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ABSTRACT 

 

Titel: Hur påverkas företagens beslutsfattande om frivillig revision av lagförslagen SOU 

2008:32 angående skattefel 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Emelie Nordin och Sebastian Sterner 

 

Handledare: Mats Ryding 

 

Datum: 2009 – 05  

 

Syfte: Utifrån lagförslagen om åtgärder mot skattefel i SOU 2008:32 vill vi se om och 

hur företagen påverkas.   

 

Metod: I vår uppsats har vi använt oss utav en kvantitativ metod där vi tillsammans med 

Företagarna har gjort ett utskick till dess medlemmar för att kunna besvara vårt syfte. I 

denna del ska framgå vilken metod har använts för att utföra studien, hur data har samlats 

in, analyserats och redovisats.  

 

Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att många företag kommer att skrämmas till 

att välja revision, men den största delen företag är oberoende av förslagen. Oberoende av 

fråga tenderade svaren att se likadana ut.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Det förslag som vi har till fortsatt forskning är vad de 

olika intressenterna kommer att vilja ha för finansiell information då frivillig revision 

gäller. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats ger läsaren en indikation på hur företagen resonerar 

kring de lagförslag om åtgärder mot skattefel som en utredning på uppdrag av regeringen 

har utfört.  

 

Nyckelord: revisor, revisionsplikt, frivillig revision, SOU 2008:32, skattefel 

 

 



 

 

ABSTRACT  

  

Title: How will companies' decision making be affected by voluntary audit under the 

SOU 2008:32 bill concerning tax errors? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Emelie Nordin and Sebastian Sterner 

 

Supervisor: Mats Ryding 

 

Date: 2009 – 05 

 

Aim: The aim of this essay is to assess how companies would be affected by legislation 

SOU 2008:32 concerning tax errors. 

 

Method: We have used a quantitative method where we, with assistance from 

Företagarna, sent a questionnaire to their members.  

 

Result & Conclusions: This essay concludes that many companies will feel pressured 

and audit, but the majority is not affected by the proposal. The answers tended to be 

similar unrelated to the question asked. 

 

Suggestions for future research: We suggest that future research focus on what 

financial information the different parties will desire when voluntary audit applies. 

  

Contribution of the thesis: This essay gives the reader an indication of how companies 

tend to position themselves in aspect to the proposed laws. 

  

Key words: audit, accountant, voluntary audit, SOU 2008:32, tax error 
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1 INLEDNING 

 
Denna uppsats inledande kapitel beskriver för läsaren bakgrunden till den. Uppsatsens syfte 

och problemformulering kommer att framföras tillsammans med de avgränsningar som 

gjorts.

 

1.1 Bakgrund 
Allt fler europeiska länder avskaffar revisionsplikten för mindre aktiebolag. Samtliga länder 

som ingick i EU före utvidgningen som skedde 2004 har valt att undanta revisorsplikten för 

små företag, med undantag för Sverige och Malta.
1
 I dag är alla bolag skyldiga enligt ABL att 

ha minst en revisor. Revisorns uppgifter är att granska bolagets årsredovisning, bokföring 

samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall vara så 

ingående och omfattande som god revisionssed kräver.
2
  

 

När revisionsplikten en gång infördes motiverades den med att uppnå nytta för näringsliv och 

samhälle genom att göra det enklare att göra affärer. Den har även till uppgift att se till så 

kvaliteten inom redovisningen är lika för alla.
3
  

 

Den 3 april 2008 kom regeringen med ett förslag om ett avskaffande av revisionsplikten för 

små företag, SOU 2008:32 (utredning om frivillig revision). Ett av syftena med borttagandet 

är att skapa bättre förutsättningar för små företag och på ett mer självständigt sätt välja de 

tjänster som de behöver. Genom påtryckningar från EU om gemensamma insatser att minska 

de administrativa bördorna har detta nu blivit aktuellt i Sverige. 

 

Under utredningen som regeringen gjorde framkom i analysen att effekterna av förslaget om 

skatteintäkterna är oklar. För att kompensera detta ges därför ett förslag i skattelagstiftningen 

till åtgärder mot skattefel.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om förslaget i skattelagstiftningen om åtgärder mot 

skattefel kommer påverka företagarnas beslut om frivillig revision och i så fall hur det 

kommer att påverka dem.  

 

1.3 Problemformulering 
I och med förslaget som regeringen lade fram 3 april 2008 har en debatt uppkommit om 

huruvida ändringen av skattelagstiftningen kan medföra att företagen fortsätter med revision 

av rädsla för kontroll av skatteverket. Vi vill undersöka om detta verkligen stämmer genom att 

fråga företag i Sverige om hur de kommer att ställa sig till förändringen i skattelagstiftningen. 

Kommer de över huvudtaget att reagera och i så fall på vilket sätt kommer de att reagera?  

1.4 Avgränsningar  
Vi avgränsar oss till aktiebolag i Sverige. 

                                                 
1
 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

2
 Aktiebolagslag 9 KAP. §1, §3. FAR samlingsvolym del 1 2007, sid 49 

3
 Bilaga till Dagens industri november -07 av FAR SRS 
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2 METOD 

 
I denna del kommer vi att ta upp på vilket sätt vi har gått tillväga och varför vi har valt den 

metod vi gjort samt att mer ingående förklara olika begrepp som kommer att vara relevanta 

för vår studie. 

 
 

2.1 Tillvägagångssätt 
När vi började med uppsatsen visste vi att vi ville skriva om slopandet av revisionsplikten för 

små företag. Då regeringen skulle ge ut ett delbetänkande, SOU 2008:32
4
, en tid framåt 

började vi med att söka information om vad revision innebär. Den 3 april 2008 kom 

delbetänkandet som vi väntade på. Vi läste noga igenom förslaget och inväntade reflektioner 

från berörda. Redan i april samma år kom Företagarna med artikeln ”Skräm inte småföretag 

från att slopa revision”
5
 vilket väckte vårt intresse och blev grundstenen i uppsatsen. Detta 

medförde att vi ville ta reda på hur företagen påverkades av förändringen i 

skattelagstiftningen som utredningen föreslagit.  

För att sätta oss in i ämnet genomförde vi en omfattande undersökning av litteratur, tidskrifter 

och artiklar för att få en förståelse i vikten av en revisors arbete samt redovisningskonsultens. 

Förutom att vi ingående har läst utredningen har vi för att bli väl insatta i debatten läst 

remissvar från tre stora organisationer (Skatteverket, FAR SRS och Företagarna) som är 

berörda av lagförslaget.  

För att få en lämplig överblick hur företagen ställer sig till förslaget kommer vi använda oss 

utav en kvantitativ metod för att på ett enkelt sätt nå ut till ett stort antal företag. Vi ansåg 

även att företagen på ett lätt sätt ska kunna svara på vår huvuduppgift genom ett fåtal frågor. 

Det resulterade i att vi valde att göra en enkätundersökning, och i och med det uppkom frågan 

om hur vi skulle nå ut till företagen. Vi diskuterade olika alternativ och ansåg att om vi själva 

skulle skicka ut enkäterna skulle det bli ett för stort och omfattande arbete. Det skulle 

innebära problem så som att få tag i aktuella företag och sedan göra utskick till dem.    

 

För att utföra undersökningen tog vi kontakt med Företagarna som har ett stort antal 

medlemmar. Vår kontakt på Företagarna var Thomas Wanke, regionchef för Gävleborg. Över 

telefon diskuterade vi möjligheterna för att göra en enkätundersökning till deras medlemmar. I 

detta samtal berättar han om deras panel, men att han måste få ett godkännande av styrelsen 

för att vi ska kunna få medverka i deras regelbundna utskick till den. Efter en vecka då vi åter 

hade kontakt med Thomas berättade han att styrelsen hade beviljat oss att medverka. Vi 

sammanställde därför relevanta frågor och skickade dessa till Företagarna som i sin tur 

skickade ut frågorna till panelen. När enkäten slutförts skickade Thomas svaren tillbaka till 

oss. Att vi fick vara med i deras utskick har varit värdefullt för oss då det i annat fall nästan 

hade varit ogenomförbart för oss själva att utföra. Resultatet av undersökningen kommer vi 

genom vår kunskap att tolka för att få en förståelse som sedan kommer att presenteras i vår 

analys. Slutligen vill vi påpeka att vår forskning har även formats av pragmatiska faktorer 

såsom tid, pengar och genomförbarhet. 

                                                 
4
 SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag 

5
 Berggren, K, Burén, C-G., Dahlberg, F. (2008) 
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2.2 Tidigare studier inom ämnet 
På hemsidan www.uppsatser.se har vi undersökt ett antal uppsatser inom området och vi kan 

utifrån dem se att man diskuterar ur ett stort perspektiv. Sökorden vi använde oss av var 

revision, revisionsplikt och slopandet av revisionsplikten. De huvudsakliga frågeställningarna 

har kretsat kring revision, betydelsen av borttagandet av revision och vad företagarna och 

revisorerna tycker om slopandet. Vidare har det undersökts hur revisionsbyråerna och 

bankerna förbereder sig, samt vilka konsekvenser borttagandet av revisionsplikten kan föra 

med sig. Vi anser att det saknas undersökningar om företagarna kommer välja revision eller 

inte. Då dessa studier bygger till stor del på olika intressenters åsikter om revisionsplikten 

väljer vi att rikta in oss på om och hur företagarna kommer att påverkas av lagförslag i SOU 

2008:32 om åtgärder mot skattefel. 

 

2.3 Datainsamling 
Vår insamling av data har vi valt att dela upp i två delar för att hålla isär dessa, primära och 

sekundära datakällor. Primärdata är något som forskaren eller den som utför studien samlar in 

under studiens gång.
6
 Sekundärdata, även kallad andrahandsdata, är dokumenterad data och 

information inom ett område som i första hand inte är insamlat för den egna studien.
7
  

 

2.3.1 Sekundärdata 

Efter en längre tids debatt om revisionspliktens vara eller inte vara kom i april 2008 en 

utredning från regeringen där i ett lagförslag presenterades. Den data som denna uppsats 

bygger på grundar sig på denna utredning. Den insamlade sekundärdata vi utgått ifrån är i 

form av litteratur, remissvar, artiklar samt regeringens utredning och återfinns i vårt 

teorikapitel. Vår insamlig av sekundärdata har till stor del skett genom efterforskning via 

internet. Då remissvar från olika organisationer har varit viktiga i vårt arbete har vi på ett 

snabbt och enkelt sätt fått tag i informationen. Detta ledde till att vi sökte efter remissvar från 

de berörda organisationerna Företagarna, Skatteverket och FAR SRS.   

 

För att få en djupare kunskap inom området var vi tvungen att läsa på om hur revisorer och 

redovisningskonsulter arbetar. Vi har även satt oss in i hur lagar och förordningar ser ut idag, 

samt hur det nya lagförslaget ser ut. För att få tag i den data som behövdes har vi använt oss 

av informationskällor som biblioteket och internet.   

2.3.2 Primärdata 

För att få svaret på vårt syfte krävdes en omfattande undersökning där en mängd företag fick 

svara på en enkät. För att nå ut till så många företag som möjligt tog vi kontakt med 

Företagarna. De hjälpte oss med att nå ut till deras medlemmar med ett utskick av frågorna.  

Fördelen med att använda oss av en kvantitativ metod i vår undersökning är mängden svar vi 

kan få in under en begränsad tidperiod. Nackdelen med kvantitativ undersökning är att 

svarsfrekvensen kan bli låg, respondenterna kanske inte noga överväger sina svar. Vidare vet 

man inte om respondenterna besitter den kunskap som krävs för att besvara en viss fråga eller 

om alla respondenter tolkar frågorna lika
8
.  

 

                                                 
6
 Bell, J. (2002). Introduktion till forskningsmetodik, s. 94 

7
 Lundahl, U., & Skärvad P-H. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s. 131 

8
 Bryman, A. (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, s. 95 
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2.4 Enkätundersökning 
Vid utformningen av enkäten hade vi att ta hänsyn till syftet, samt vissa kriterier som 

Företagarna har för att göra dessa utskick. Ett av kriterierna var att vi endast fick ha ett fåtal 

frågor, därför valde vi att endast ha frågor som svarade på syftet och inga följdfrågor. För att 

få hög svarsfrekvens bör frågorna vara korta och lättförståeliga. Det gjorde att vi bearbetade 

frågorna flera gånger och tog bort ekonomiska uttryck som kan vara svåra att förstå
9
. Ett 

annat krav från Företagarna var att frågorna inte fick vara längre än två meningar. Vi har valt 

att ha strukturerade frågor, vilket innebär att det finns svarsalternativ att välja på. Det har vi 

valt till hänsyn av den tid det tar för att läsa och svårigheterna i att tolka svaren vid öppna 

frågor. Dessutom tar frågor med svarsalternativ kortare tid att svara på och att de är lättare för 

oss att föra någon form av statistik över svaren.
10

 När frågorna var färdiga skickade vi dem 

till Företagarna som distribuerade ut enkäterna till deras medlemmar via webben. Enkäten 

som Företagarna skickade ut bestod av totalt 16 frågor, varav 3 frågor hänför sig till vår 

undersökning. De övriga frågorna fick vi inte ta del utav. Då vi fick vara med i deras utskick 

till panelen kunde vi inte påverka något annat än våra frågor. 

 

2.5 Urval  
Då vår avgränsning är att rikta in oss på företag i Sverige vänder vi oss till Företagarna för att 

med hjälp av deras databas nå ut till så många företag som möjligt. Företagarna har en panel 

bestående av medlemmar och innefattar ca 5 100 stycken företag från hela Sverige, varav ca 

3 500 aktiebolag. Företag i panelen har själva godkänt att svara på enkäter vid förfrågningar 

av Företagarna. För att selektera ut enbart aktiebolag lade vi till svarsalternativet ”Ej relevant 

för min företagsform”. Genom att vända oss till Företagarna så förväntade vi oss att 

svarsfrekvensen skulle bli högre, än om vi gjort ett utskick på egen hand, samt att vi når ut till 

fler företag. Denna informationsinsamling kunde behandlas mycket fortare eftersom de har en 

uppsatt process över hur de hanterar enkätundersökningar.  

 

2.6 Källkritik 
För att få en större förståelse för undersökningen och inte få en missvisande bild bör man 

också förstå att ett flertal faktorer kan påverka resultatet. Man bör vara medveten om att 

frågor kan missförstås, samt att om frågorna ställs annorlunda men med samma syfte skulle 

svaren kunna skilja sig åt. Att alla respondenter inte har samma kunskap kan leda till 

missförstånd och det i sin tur kan leda till felaktiga svar. I den mån man är påverkad eller 

engagerad kan styra den tid man lägger ner på att svara och vad man svarar.  

 

Då vi var begränsade med antal frågor kunde vi inte ställa följdfrågor. Det i sin tur leder till 

frågetecken som vi bara kan spekulera i vår analys. 

 

Urvalet av respondenter är inte slumpmässigt, då Företagarna gjort en förfrågan bland deras 

medlemmar om att ingå i en panel. Detta innebär att det bara är medlemmar i Företagarna som 

ingår i undersökningen. Eftersom utskicket görs utav Företagarna måste vi förlita oss på att 

informationen från dem är korrekt. En annan aspekt är att Företagarna kritiserar lagförslaget 

och därmed inte vill att det ska förverkligas och  detta skulle kunna påverka resultatet.  

                                                 
9
 Trost, J. (2007) Enkätboken, s. 84, 86 

10
 Ibid., sid 74 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

I teori avsnittet kommer vi att ta upp den teori och de lagar som är relevant för 

undersökningen. Vidare kommer vi också presentera två viktiga instanser, utredningen av 

borttagandet av revisionsplikten samt den debatt som förts kring den.  

 
 

3.1 FAR SRS 
FAR SRS är en branschorganisation för revisorer och rådgivare. Deras uppgift är att leda och 

utveckla frågor inom revisions och redovisningsbranschen samt att för dess medlemmar och 

företag skapa affärsmässiga förutsättningar till nytta för näringslivet och samhället.
11

 

 

3.2 Företagarna 
Företagarna har funnits i över hundra år och verkar idag för alla typer av företag, stora som 

små över hela landet. Organisationen har idag cirka 55 000 direktanslutna företagare i 21 

olika regioner. De har även 13 olika branschförbund anslutna, samt 300 lokala föreningar. 

Företagarnas uppgift är bland annat att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, 

utveckla och äga företag i Sverige. Historiskt har Sverige haft ett framgångsrikt företagande 

och därför har Företagarna som främsta uppgift att arbeta för att återigen bli ett av världens 

mest entreprenörvänliga länder. En av deras främsta styrkor är deras opinionsbildande arbete 

som sker på lokal-, regional-, nationell- och på EU-nivå.
12

  

 

3.3 Revision 
Revisorn ska med en yrkesmässig professionalism och med en kritisk inställning planera, 

granska och bedöma, och därefter göra ett uttalande om hur årsredovisning, bokföring och 

förvaltning. Detta generar i en rapport i form av revisionsberättelse eller revisionsyttrande.  

 

Oberoende av vilken företagsform som en ägare har på sin verksamhet och där ägarnas ansvar 

är begränsat så ställs det krav på hur företagets resultat och ställning redovisas utåt. De olika 

intressenterna som är knutet till företaget måste se den information som kommer från 

företaget som trovärdig när det gäller dess ekonomiska situation och förvaltning. Denna 

information har revisorn till uppgift att kvalitetssäkra. I och med detta så ger revisorn 

företaget en ökad trovärdighet åt dess finansiella information. Revisionens intressenter har 

alla direkt eller indirekt intresse av revision, och utan revisionen skulle det tvinga 

intressenterna att själva kontrollera företagets ekonomiska rapportering.
13

  

                                                 
11

 www.farsrs.se 
12

 www.foretagarna.se  
13

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. 19-20. 

http://www.foretagarna.se/
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3.3.1 Intressenter 

 

Ägarna 

I större och publika aktiebolag sitter inte alltid ägarna i företagets ledning och har därmed 

ingen egen insyn i företaget. Ägarna får då förlita sig på den information som han eller hon 

har fått ifrån styrelse och VD. Då ägarna fattar sina beslut efter den information som de 

delgivits är det därför extra viktigt att dessa uppgifter är tillförlitliga. I de mindre företagen 

har ägaren i de flesta fall en god insyn i verksamheten.
14

 

 

Kreditgivare 

För att banker och andra låneinstitut skall kunna fatta beslut om kredit krävs att informationen 

om företaget är pålitlig. Denna säkerhet som eftersträvas av kreditgivaren blir mer tillförlitlig 

då uppgifterna är reviderade av en revisor. 

 

Leverantörer 

Det är viktigt med tillförlitlig ekonomisk information för leverantörer då de vill garantera sig 

att kunderna kan betala sina leveranser och krediter. 

 

Kunder 

Kunderna till företaget behöver ekonomisk information som är tillförlitlig, detta för att få 

kännedom om huruvida företaget kan fortsätta genomföra sina leveranser.  

 

Anställda 

De anställda är på ett mer personligt sätt beroende av tillförlitlig information av företaget. 

 

 

 

 

                                                 
14

 Ibid., s. 20 
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Styrelse och VD 

För styrelse och VD kan revisorn bistå med rådgivning att i ekonomiska frågor och ge ett 

annat perspektiv på händelser och företeelser. Rådgivning anses vara naturligt vid revisionen, 

och det är inte ovanligt att företagaren ber revisorn om råd för hur problem kan lösas. 

 

Stat och kommun 

Redovisningen ligger till grund för de skatter och avgifter som kommer att betalas vilket 

kräver att den ekonomiska informationen är korrekt. Då en kvalificerad revisor granskar 

redovisningen ökar detta sannolikheten att dessa uppgifter är tillförlitliga. Stat och kommun 

ger olika typer av stöd och bidrag till företag och deras beslut bygger på den information de 

får från företagen.
15

 

 

3.3.2 Revisionsplikten 
I aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap 1§ står det att ”ett aktiebolag skall ha minst en revisor” 

och att antalet revisorer skall anges i bolagsordningen. Detta är den så kallade 

revisionsplikten. En revisors arbetsuppgifter är att granska bolagets årsredovisning och 

bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen skall 

följa god redovisningssed 3 §. Vidare skall revisorn följa bolagsstämmans anvisningar, om det 

inte strider mot lagen, bolagsordningen eller god redovisningssed 4 §. Efter varje 

räkenskapsår skall revisorn lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman 5 §. I samband 

med revisionen skall revisorn till styrelsen och den verkställande direktören framställa de 

erinringar och göra de påpekanden som följer av god redovisningssed 6 §.
16

 

 

3.3.3 Granskning 

Syftet med själva granskningen är att få fram ett underlag som denne sedan använder för sitt 

ställningstagande i revisionsberättelsen. En granskning kan göras på många olika sätt 

beroende på hur den egna kontrollen i företaget är. De underlag som granskningen syftar till 

är bedömningen av bland annat om uppgifterna från resultaträkningen samt 

tilläggsupplysningar ger en överensstämmande bild med företagets resultat. Vidare skall 

granskningen bedöma om de tillgångar och skulder som finns redovisade i balansräkningen 

existerar och är bolagets egendom respektive förpliktelser på balansdagen och se om de är 

riktigt värderade. 

 

Granskningen skall även ge en bedömning om bolagets samtliga tillgångar och skulder 

upptagits i balansräkningen. Uppgifterna från resultat och balansräkning ska överensstämma 

med bolagets räkenskaper samt att årsredovisningens ekonomiska bild skall ge en rättvisande 

framställning av bolagets resultat och ställning. 

 

När det gäller bolagsstämmans anvisningar så skall revisorn följa dessa såvida det inte strider 

mot lagen eller mot god revisionssed där det sistnämnda är ett uttryck, på vilket sätt en revisor 

skall genomföra en revision. Denna sed har växt fram både internationellt, genom FAR, av 

revisorsnämnden och därtill även genom domstolspraxis.
 17

 

 

                                                 
15

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. 20, 21, 129 
16

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, Aktiebolagslag 9 KAP. §1, §3, s. 49 
17

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. 24, 57-58 
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3.3.4 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen är en årlig offentlig rapportering från revisorn. Senast tre veckor före 

årsstämman skall revisionsberättelsen överlämnas.
18

 Dessutom skall revisorn på 

årsredovisningen göra en hänvisning till revisionsberättelsen.
19

 Revisorn skall även uttala sig 

om årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen.
20

 

 

Revisorn skall ange i revisionsberättelsen vilket eller vilka normsystem som har tillämpas för 

revision. Därutöver ska det anges om revisorn har en mening i en fråga som behandlas i 

revisionsberättelsen som avviker från syrelsen eller annan revisor. Ytterligare ska det anges 

om revisionens rikting eller om revisorn anser sig sakna tillräckligt underlag för ett 

uttalande.
21

  

 

I revisionsberättelsen tillstyrker eller avstyrker revisorn om styrelseledamöterna och VD 

beviljas ansvarsfrihet och om vinsten/förlusten disponeras/behandlas enligt 

förvaltningsberättelsen.
22

 Skulle revisorn anse att en styrelseledamot eller VD har gjort sig 

skyldig till försummelse eller handlat i strid mot gällande lag skall detta anges i 

revisionsberättelsen. Om resultaträkningen eller balansräkningen bör fastställas ska även det 

anges och om den däremot inte bör fastställas ska revisorn anteckna detta på 

årsredovisningen.
 23

 

 

I revisionsberättelsen skall även anmärkas om bolaget inte har följt dess skyldigheter mot 

skattebetalningslagen. Anser revisorn att det finns ytterligare upplysningar som bör ges till 

aktieägarna ska dessa lämnas.
24

 

 

Revisionsberättelsen måste samtidigt som årsredovisningen lämnas in till Bolagsverket senast 

en månad efter årsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Den 

fullständiga årsredovisningen får inte publiceras utan att revisionsberättelsen publiceras 

samtidigt.
25

 

 

3.3.5 Erinringar 

En erinring är ett påpekande till VD eller styrelse, och de har en speciell formell status som 

ligger mellan revisionsberättelsen och annan rapportering. Erinringar regleras av 9 kap 39§ 

ABL. De behöver inte komma med i revisionsberättelsen, då de inte alltid är tillräckligt 

allvarliga. Dessutom kan de även vara åtgärdade eller beröra affärshemligheter som kan skada 

bolaget om aktieägarna, allmänheten eller eventuellt konkurrenterna får reda på det.  

 

Erinringar skall antecknas skriftligt i ett protokoll eller annan handling. Dessutom skall den 

förvaras och sparas på ett betryggande sätt för framtida VD, styrelser och revisorer. Den kan 

användas som bevismaterial vid taxeringsrevisioner eller inför en domstol.
26

  

 

                                                 
18

 ibid, s. 94 
19

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, 9 kap 28§ ABL 
20

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. 94 
21

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, 9 kap 30§ ABL  
22

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. sid. 94 
23

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, 9 kap 32-33§§ ABL 
24

 Ibid., 9 kap 34-35§§ ABL 
25

 FAR (2006) Revision -  En praktisk beskrivning, s. 95 
26

FAR (2006). Revision – En praktisk beskrivning, s. 102-103 
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När revisorn har överlämnat sin erinring till bolaget har styrelsen fyra veckor på sig att 

behandla detta på ett sammanträde. Skulle erinran lämnas i samband med att 

revisionsberättelsen avlämnas till bolaget måste styrelsen hålla sammanträdandet före 

bolagsstämman där revisionsberättelsen läggs fram.
27

 

 

3.3.6 Misstanke om brott 

Om revisorn misstänker en styrelseledamot eller VDn för vissa typer av brott inom ramen av 

bolagets verksamhet måste han/hon åta vissa åtgärder
28

. Revisorn skall då meddela styrelsen 

utan oskäligt dröjsmål om misstanken. Därefter skall revisorn avgå sitt uppdrag, senast fyra 

veckor efter att ha meddelat styrelsen. Om revisorn antar att styrelsen inte skulle vidta några 

skadeförebyggande åtgärder eller av annat skäl anses meningslöst behöver underrättelsen till 

styrelsen inte ske. I en särskild handling skall revisorn anmäla och redogöra för misstanken 

om brott.  Däremot gäller inte detta om den ekonomiska skadan av det misstänkta brottet har 

ersatts och övriga negativa effekter av gärningen har avhjälpts. Inte heller om det redan har 

anmälts till polismyndighet eller åklagare eller om det misstänkta brottet är obetydligt.
29

 

 

3.4 Redovisningsstandard i Sverige (RedS) 
Redovisningsstandard i Sverige är riktlinjer för hur auktoriserade redovisningskonsulter skall 

utföra redovisningsuppdrag d.v.s. grundläggande principer, viktiga tillvägagångssätt samt 

vägledning. Detta så kallade ramverk är indelade i flera delar, definition av mål, 

omfattningen, att acceptera uppdraget, samt uppdragets beståndsdelar. Denna standard är 

utgiven av FAR SRS. 

 

Alla uppdrag skall genomsyras av god yrkessed samt att i den mån som är möjligt undvika 

intressekonflikter. Konsulterna ska därefter följa FAR SRS kvalitetskontroll. Alla 

redovisningskonsulter skall följa grundläggande etiska principer som: 

 God yrkessed 

 Professionellt uppträdande 

 Organisation av verksamheten 

 Arvodesdebitering 

 Tystnadsplikt 

 Vidareutbildning 

 Yrkesutövning 

 Förhållande till kollegor 

 Publicitet och marknadsföring 

 

3.4.1 Definition av och mål för ett redovisningsuppdrag 

Vad som menas med ett redovisningsuppdrag är att en redovisningskonsult på ett självständigt 

sätt sammanställer all data till en samlad ekonomisk information på uppdrag av en 

uppdragsgivare.  

 

Uppdragen kan vara av olika slag t.ex: 

Bokföringsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid bokföring av affärshändelser. 

Rapportering sker löpande av bolaget resultat och ställning. 

                                                 
27

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, 9 kap 39§ ABL  
28

 FAR (2006). Revision – En praktisk beskrivning, s. 81 
29

 FAR (2007). Samlingsvolym del 1, 9 kap 42-44§§ ABL 
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Bokslutsuppdrag: redovisningskonsulten biträder vid upprättandet av bokslut. Detta innebär 

att redovisningskonsulten även kan biträda vid upprättandet av årsredovisningen. 

Årsredovisningsuppdrag: redovisningskonsulten biträder endast vid upprättandet av 

årsredovisningen utifrån ett färdigställt bokslut. 

Out-sourcing-uppdrag: redovisningskonsulten tar hand om hela eller delar av ett företags 

ekonomi. Det kan innefatta fakturering, reskontrahantering, betalningar och bokföring av 

affärshändelser. 

Övriga redovisningsuppdrag: uppdraget innefattar t.ex. redovisningskonsultationer av enstaka 

fall, upprättande av budgetar m.m. 

 

Ett redovisningsuppdrag enligt ovan ska genomföras på ett sådant sätt att lagar och 

föreskrifter från myndigheter följs för att få en så korrekt rapportering som möjligt och på 

detta sätt ge ett bra beslutsunderlag.   

 

3.4.2 Omfattning 

Uppdrag som en redovisningskonsult står inför är inte alltid redovisningsuppdrag. Några 

andra uppdrag som ofta förekommer är: 

 Löneserviceuppdrag 

 Upprättande av inkomstdeklaration 

 Skatterådgivning 

 Viss rådgivning till företagsledning 

 In-sourcing-uppdrag 

 

3.4.3 Att acceptera uppdraget 

Endast när etiska krav som integritet, självständighet och professionell kompetens kan 

uppfyllas accepterar redovisningskonsulten uppdraget. Ett uppdragsbrev skall upprättas 

mellan redovisningskonsulten och uppdragsgivaren där villkoren definieras. Att tillägga är att 

uppdragsbrevet bör upprättas innan uppdraget börjar. Detta för att undvika missförstånd om 

uppdraget och att det ska stå klart för båda parter om hur ansvaret är fördelat mellan dem. 

Förändras förhållandet under uppdragets gång på ett sådant sätt som inverkar på kraven så ska 

redovisningskonsulten igen ta ställning till om uppdraget fortsättningsvis skall accepteras eller 

om han eller hon skall avsäga sig det. 

 

3.4.4 Redovisningsuppdragets beståndsdelar 

Genom att sammanställa affärshändelser till en samlad ekonomisk information så biträder 

redovisningskonsulten uppdragsgivaren. Vidare ska räkenskapsmaterialet bearbetas och 

genom kontroller säkerställas så att materialet blir korrekt behandlat. Uppdraget ska 

dokumenteras för att i efterhand kunna följa upp hur räkenskapsmaterialet behandlats. 

Löpande rapportering ska ske under uppdragets gång och ska utgöra ett beslutsunderlag för 

uppdragsgivaren. Uppdraget rapporteras enbart till uppdragsgivaren, och rapporteringen är 

inte menad till någon utomstående såvida inte ett särskilt uppdrag ges. 

 

Redovisningskonsulten ska följa bestämmelserna i BFL, ÅRL och beaktande av god 

redovisningssed. Dessutom ska redovisningskonsulten också upplysa uppdragsgivaren om att 

denne har ett självständigt ansvar för sin redovisning.
30

 

                                                 
30
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3.5 Review 
Review är en översiktlig granskning

31
 och finns beskriven i FAR som SÖG 2400, uppdrag att 

göra översiktlig granskning av finansiella rapporter och SÖG 2410, översiktlig granskning av 

finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor.
32

 FAR SRS revisionskommitté 

har tagit fram en arbetsgrupp som ska undersöka hur review ska kunna användas för 

rapportering av finansiell information och kan komma att bli ett alternativ till revision.
33

 

 

3.5.1 SÖG 2400 

Syftet med denna standard är att i första hand ge en översiktlig granskning av finansiella 

rapporter och fastlägga standarder för att sedan ge vägledning om revisorns professionella 

ansvar. Den kan även användas till att granska annan information. Detta gäller när en revisor 

som inte är företagets valda revisor åtagit sig ett uppdrag att utföra en granskning av 

finansiella rapporter och som denne sedan lämnar efter sig.
34

   

 

Den översiktliga granskningens mål är att även om dessa granskningsåtgärder inte kan lämna 

sådana bevis som vid en revision skall revisorn ändå kunna uttala sig om man hittat någon 

eller några omständigheter som inte ligger inom ramen för ekonomisk rapportering. Detta kan 

även kallas ”uttalande med begränsad säkerhet uttryckt i negativ form”. De generella 

principer som ligger till grund för revisorn då denne genomför en översiktlig granskning är att 

revisorn skall tillämpa god revisorssed och övriga etiska regler som påverkar revisorns 

professionella ansvar. Dessa ovannämnda principer för revisorns professionella ansvar är, 

oberoende, integritet, objektivitet, professionell kompetens och omsorg, tystnadsplikt, 

yrkesmässigt uppträdande och tillämpning av SÖG. 

   

Vidare skall revisorn i enlighet med SÖG 2400 utföra en översiktlig granskning. Denna 

granskning skall planeras och utföras med kritiska ögon och revisorn skall vara medveten om 

att det kan finnas omständigheter som medför att fel kommer att finnas i de finansiella 

rapporterna. Genom förfrågningar och analytiska metoder skaffar sig revisorn bevis som 

sedan kommer att ligga till grund för sin slutsats. 

 

Revisorn själv avgör de åtgärder som behöver göras för att genomföra granskningen. Han 

eller hon tar hänsyn till de krav inom SÖG 2400, FARs regelverk, lagstiftning eller 

föreskrifter och som det står i paragraf 8SE ”när så är tillämpligt, av överenskomna villkor för 

uppdragets genomförande”. Detta kan beskrivas som den översiktliga granskningens 

inriktning och omfattning. Villkoren för uppdraget skall överenskommas av både revisorn och 

klientföretaget och kan anges i ett uppdragsbrev eller liknande. 

 

På samma sätt som om målet för uppdraget skulle vara att göra ett uttalande som grundar sig 

på revision av de finansiella rapporterna skall revisorn göra väsentlighetsöverväganden om fel 

föreligger. Händelser som kan ha uppstått efter rapporteringsperioden och som kan komma att 

kräva rättelser i rapporteringen skall revisorn göra förfrågningar om men han har ingen 

skyldighet till att vidta åtgärder för att identifiera dessa efter det att rapporten har lämnats in. 

Misstänker revisorn att den information som har granskats innehåller felaktigheter så ska han 

ta till de tillkommande eller utökade åtgärder som krävs och som bekräftar att revisorn 

behöver avvika från standardutformningen.
 
 

                                                 
31

 Rapport i stället för revision? (2007). Balans nr. 6-7 
32

 FAR (2006). Revision - En praktisk beskrivning, s. 22-23 
33
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34
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I sin slutsats skall revisorn på ett klart och tydligt sätt göra ett uttalande avseende den 

översiktliga granskningen med begränsad säkerhet uttryckt i negativform. Till grund för sitt 

uttalande skall revisorn bedöma de slutsatser som dragits av de material som inhämtats från 

företaget. I rapporten ska också framgå för läsaren vad för arbete som utförts och att ingen 

revision eller uttalande som bygger på någon revision gjorts.
35

 

 

3.6 Review och revision 
De två typer av uppdrag en revisor kan utföra för att uttala sig om finansiell information är 

som tidigare nämnts, review och revision. Dessa två uppdrag är de enda två 

bestyrkandeuppdrag som revisorn tillåts utföra. Antingen gör man ett uttalande som bygger på 

hög men inte absolut säkerhet (revision) eller så bygger uttalandet på en begränsad säkerhet 

(review).
36

 

 

 
 

3.7 Skattelagstiftningen idag 
Oberoende av vilken inkomst ett aktiebolag har så är det skyldig att lämna 

deklarationsuppgifter.
37

 Handläggningen av företagets skatter ansvaras av Skatteverket. 

 

Skatteverket består av sju skatteregioner, ett storföretagsskattekontor och ett huvudkontor 

beläget i Solna. I varje skatteregion finns det särskilda skattebrottsenheter som arbetar under 

åklagarens ledning. Dessa har rätt till att medverka vid husrannsakan samt har full åtkomst i 

skattedatabasen.  

                                                 
35

 FAR (2006). Samlingsvolym del 2, s. 589-592 
36

 FAR (2006). Revision – En praktisk beskrivning, s. 21-22 
37

 Rabe, G., & Melbi, I. (2007). Det svenska skattesystemet, s. 501 
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Idag är företagarna skyldiga att lämna självdeklarationer, kontrolluppgifter och 

skattedeklarationer enligt lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227) samt 

lagen om skattedeklaration (1997:483).  

 

I de flesta fall sker granskningen på enbart inlämnade handlingar, såsom kontrolluppgifter och 

självdeklaration. Anses dessa uppgifter inte fullständiga kan kompletterande uppgifter komma 

att inhämtas från den skatteskyldige. Skatteverket kan även med hjälp av taxeringsbesök göra 

avstämning mot räkenskaper och andra handlingar. Detta först efter samtycke av den 

skatteskyldige. I de fall där samtycke inte lämnas eller av andra lämpliga skäl kan skatteverket 

tillgripa taxeringsrevision. Vid en sådan revision är den som blir granskad skyldig att förse 

skatteverket med den informationen som behövs för revisionen.
38

    

 

3.8 Delbetänkande SOU 2008:32 
Den 14 december 2006  gav regeringen ett uppdrag att föreslå förändringar i lagen för vilka 

som krävs för att avskaffa revisionsplikten för små företag. Det resulterade i delbetänkandet 

SOU 2008:32, och vidare skall ett slutbetänkande ges i september 2008. I förslaget som getts 

föreslår man att bestämmelserna skall träda ikraft 1 juli 2010. Dock så föreslås att 

bestämmelserna om revisorers mandattid träda i kraft redan 1 juli 2009. 

 

Avsikten med ett avskaffande av revisionsplikten är att bespara företag på de kostnader 

relaterade till revision och de får dessutom möjlighet att istället välja de tjänster och produkter 

som passar dem. Detta kommer att medföra att utbudet på tjänster och produkter kommer bli 

mera varierat och priserna pressas neråt. Det medför även att företagen blir mer 

konkurrenskraftiga mot företag som inte omfattas av revisionsplikt. 

 

Inom EU pågår för närvarande ett arbete för att göra europeiska företag mer 

konkurrenskraftiga och att stimulera Europas ekonomi. För att uppnå det så krävs förenkling 

av regler för att minska det administrativa arbetet, vilket kommissionen föreslagit att de ska 

minskas med 25 % innan år 2012. Därför pågår det nu ett arbete i EU med att förenkla 

reglerna inom bolagsrätt, revision och redovisning. Den svenska regeringen har gått ut med att 

de vill minska de administrativa bördorna redan fram till år 2010. Avskaffandet utav 

revisionsplikten för små företag är en del av detta arbete. 

  

I utredningen sägs det, för att svenska företag skall vara konkurrenskraftig mot övriga EU 

länder krävs det att gränsvärdena bör ligga i enlighet med EU:s maxgränsvärde. Två av 

följande rekvisit måste vara uppfyllda för att revisionsplikt skall gälla med dagens 

växlingskurs: 

 Balansomslutning 41.5 miljoner kronor 

 Nettoomsättning 83 miljoner kronor 

 Antal anställda 50 st. 

 

Detta innebär att drygt 96 % av Sveriges aktiebolag kommer att undantas från revisionsplikten 

d.v.s. ca 240 000 aktiva och 70 000 ej aktiva aktiebolag. 

 

Utredningen menar inte att revision på något sätt är dåligt för företaget utan bara att det inte 

går att försvara tvånget av en revisor och hur det ska ligga i företagets intresse. Det bör istället 

lockas att köpa revision- och redovisningstjänster. I dag är alla aktiebolag tvungna att betala 

                                                 
38
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för hela revisionspaketet även om man inte har något behov av det. Företagen skall 

uppmuntras att köpa de tjänster som kan tänkas passa dem. Vidare ges också förslaget på att 

sänka mandattiden för revisorer från fyra år till ett år. 

 

Ett förslag av utredningen är att minoriteter skall ges möjlighet att genomdriva en lagstagad 

revision utav företaget om en aktieägarminoritet på 10 % av samtliga aktier eller om minst en 

tredjedel av de aktier närvarande vid bolagsstämman.  

 

Idag skall revisorn granska om företaget har fullföljt sina skyldigheter gentemot 

skattelagstiftningen och vidta vissa åtgärder vid misstanke om brott. Utredningen föreslår att 

dessa regler ska tas bort ur lagstiftningen. Eftersom det kan medföra att företag inte väljer 

frivillig revision med kvalificerad revisor, då de kan riskera att bli anmälda till en åklagare om 

granskningen medför misstanke mot brott. 

 

Förutom räkenskapsrevision har svensk lagstadgad revision även förvaltningsrevision, vilket 

inte omfattas i EU-rättens definition av lagstadgad revision. Utredningen anser att denna bör 

avskaffas då företag som väljer frivillig revision bör inte tvingas till förvaltningsrevision om 

de endast vill ha räkenskapsrevision, vilket kan innebära att de avstår helt från en kvalificerad 

revisor. Till följd av att förvaltningsrevisionen avskaffas bör inte revisorn yttra sig om 

bolagsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet i förvaltningsberättelsen. Vilket istället bör göras på 

årsstämman på grundval av de uppgifter styrelsen lämnar i förvaltningsberättelsen. 

 

Vilken effekt avskaffandet av revisionsplikten har på skatteintäkterna är oviss. Dessutom är 

det oklart hur många företag som kommer att välja frivillig revision. Utredningen föreslår två 

åtgärder för att motverka skattefel, då revision är en ”skattekontroll” av företagen som 

försvinner vid slopandet av revisionsplikten. Skillnaden mellan den skatt som fastställs och 

den skatt som egentligen skulle ha blivit fastställd om alla redovisade verksamheter och 

transaktioner korrekt betecknas som skattefel. Skattefel är allt mellan misstag och uppsåtliga 

skattebedrägerier.   

 

3.8.1 Åtgärder mot skattefel 

Allmän bokföringskontroll 

För att företagen ska efterleva centrala bestämmelser i bokföringslagen har utredningen 

föreslagit att Skatteverket ska införa en allmän bokföringskontroll. För att kontrollera 

efterlevnaden av det ovannämnda ges förslag om att Skatteverket skall kunna göra oanmälda 

besök hos företagen och ge administrativa sanktioner eller vite.  

 

Lagförslaget kommer medföra kostnader för företagen. Kostnaderna är den tid som de själva 

får lägga ned på att bistå Skatteverket vid kontrollen. Vidare tar utredningen upp huruvida 

frågan om hot om sanktionsavgifter och allmän sanktionskontroll är proportionerligt mot att 

förbättra beskattningsunderlaget.   

 

Utvidgad upplysningsskyldighet 

Den utvidgade upplysningsskyldigheten är till för att Skatteverket skall kunna se om 

företagen har förutsättning för att ge uppgifter eller räkenskapsinformation. Utifrån den 

utvidgade upplysningsskyldigheten kan en snabb, billig och effektiv kontroll göras av 

Skatteverket så att redovisningsreglerna efterföljs. Utredningen menar att detta kan komma att 

ersätta den granskning som revisorn gör idag. 
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Företagen ska med några dagars varsel kunna fullgöra uppgiftsskyldigheten på ett 

skattekontor eller om skatteverket så vill i företagets lokaler.  

Intyg och uppgifter om revision och biträde vid redovisning 

Det förslag som utredningen ger är att på deklarationen ange om en revisor granskat 

uppgifterna samt om kvalificerad redovisningskonsult eller revisor har bistått vid 

deklarationen. Ett alternativ är att revisorn eller redovisningskonsulten i deklarationen intygar 

om att uppgifterna är riktiga.
39

    

 

3.9 Debatt 

3.9.1 Företagarna 

Företagarna välkomnar förslaget om slopad revisionsplikt, men man menar också att ”ökad 

skattekontroll kan medföra betydande risk för att de positiva effekterna av slopad 

revisionsplikt går förlorad”. Företagarna pekar på att den utredning som gjorts framhåller att 

oron om ökat skattefusk är överdriven samt att effekterna på skatteintäkterna är oklara. Trots 

detta har utredningen förslagit en lagförändring om åtgärder mot skattefel. Att företagarna 

med kort varsel ska kunna kallas till skatteverkets kontor för kontroll av bokföring och annan 

räkenskapsinformation kan anses som en osäkerhetsfaktor menar Företagarna. En kontroll 

skulle vidare kunna medföra att Skatteverket kan anse att bokföringen kan ”se märklig ut” och 

det i sin tur kan leda till eventuella tvångsåtgärder.
40

 Företagarna anser att fastän 

uppgiftsskyldigheten kan komma att gälla alla företag så kommer Skatteverket i framförallt 

rikta sina kontrollåtgärder mot företag utan revisor.
41

 ”Det behövs inte mycket fantasi för att 

anta att företagare hellre väljer att betala för revision oavsett om den behövs eller inte.”
42

 

 

3.9.2 Skatteverket 

Skatteverket avvisar förslaget om slopad revisionsplikt. Skatteverket menar att utredningen 

har underskattat den förhindrande effekten som revisionen har för förhindra fel och fusk i 

deklarationerna. Vid ett slopande av revisionsplikten anser Skatteverket att både medvetna 

och omedvetna fel i räkenskaperna kommer att föra med sig en ökning av fel i 

deklarationerna. De ser en fara med förslaget då de har ett behov av att den stora mängden 

deklarationer är rätt från början. Vidare menar Skatteverket att vid en slopad revisionsplikt så 

kommer ett behov av att kraftigt utöka deras resurser.  

 

Utredningens resonemang om allmän bokförningskontroll ser Skatteverket fördelar i. 

Fördelarna med den allmänna bokföringskontrollen är att den kommer att ske oanmäld och 

därmed har en bättre effekt än vid anmälda besök. En annan fördel som de pekar på är att de 

redan på plats kan titta igenom bokföringen då den oftast finns tillgänglig i datorer på 

arbetsplatsen. För att denna kontroll ska få någon effekt bör den förenas med en sanktion 

menar Skatteverket.  

 

För att Skatteverket ska kunna bibehålla den förhindrande effekten som revisionsplikten har 

haft fordras att många och enkla kontroller av bokföringen. Detta för att förutsättningarna för 

en korrekt deklaration ska kunna tillhandahållas. Den tidigare urgallringen som låg hos 

revisorerna kommer i och med förslaget att förflyttas till Skatteverket och därmed anser de att 

det är uppenbart att deras kostnader kommer att öka. Det tillskott på resurser som Skatteverket 
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behöver är inte för att täcka upp för den slopade revisionen, utan för att underlätta 

redovisningen och förebygga fel på ett tidigt stadium hos företagen.  

 

Skatteverket ser positivt på förslaget om obligatorisk upplysning om granskning av revisor 

eller biträde av redovisningskonsult. Samtidigt menar de att för att öka tillförlitligheten så ska 

de kunna komplettera uppgifterna om revisionsgranskning med information från 

Bolagsverket. Skatteverket anser att de tillsammans med redovisningskonsultbranschen 

kommer fram till ett frivilligt uppgiftslämnande från den redovisningskonsult som upprättat 

bokslutet. På så sätt skulle det öka tillförlitligheten i bokslutets innehåll och ändå ligga inom 

ramen för god redovisningskonsultsed.
43

 

 

3.9.3 FAR SRS  

FAR SRS är delvis positiv till ökad valfrihet och ansvarstagande i näringslivet, vilket man 

menar att ett avskaffande av revisionsplikten för små företag kan vara en början. Effekterna 

och konsekvenserna för näringsliv och samhälle bör ingående analyseras innan man tar detta 

steg. FAR SRS menar att utredningen inte har lyckats med detta på ett övertygande sätt.  

 

Utredningens bedömning om att Skatteverket måste kompenseras för den bortfallande 

skattekontrollen som revisorerna tillfört i aktiebolagen har FAR SRS förståelse för. Förslaget 

om att under löpande beskattningsår ha möjlighet att göra en allmän kontroll av företagets 

bokföring och annan räkenskapsinformation avfärdar de. De menar att huvuduppgiften som 

Skatteverket har är att svara för en likformig och rättvis beskattning och inte som de nu 

föreslagna uppgifterna. FAR SRS föreslår istället ett införande i någon form av förenklad 

skatterevision. 

 

Huruvida den skatteskyldiges årsbokslut har upprättats med hjälp av en uppdragstagare samt 

om årsredovisningen har granskats av revisor med undertecknande av uppdragstagaren och 

revisorn ser de positivt på. Vidare föreslår de också att namn på uppdragstagarens och 

revisorns företag ska anges.
44
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4 EMPIRI 

 
I denna del kommer vi att redovisa resultatet från enkätundersökningen. 

 
 

För att kunna svara på syftet som är hur förslaget i skattelagstiftningen om åtgärder mot 

skattefel kommer att påverka företagarnas beslut om frivillig revision och i så fall hur det 

kommer att påverka dem har vi valt att använda oss utav tre frågor. Dessa tre frågor bygger 

vardera på en av de tre delarna i förslaget om åtgärder mot skattefel i SOU 2008:32. De delar 

som frågorna hanterar är alltså allmän bokföringskontroll, utvidgad upplysningsskyldighet 

och intyg och uppgifter om revision och biträde vid redovisning. Eftersom frågorna skulle 

vara lättförståliga har vi valt att inte använda oss utav dessa begrepp i frågorna, utan istället 

använt oss utav vad de betyder för företagen.  

Varje fråga har vi sammanställt i ett diagram, vilket illustrerar hur fördelningen mellan de 

olika svarsalternativen ser ut. Dessutom redovisar vi i tabellen hur många företag som varje 

svar består utav.  

Vår enkätundersökning skickades ut till Företagarnas panel som omfattar 5100 företag. 

Företagen är medlemmar hos Företagarna och varierar mellan små till större företag och 

tillhör flera olika branscher. Då dessa företag innefattar olika bolagsformer har vi lagt till 

alternativet ”Ej relevant för min företagsform” för att selektera ut berörda företag. Eftersom 

detta svarsalternativ inte är relevant för vår studie har vi valt att bortse från detta 

svartalternativ, och redovisar det i bilaga 1. Antal företag som valde att svara varierade mellan 

de tre frågorna. Av de företag som enkäten skickades ut till så svarade mellan 1063 och 

1109st, inräknat de 73-79st företag som inte har relevant företagsform, vilket ger oss en 

svarsfrekvens på cirka 21-22%.  
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4.1 Fråga 1 
Fråga 1 handlar om huruvida företagen ställer sig mot lagförslaget angående allmän 

bokföringskontroll. 

 

Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas om Skatteverket utför kontroller av att 

bokföringslagar följs och att de har befogenheter att göra oanmälda besök hos företaget, 

samt att vid brister ge administrativ sanktion eller böter? 

 

 
Diagram 4:1 - Fråga 1 

 

 

 

1  
Ja, det kommer påverka mig att välja revision 211 (20 %) 

2  
Har ingen betydelse 489 (48 %) 

3  
Jag kommer inte välja frivillig revision oavsett 219 (21 %) 

4  
Vet ej 111 (11 %) 
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4.2 Fråga 2 
Fråga 2 handlar om huruvida företagen ställer sig mot lagförslaget angående utvidgad 

upplysningsskyldighet.  

 

Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas av att Skatteverket under löpande år har 

möjlighet att göra en allmän kontroll som kan innefatta uppvisande utav grund- och 

huvudbokföring och att alla affärshändelser är löpande bokförda? 

 

 
Diagram 4:2 - Fråga 2 

 

 

1  Ja, det kommer påverka mig att välja revision 173 (17 %) 

2  Har ingen betydelse 523 (53 %) 

3  Jag kommer inte välja frivillig revision oavsett 198 (20 %) 

4  Vet ej 95 (10 %) 
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4.3 Fråga 3 
Fråga 3 handlar om huruvida företagen stället sig mot lagförslaget angående intyg och 

uppgifter om revision och biträde vid redovisning. 

 

Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas av att det ska framgå i deklarationen om 

uppgifterna har granskas av revisor eller tagits fram av en kvalificerad 

redovisningskonsult? 

 

 
Diagram 4:3 - Fråga 3 

 

 

 

1  Ja, det kommer påverka mig att välja revision 254 (25 %) 

2  Har ingen betydelse 480 (48 %) 

3  Jag kommer inte välja frivillig revision oavsett 177 (18 %) 

4  Vet ej 88 (9 %) 
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel kopplar vi empirin till teorin genom att jämföra svaren från vår undersökning 

med påstående från remissvar från Företagarna samt till utredningen.  

 
 

I remissvaret av Företagarna säger man att de avstyrker sig helt den del av förslaget som 

beskriver åtgärder mot skattefel. De menar att ”en sådan ordning skulle innebära en påtaglig 

risk för att de positiva effekterna av slopad revisionsplikt går förlorade”. De säger även om 

uppgiftsskyldigheten gäller alla företag skulle Skatteverket i huvudsak rikta sina 

kontrollåtgärder mot företag som valt att inte längre ha revision. Företagarna menar att de 

företag som ligger inom ramen för frivillig revision kan skrämmas till att behålla revision, 

även om det inte är den tjänsten de behöver. Vad Företagarna anser om intyg och uppgifter 

om revision m.m. så tycker man att förslaget inte uppfyller sitt syfte, därför att uppgifter finns 

i Bolagsverkets register huruvida man använder sig utav revisor eller inte. Vidare pekar man 

på att kvaliteten på årsbokslutet knappast bygger på om företaget har anlitat en extern konsult 

utan tillgången på relevant information. I sitt remissvar pekar man även på en faktor som kan 

upplevas som en osäkerhet, det vill säga att företagen med kort varsel kan kallas till 

Skatteverket för att uppvisa sin bokföring. Om de blir en utvidgad utredning till följd av att 

Skatteverket anser att något ser konstigt ut menar företagarna att ” det inte krävs särskilt 

mycket fantasi för att anta att många företagare hellre väljer att fortsätta med revision”.
45

  

 

Utredningens analys av förslaget SOU 2008:32 visar att sambandet mellan revisionsplikt och 

kvaliteten på företagens uppgiftslämnande vid beskattningen är osäker och därför är effekten 

av revisionspliktens slopande på skatteintäkterna oklar. Man säger också att det inte finns 

någon utredning som visar att räkenskaperna är av bättre kvalitet i företag av samma storlek 

som har revisor än de som inte har revisor. Utredningen menar också att det finns en viss 

osäkerhet i vilken utsträckning de små företagen kommer välja frivillig revision. Genom att 

åta en försiktighetsåtgärd så har utredningen lämnat två förslag för att det senare inte ska visa 

sig att skattefelet ökar på grund av revisionspliktens avskaffande. Dessa två förslag kan 

kompensera för den skattekontroll som faller bort.
46

 Av vikt som vi anser är att utredningen 

tar upp review som alternativ till revision. 

 

5.1 Allmän bokföringskontroll 
Av lagförslaget om allmän bokföringskontroll så svarade 20 % av de svarande, dvs. den andel 

svarande med relevant företagsform för frågan, företagen att deras beslut om val om frivillig 

revision kommer att påverkas och att de kommer att välja revision. Detta kan tyda på att en 

femtedel av de svarande företagen känner en rädsla över de oanmälda besök Skatteverket kan 

komma att göra. Dels för att företagen kan känna en osäkerhet i om räkenskaperna innehåller 

brister som kan leda till vite, och dels för att allvarligare brister kan leda till sanktioner. 

Rädslan kan ligga i att företagaren inte har tillräcklig kunskap i utförandet av alla delar i 

räkenskaperna. 

 

De företag som har valt att det inte har någon betydelse eller att de inte kommer att välja 

frivillig revision oberoende införandet av lagförslaget utgör 69 % av de svarande företagen. 

De företag som det inte har någon betydelse för utgör 48 %, det kan tyda på att de kommer att 
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välja revision fortsättningsvis, då de i annat fall skulle ha valt alternativet där de inte kommer 

att välja revision oavsett lagförslaget. Det skulle även kunna betyda att de inte har tagit 

ställning till frivillig revision. Oberoende av lagförslaget kommer 21 % av företagen inte att 

välja frivillig revision. 

 

De företag som svarade att de inte vet utgör 11 %. Det kan vara en indikation på att de inte 

har tagit ställning till lagförslaget eller att de saknar kunskap för att fatta ett beslut.  

 

Sammanfattningsvis kan man se att allmän bokföringskontroll inte ligger till grund i 

beslutsfattandet angående frivillig revision för majoriteten av de svarande företagen. Dock så 

anser vi att det är väsentlig del utav företagen som påverkas utav förslaget och därmed 

kommer att välja frivillig revision.  

 

5.2 Utvidgad upplysningsskyldighet  
På frågan om utvidgad upplysningsskyldighet svarade 17 % att de påverkas att välja frivillig 

revision till följd av lagförslaget. Det innebär att knappt en femtedel av svarande företagen 

kanske upplever att uppvisandet av grund- och huvudbokföring och att löpande 

affärshändelser är bokförda kan vara dem till nackdel. Det kan bero på att de är osäkra på hur 

hård Skatteverket är i sin bedömning. En rädsla kan finnas att om fel hittas i räkenskaperna 

kan påföljderna bli dyrare än de kostnader som sparas vid att inte välja revision.  

 

Av de svarande är det 73 % som svarade att deras beslut inte påverkas av förslaget. De som 

svarade att det inte har någon betydelse, vilket var 53 % kan vid första anblick tyda på att 

deras beslut om frivillig revision är oberoende av lagförslaget. Det skulle även kunna vara att 

företagen ännu inte tagit ställning till frivillig revision. För 20 % av de svarande företagen så 

kommer man inte att välja revision på grund av lagförslaget.  

 

De företag som svarade vet ej utgjorde 10 % och kan antas att kunskap saknas eller att de inte 

har tagit ställning till förslaget. 

 

Majoriteten av företagen kommer inte att påverkas att välja frivillig revision av den utvidgade 

upplysningsskyldigheten, men fortfarande finns det än inte helt obetydlig del av företagen 

som påverkas att välja frivillig revision. 

 

5.3 Intyg och uppgifter om revision och biträde vid redovisning 
På frågan om intyg och uppgifter om revision och biträde vid redovisning svarade hela 25 % 

att de påverkas att välja frivillig revision. Detta är en betydligt högre andel påverkade företag 

än vid de tidigare två förslagen. Att en fjärdedel av företagen väljer frivillig revision till följd 

av lagförslaget kan tyda på att de företag som inte använder sig av 

revisor/redovisningskonsult känner sig diskriminerade och att de i större utsträckning kommer 

att utsättas vid kontroll av Skatteverket.  

 

De som har svarat att lagförslaget inte har någon betydelse eller de som svarat att de inte 

kommer att välja frivillig revision oavsett utgör 66 %. Denna grupp är oberoende av 

lagförslaget. De oberoendes beslut om frivillig revision kan grunda sig på andra aspekter än 

lagförslaget, eller att man inte har bestämt sig om man ska välja frivillig revision eller ej, samt 

att man veta att man är oberoende. Utav denna grupp har vi en mindre grupp som inte 

kommer välja revision oavsett och den gruppen utgör 18 % av de svarande och en större 

grupp på 48 % av de svarande som menar att det inte har någon betydelse. 
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På denna fråga var det 9 % som inte kunde ta ställning, vilket kan bero på okunskap. 

 

Som i tidigare frågor ser vi även här att en majoritet av svarande inte påverkas att välja 

frivillig revision utav lagförslaget. Att en fjärdedel utav de svarande kommer att påverkas ser 

vi inte som helt obetydligt. 

 

5.4 Diskussion  
Då svarsfrekvensen är drygt 20 %, är den troligen högre än om vi själva gjort ett utskick 

eftersom den här gruppen redan tidigare tackat ja till att svara på frågor. Eftersom panelen är 

en samling företag som gett samtycke till att svara på enkäter tycker vi att det är märkligt att 

svarsfrekvensen inte är högre. Detta tror vi kan bero på att företagen har mycket att göra 

och/eller att de inte tillgänglig vid undersökningen. Det skulle även kunna vara så att företaget 

inte längre är intresserad att vara med och svara på enkäter. Vi tror också att vissa företag 

väljer vilka enkäter de ska besvara beroende på vilket intresse de har av frågorna.   

 

Eftersom enkäten bestod av endast 16 frågor, inklusive våra tre, tror vi inte att våra frågor 

drunknar i mängden och gör dem osynliga. Därför tror vi också att svaren kan ha en stor 

trovärdighet. Vi tror att fler svarade på våra frågor på grund av att vi fick vara en del av deras 

regelbundna utskick.  Om det bara hade varit våra frågor skulle fokus legat på dem och 

respondenterna i större utsträckning satt sig in i frågan, men ett extra utskick kanske skulle 

leda till att färre företag svarade på enkäten.  

 

Om vi spekulerar i de företag som inte är med i panelen eller medlem hos företagarna så tror 

vi inte att det skiljer sig nämnvärt från vår undersökning. Anledningen till det är att företagen 

i panelen är spridda bland olika branscher och storlek.    
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6 SLUTSATS 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att svara på syftet och problemformuleringen.  

 
 

Syftet med avskaffandet av revisionsplikten för små företag är att minska de administrativa 

kostnaderna. Företagen som ligger inom ramen för frivillig revision kommer att få frihet att 

själv få välja vilka redovisnings- och revisionstjänster de behöver. Trots att utredningen säger 

sig vara tveksam om slopandet av revisionsplikten ger några större effekter på 

skatteintäkterna så väljer man att lägga lagförslag för att kompensera eventuella skattefel. 

Företagarna menar att dessa lagförslag kommer att skrämma företagen att välja revision 

oavsett om de behöver tjänsten eller inte.  

 

I sammanställningen av vår undersökning kan vi se starka samband mellan de tre frågorna och 

deras svar. Svaren tenderar till att se likadana ut för frågorna. Vår undersökning visar att en 

betydande del (mellan 17-25 %) av företagen anser att lagförslagen påverkar dem att välja 

revision. Detta anser vi stödja Företagarnas teori om att många företag kan komma skrämmas 

till att behålla revision. Trots att undersökning visar att upp till en fjärdedel av företagen 

kommer att välja revision på grund av lagförslagen, så kommer den största delen (mellan 66-

73%) av företagen inte påverkas och att deras beslut är oberoende av lagförslagen. I denna 

grupp tror vi att vissa företag ändå kommer att välja revision, men då på grund av andra 

faktorer. En faktor skulle kunna vara att företagen anser att revision är en kvalitetsstämpel. Vi 

tror att inom denna grupp så anser vissa att alternativ som review är en tillräcklig hög 

kvalitetsstämpel och kommer därför inte att välja revision.  

 

Utan vidare utredning tror vi inte att det här resultatet som vår undersökning visar skiljer sig 

så mycket jämfört med övriga företag i Sverige som inte är anslutna till Företagarna. 

 

Vi tycker det är konstigt att utredningen lägger fram dessa förslag då det inte finns någon 

utredning som visar på att räkenskaperna är av bättre kvalitet för företag som använder sig 

utav revisor än företag utan revisor.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Det förslag som vi har till fortsatt forskning är att efter att lagförslaget trätt i kraft studera hur 

företag, revisorer och övriga intressenter har påverkats av förändringarna. Exempelvis, vad 

vill de olika intressenterna ha för finansiell information?    
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 – Resultat från enkät 
 

1. Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas om Skatteverket utför kontroller 

av att bokföringslagar följs och att de har befogenheter att göra oanmälda besök 

hos företaget, samt att vid brister ge administrativ sanktion eller böter? 

Besvarad av: 1109 (94%) Ej besvarad av: 72 (6%) 

1  
Ja, det kommer påverka 

mig att välja revision 
211 (19%) 

2  Har ingen betydelse 489 (44%) 

3  
Jag kommer inte välja 

frivillig revision oavsett 
219 (20%) 

4  
Ej relevant för min 

företagsform 
79 (7%) 

5  Vet ej 111 (10%) 
 

 

 

 
2. Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas av att Skatteverket under 

löpande år har möjlighet att göra en allmän kontroll som kan innefatta 

uppvisande utav grund- och huvudbokföring och att alla affärshändelser är 

löpande bokförda? 

Besvarad av: 1063 (90%) Ej besvarad av: 118 (10%) 

1  
Ja, det kommer påverka 

mig att välja revision 
173 (16%) 

2  Har ingen betydelse 523 (49%) 

3  
Jag kommer inte välja 

frivillig revision oavsett 
198 (19%) 

4  
Ej relevant för min 

företagsform 
74 (7%) 

5  Vet ej 95 (9%) 
 

 

 

 

3. Skulle ditt beslut om frivillig revision påverkas av att det ska framgå i 

deklarationen om uppgifterna har granskas av revisor eller tagits fram av en 

kvalificerad redovisningskonsult?  

Besvarad av: 1072 (91%) Ej besvarad av: 109 (9%) 

1  
Ja, det kommer påverka 

mig att välja revision 
254 (24%) 

2  Har ingen betydelse 480 (44%) 

3  Jag kommer inte välja 177 (17%) 

 



II 

 

frivillig revision oavsett 

4  
Ej relevant för min 

företagsform 
73 (7%) 

5  Vet ej 88 (8%) 
 

 

 


