kostnaderna då 
kommer att sjunka för revisionen. Eftersom förvaltningsrevisionen är ett led till att revisorn 
skall kunna rekommendera ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret kommer 
det därmed inte vara möjligt för revisorn att fortsättningsvis rekommendera det. Frågan är då 
om ansvarsfriheten fortsättningsvis kommer att finnas som en punkt på bolagsstämman, och 
att aktieägarna förväntas rösta igenom ansvarsfrihet utan någon utomstående som har 
kontrollerat att styrelse och VD skött förvaltningen på ett riktigt sätt. Det andra alternativet är 
att styrelse och VD aldrig få någon ansvarsfrihet. Utredningen föreslår att ansvarsinstitutet 
inte bör upphävas och att möjligheten att väcka skadeståndstalan skall vara oförändrat. Dock 
är detta otydligt om hur det praktiskt skall gå tillväga i Utredningen. Hur kommer detta då att 
påverka fåmansföretagen? Eftersom det är ett begränsat antal aktieägare och många av dem är 
närstående kan det tänkas att de har god kommunikation med varandra. Ofta är det också 
samma personer som är både aktieägare samt styrelseledamöter och VD, viket innebär att de 
då på en bolagsstämma skulle rösta fram sin egen ansvarsfrihet. Avskaffandet av 
förvaltningsrevisionen kommer därmed inte att påverka fåmansföretagen.  
 
Utredning är lite otydligt presenterat när det gäller revisorers mandattid.  Revisorerna skall 
normalt väljas på ett år men högst fyra år som idag om det skrivs in i bolagsordningen. 
Förslaget är att revisorernas mandattid träds i kraft ett år innan avskaffandet av 
revisionsplikten. Om mandattiden förkortas för att revisorerna skall kunna sägas upp efter ett 
år innebär det att alla företag som valt en revisor senare än tre år innan ikraftträdandet av 
lagen om revisorers mandattid inte kan avstå från revisionen i och med ikraftträdande av 
lagen om avskaffad revisionsplikt. Om en uppsägning av revisorn kan ske i samband med 
ikraftträdandet av lagen om avskaffad revisionsplikt och att alla revisorer då väljs på ett år 
även om mandattiden på fyra år inte har gått ut för dessa revisorer, blir tillämpningen rättvis 
för alla företag. Om lagen vinner laga kraft kan det vara positivt för fåmansföretagen med ett 
års mandattid, eftersom de då bara är bundna till revision ett år i taget. De har även möjlighet 
att byta revisor om de inte är nöjda med denne och på så sätt blir det större konkurrens mellan 
revisorerna. Frågan kan då ställas om revisorernas arbete försämras genom att de gör ett 
snabbare arbete för att kostnaden för fåmansföretagen skall bli lägre och sämre reviderade 
redovisningar släpps igenom och att revisionen på så sätt får en lägre status?  
 
Det är positivt att anmälningsskyldigheten för revisorer vad gäller ”korruption och mutbrott” 
föreslås omfatta alla associationer och inte enbart aktiebolag. På så sätt kommer inte de andra 
företagsformerna, som till exempel fåmansföretag, att väljas av dem som har satt i system att 
syssla med ekobrott. Frågan kan då diskuteras om fåmansaktiebolag idag har en ”ärligare” 
stämpel på sig efter som aktiebolag både har revisionsplikt och anmälningsskyldighet från 
revisorn. Hantering av skatter och avgifter samt att agera vid misstanke om andra brott 
föreslås inte ingå i revisionsuppdraget. Kommer då aktiebolagets och därmed 
fåmansaktiebolagens status att försämras, speciellt om dessa då väljer bort revisionen?  
 
Enligt Utredningen behövs revision inte i företag med en handfull aktieägare och som driver 
verksamheten själva, någon fråga om ”ägarminoritet” då de har fullständig ”insyn och 
kontroll” över företagets ekonomi, vilket stämmer väl överens på uppsatsens respondenter. 
Det kan dock finnas ägarminoritet även i fåmansföretag, eftersom alla inte behöver äga 
samma antal aktier (samma röstvärde förutsätts). Ägarminoriteten skall ha rätt att begära att 
företaget skall befattas med lagstadgad revision. I fåmansföretagen kan det också förutsättas 
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att om man har valt att driva ett företag tillsammans eller är närstående och äger en mindre 
andel aktier skall man inte behöva kräva lagstadgad revision för att på så sätt få någon insyn i 
att företagets räkenskaper sköts på ett korrekt sätt.  
 
Intyg eller yttrande av revisor föreslås avskaffas för alla aktiebolag. I alla fåmansföretag är det 
av stort värde att få intyg eller yttrande av revisor för vissa handlingar. Att samma värde ska 
tillföras i ett aktiebolag eller att vinstutdelningar görs på ett korrekt sätt är en viktig del så att 
företagets värde inte urholkas. Delbetänkandet kan ifrågasättas då det är intressant för 
aktieägarna att veta att rätt värde har tillförts bolaget samt att vinstutdelningar görs av tillåtna 
medel. Andra externa aktörer som till exempel borgenärer vill inte att företagets värde 
försvagas och att därmed säkerheten försämras. 

5.2 Ekobrottsmyndigheten 
Då fåmansföretagare med en lägre omsättning står för det största antalet anmälda ekobrott kan 
frågan ställas hur det kommer att se ut om revisionsplikten avskaffas. Ekobrotten består 
främst i branscher som lätt kan hantera dolda arbetsinkomster. Det kan därmed antas att 
företag där försäljning främst sker mot faktura och dessa hanterar små mängder kontanta 
medel gör det svårare för dolda arbetsinkomster att existera eftersom de mesta av de likvida 
medlen då kommer med i räkenskaperna.  
 
Om fåmansföretagen väljer att avstå från revision finns det ingen extern person som granskar 
räkenskaperna såtillvida det inte anlitar en utomstående att sköta dessa. Om revisorerna idag 
har haft synpunkter angående redovisningen så finns det vid ett avskaffande av 
revisionsplikten ingen som påpekar dessa brister och slutsatser kan då dras att felaktigheterna 
kommer att bli fler i dessa företag.  

5.3 Skatteverket 
Då det är främst mikroföretagen som står för de flesta skattefelen kan det ifrågasättas om 
dessa skattefel kommer att upptäckas när revisionsplikten avskaffas? Enligt Utredningen är 
det även de minsta företagen som kommer att välja bort revisionen, vilket väl stämmer in på 
uppsatsens respondenter. Hur kommer då dessa skattefel skall upptäckas i framtiden? Idag 
kan enbart vetskapen om revisorernas granskning ha en allmänt brottsförebyggande funktion. 
Dessutom kan revisorerna påtala fel i företagen som rättas till och på så sätt uppstår aldrig de 
eventuella skattefel som skulle uppkomma om dessa företag inte hade revision.  
 
Utredningen har diskuterat om att till exempel en utvidgad upplysningsskyldighet skulle 
kunna införas som till exempel uppvisande av företagens bokföring och annan 
räkenskapsinformation och att denna kontroll skall utökas. Att kontrollen av kontanthantering 
och personalliggare har införts visar på att Skatteverket har utökat kontrollen där dolda 
arbetsinkomster kan tänkas uppkomma, vilket är vanligt i fåmansföretag och enmansföretag.  
 
Enligt regeringens utredning innebär revisionen som revisorerna utför i företagen en 
”kvalitetskontroll” av företagens räkenskaper och förvaltning, samt att om revisorerna inte har 
haft någon anmärkning på företagen så är det en indikation på att företagens räkenskaper är i 
gott skick och att beskattningsunderlaget är av god kvalité. Med tanke på att Skatteverkets 
indikation på revision innebär ”kvalitetskontroll” kan det även diskuteras om det är främst 
företagen utan revision och därmed främst de mindre företagen som i framtiden kommer att 
kontrolleras. Därmed kommer många fåmansföretag att omfattas av dessa utökade kontroller. 
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När det gäller aktieutdelning i fåmansföretag har de intervjuade företagen antingen någon 
professionell som utför dessa beräkningar eller så tar de inte ut någon aktieutdelning alls. Det 
har inte framkommit någon information om Skatteverket kommer att utföra ytterligare 
kontroller angående beräkning av aktieutdelning i fåmansföretag, för de som tar ut sådan 
utdelning och samtidigt väljer att avstå från revision. Om dessa företag inte har professionell 
hjälp eller om de själva inte besitter den kunskapen, är det troligt att många sådana 
fåmansföretag kommer att göra skattefel. Frågan är då vad ”straffet” blir för dessa företag och 
om kostnaden för ”straffet” överstiger kostnaden för en revision, som innebär att om de hade 
haft revision så hade aldrig skattefelet bestått?  Dessutom så hade kanske företaget aldrig fått 
någon skattekontroll? 
 
I Danmark finns det ingen rapporteringsskyldighet till motsvarande Skatteverket från 
revisorerna. För Sveriges del innebär det ett större steg att avskaffa revisionsplikten eftersom 
Sverige har denna rapporteringsskyldighet. I Danmark skall företagen som inte har revision 
meddela detta till deras Skatteverk. Har då dessa företag en större andel kontroller från deras 
Skatteverk? Kan paralleller dras att även Sverige kommer få denna utökade skattekontroller 
av nämnda företag?   

5.4 Banker 
Bankerna kommer fortsätta att kräva revision av företagen. Så länge bankerna tycks vara av 
samma uppfattning kommer dessa aktörer att handla på samma sätt och därmed kommer de 
att fortsätta med att kräva reviderade årsredovisningar för att bevilja företagen krediter. 
Bankerna är också noga med att kräva säkerheter av företagen och även om det inte direkt 
kommer fram i referensramen så kan det ifrågasättas om inte alla banker har mer eller mindre 
liknade sätt när de genomför sina kreditundersökningar för att bevilja företagen lån. 
Handelsbanken säger sig inte bevilja kredit för de allra minsta företagen och det framgår inte 
hur de går tillväga om dessa företag är i behov av lån. Frågan är om de får söka sig till andra 
banker eller får de klara av detta på annat sätt? Vid bolagsbildning utgår författarna från att de 
flesta företag startar med ett fåtal aktieägare eller bara en enda. Författarna utgår också ifrån 
att dessa företag ingår i kategorin mikro- eller små bolag. Om dessa företag är aktiebolag 
hamnar de då inom kategorin fåmansföretag. Frågan är då hur dessa företag skall få ett kapital 
till att överhuvudtaget starta? 

5.5 Revisorer 
Enligt Thorell och Norberg kommer företag med en högre omsättning, företag som inte är helt 
familjeägda och aktieägare som inte har tillgång till interredovisning fortsätta med revision. 
Detta skulle då innebära att de flesta fåmansföretag, speciellt små fåmansföretag skulle avstå 
från revision om revisionsplikten avskaffas. Den undersökning som presenteras i regeringens 
utredning visar på att de mindre företagen i större utsträckning kommer att avstå från 
revisionen än de större av de små bolagen. I de intervjuer som har gjorts med fåmansföretagen 
visar att mindre företag som har god kontroll över företagets redovisning kommer i större 
utsträckning att avstå från revision än de mindre företagen som har sämre kontroll över 
företagens redovisning samt att de större företagen kommer att fortsätta med revision även om 
de har god kontroll. 
 
I Sverige har revisorns roll ifrågasätts i kombinationen som både rådgivare och kontrollant då 
revisorns oberoende ifrågasätts. I Danska aktiebolag har en och samma person både kunnat 
agera som revisorn och den person som utför själva redovisningen, vilket inte är lagligt i 
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Sverige. Det kan diskuteras varför detta ifrågasätts i Sverige då det inte tycks vara något 
problem i Danmark. 
 
I Sverige är det mellan 60-80 % av de små företagen som vill fortsätta med revision och i 
England var motsvarande siffra 42 % när en undersökning gjordes där. Det är intressant att 
notera att det skiljer sig så pass mycket mellan de båda länderna. Det kan ifrågasättas varför 
skillnaden är så pass stora? Har England inte samma koppling mellan revision och 
säkerställandet av räkenskaperna, beskattning och ekobrott som Sverige har, eller är det helt 
andra aspekter som spelar in? För de som väljer att avstå från revision är orsaken i båda 
länderna att det anses vara en onödig kostnad, vilket innebär att vi i det avseendet har samma 
åsikter. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som författarna har kommit fram till vid ett 
eventuellt avskaffande av revisionsplikten. 
 
”Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur fåmansföretagen själva ställer sig 
till avskaffandet av revisionsplikten. Genom att analysera delbetänkandet och dra paralleller 
med den empiriska undersökningen kan slutsatser utifrån hur detta påverkar fåmansföretagen 
dras.” 
 
Regeringen har lagt fram ett delbetänkande på att revisionsplikten skall avskaffas i Sverige 
för små företag, då orsaken är att de administrativa kostnaderna skall minska för företagen. 
Om revisionsplikten avskaffas kommer de flesta fåmansföretagen att beröras av detta. Enligt 
Utredningen visar det sig dock att andelen företag som kommer att fortsätta med frivillig 
revision ökar i förhållande till företagens storlek, vilket väl stämmer överens med den 
empiristiska undersökningen på fåmansföretagen i denna uppsats. 
 
Revisionsplikten har i Danmark nyligen avskaffats och i England har den avskaffats sedan en 
längre tid tillbaka. Orsaken till att revisionsplikten avskaffades i dessa länder var även där att 
företagens administrativa kostnader skulle minska. I Danmark är det dock inte lika många 
företag som har berörts av avskaffandet då deras ”gränsvärden” ligger på en lägre nivå. Även 
i Danmark och England har det visat sig att större företag oftare fortsätter med frivillig 
revision. 
 
Fåmansföretagen i den empiristiska undersökningen var positivt inställda på ett avskaffande 
av revisionsplikten. De företag som kommer att fortsätta med frivillig revision ansåg att 
nyttan överstiger kostnaderna, medan de företag som kommer att avstå från revision såg 
enbart revisionen som en kostnad. De fåmansföretag som kommer att avstå från revision 
kommer att säkerställa sin kontroll på redovisningen genom att antingen anlita en 
professionell redovisningskonsult, eller att fortsätta med revision. De företag som tar ut 
aktieutdelning kommer de att säkerställa att den blir korrekt uträknad på samma sätt. 
 
I delbetänkandet föreslås förvaltningsrevisionen att avskaffas. I fåmansföretag kan det 
förutsättas att styrelse och VD samt aktieägare består av samma personer, vilket skulle 
innebära att de på en bolagsstämma skulle rösta om ansvarsfrihet för sig själva. Därmed har 
förvaltningsrevisionen inte någon betydelse för fåmansföretagen. Det föreslås att mandattiden 
skall förkortas för revisorerna från idag fyra år till ett år. Om ett sådant förslag träds i kraft 
kan det innebära att det blir större konkurrens mellan revisorerna och att därmed sämre 
årsredovisningar släpps igenom. Detta i kombination med att revisorns anmälningsskyldighet 
föreslås försvinna för vissa brott riskerar att aktiebolagens status försämras och därmed även 
fåmansaktiebolagens. En ägarminoritet skall i Utredningens förslag kunna begära att företaget 
skall omfattas av revisionsplikt. Då de flesta fåmansföretag inte har någon ägarminoritet 
kommer detta troligtvis inte att vara aktuellt för dessa företag. I Utredningens förslag ingår 
det att intyg eller yttrande från revisor skall tas bort. Det innebär att om det inte ersätts av 
något annat riskerar företagets kapital att urholkas.  
 
Frågorna när det gäller ekobrott är många och det finns inte svar på alla dessa frågor. Det kan 
bara antas att eftersom ekobrottsanmälningarna har legat stabilt innebär det att om dessa 
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anmälningar sjunker är det inte ekobrotten som har minskat utan anmälningarna som har 
sjunkit på grund av att det i många företag inte längre finns revisorer som granskar 
redovisningen. En eventuell ökning av ekobrott på grund av ett avskaffande torde vara svårt 
att mäta eftersom det inte är någon offentlig siffra från företagens sida. 
 
Det kan konstateras att regeringen lämnar många frågor öppna för vad som skall hända med 
skattekontrollerna vid ett avskaffande av revisionsplikten. Att kontrollerna från Skatteverket 
kommer att utökas vad gäller företagens bokföring och redovisning kan konstateras. Frågan 
om vilka företag som anses ha det mest samhällsskadliga felen och där Skatteverkets 
kontroller kommer att utökas kvarstår dock. Det har diskuterats att de företag som inte har 
revision skall intyga på deklarationsblanketten att bland annat redovisat resultat 
överensstämmer med räkenskaperna. För de företag som råkar ut för Skatteverkets kontroller 
kan det dock konstateras att de får ta tid i anspråk, tid och pengar som i stället skulle göra en 
bättre nytta som frivillig revision.  
 
Båda de banker som har presenterats säger att de kommer fortsätta med att kräva reviderade 
årsredovisningar av företagen vid beviljande av kredit. Om alla banker har samma policy 
innebär det att bankerna kommer att fortsätta att kräva revision av sina kunder. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor till fåmansföretag angående avskaffande av revisionsplikten 
 
o Kan ni beskriva företagets sysselsättning? 

 
o Hur många anställda har företaget? (räknat i heltidssysselsättning baserat på årsbasis) 

 
o Hur stor omsättning har företaget? 

 
o Hur stor balansomslutning har företaget? 
 
Den 3 april 2008 lade regeringen fram ett delbetänkande om att avskaffa revisionsplikten 
för småföretag. Vi vill ta reda på hur fåmansföretag påverkas och vad dessa företag har 
för synpunkter angående avskaffandet. 
 
1. Känner ni till delbetänkandet som regeringen har lagt fram om att avskaffa 

revisionsplikten för små företag? Om ja, vad anser ni om detta? 
 

2. Kommer ni att fortsätta med frivillig revision eller kommer ni att avstå från revision 
om den avskaffas? Varför? 

 
3. Om ni kommer att välja bort revisionen, vilka effekter tror ni då att det kommer att ge 

ert företag? 
 

4. Hur upplever ni revisionen i ert företag, är det en fördel att ha revision eller är det 
nackdel? Vilka är då dessa? 

 
5. Hur stor är kostnaden för revisionen? Överväger nyttan kostnaden? 

 
6. Hur kommer ni se till att ni har en fullgod kontroll av redovisningen om revisionen tas 

bort? 
 

7. Hur många aktieägare har företaget? 
 

8. Hur ser konstellationen ut vad gäller närstående? 
 

9. Tar aktieägarna ut aktieutdelning? 
 
 
Vi vill tacka för att ni tar er tid med oss! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Radjwa Baballos och Annika Bjurhager 

 
 


