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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka alla företag som har tagit sig tiden att besvara vår enkät. Utan 
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SCB att finna företag. 
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arbetets gång och gett konstruktiv kritik.  
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Sammanfattning 

 
Titel Avskaffandet av revisionsplikten – vad finns det för 

motiv som är avgörande för att behålla revisionen i 

små aktiebolag? 

 

Författare   Johanna Andersson och Amanda Ryd 

 

Handledare   Kerstin Nilsson 

 

Examinator   Magnus Frostenson 

 

Bakgrund I juni 2010 togs beslutet om att avskaffa 

revisionsplikten för små aktiebolag, ett beslut som 

berör 250 000 av alla Sveriges företag. Förändringen 

innebär att bolagen själva kan bestämma vilka 

tjänster de behöver för sin organisation. Vilket ledde 

till problemformuleringen: Vilka motiv är det som är 

avgörande för att behålla revisionen? 

 

Syfte  Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka motiv 

det finns till att företagen som vi studerar väljer att 

behålla revisionen, när möjligheten finns att välja 

bort den. 

 

Metod Denna uppsats har en deduktiv ansats, vilket innebär 

att befintlig litteratur angående problem-

formuleringen har sökts för att finna lämpliga teorier 

och modeller. Vid empiriinsamlingen har en 

kvantitativ undersökningsdesign använts för att nå ut 

till respondenterna, 200 enkäter har skickats ut till 

företag i Örebro Län. Dessa har sökts fram via SCB 

och Affärsdata. Intressentmodellen har sedan använts 

för att analysera empirin. 

 

Slutsats Undersökningen visar på att de motiv som är av 

störst betydelse vid valet att ha kvar revision är; 

förtroendet för att räkenskaperna är korrekta, att 

nyttan för revisionen överstiger kostnaden för de 

samt att intressenter som företagsledare, ägare, 

långivare, stat och kommun väger in vid valet att ha 

kvar revision i företaget.  

 

Nyckelord Förtroende, Nytta, Kostnad, Intressentmodellen, 

Motiv, Revisionsplikten 
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Title The abolition of the audit requirement - what are the 

motives that are conclusive to maintaining the audit 

in small companies?  

 

Authors   Johanna Andersson och Amanda Ryd 

 

Advisor   Kerstin Nilsson 

 

Examiner   Magnus Frostenson 

 

Setting In June 2010 it was decided to repeal the audit 

requirement for small companies, a decision that 

affects 250 000 of all Swedish companies. The 

change means that the companies can decide 

themselves which services they need for their 

organization. Which led to the problem formulation: 

What are the motives that are conclusive to 

maintaining the audit? 

 

 

Purpose The purpose with this essay is to describe what the 

motives are for the small companies which we study 

to keep the auditing when there is a possibility not to. 

  

Method This essay has a deductive approach, which means 

that the existing literature on problem-formulation is 

applied to find suitable theories and models. At the 

empirical data collection has a quantitative survey 

design been used to reach out to the respondents, 200 

questionnaires were distributed out to businesses in 

Örebro Län. These have been sought out by SCB and 

Affärsdata. The stakeholder model has later been 

used to analyze the empirical data. 

 

Conclusion The survey shows that the motives that are most 

important when choosing to retain the audit is 

confidence that the accounts are correct, that the 

benefits of the audit exceeds the cost of it and to 

stakeholders revisers as managers, owners, lenders, 

state and municipal weigh in to the choice of 

retaining the audit of the company. 

 

Keywords Reliance, Benefit, Cost, The stakeholder model, 
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I denna uppsats definieras företag som små aktiebolag  när de uppfyller minst två utav tre 

kriterier som har fastställts av regeringen. Kriterierna är, max 3 anställda, 1,5 miljoner kronor 

i balansomslutning och max 3 miljoner kronor i nettoomsättning (Skatteverket, 2011). De 

företag som inte  uppfyller dessa kriterier benämns som stora aktiebolag. 
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1. Introduktion 

1.1. Problembakgrund 
Första gången som krav om revision reglerades för alla aktiebolag i Sverige var år 1895 

(Thorell & Norberg, 2005, s. 15). Denna lag utvecklades senare till en modernare version år 

1944, men gällde dock enbart för stora aktiebolag (Wall & Nittfors, 2010, s. 8). Bland mindre 

aktiebolag ansågs det emellertid vara vanligt med ekonomisk brottslighet. För att motverka 

detta togs en proposition upp år 1980 där ett förslag om en lagstiftändring var att föredra för 

alla aktiebolag, även för små bolag. Propositionen resulterade i ytterligare en ny lag år 1983, 

en förbättring av den gamla lagen. Den nya lagen innebar att revisionsplikten infördes för alla 

aktiebolag, på samma sätt som den gällde när den första lagen stiftades år 1895. (SOU 

2008:32, s. 73f)  

 

I och med att medlemsstaterna i EU år 2006 antog ett nytt direktiv angående  revision för att 

återställa förtroendet för finansmarknaden, innebar detta att en ändring av de befintliga 

reglerna samt införande av nya regler var tvunget att ske. En utredning tillsattes för att ta fram 

underlag för att kunna utarbeta författningsförslag som gjorde det möjligt att anpassa den 

svenska lagstiftningen till direktivet. (Dir 2006:96, s. 2f) Denna utredning hade som syfte att 

undersöka hur stort revisionens värde var för bekämpningen av ekonomisk brottslighet och 

skattekontroller. Förslagen som utredningen resulterade i skulle vara utformade på ett sådant 

sätt att de minskade den administrativa belastningen som revisionen gav. (Dir 2006:128, s. 3f) 

Om förslagen visade att det ledde till att kostnaderna ökade för intressenternas intressen, 

skulle utredningen ge förslag på hur dessa skulle finansieras. (Dir 2006:96, s. 19)  

 

Bolagen som har möjligheten att tillämpa den nya lagen är de som uppfyller minst två utav tre 

fastställda kriterier. Kriterierna som gäller är: 

 

 Företagen får ha max 3 anställda.  

 Balansomslutning på högst 1,5 miljoner kronor.  

 Nettoomsättning på max 3 miljoner kronor. (Skatteverket, 2011).  

 

250 000 företag i Sverige berörs av förändringen, vilket motsvarar cirka 70 procent av alla 

svenska aktiebolag (Skatteverket, 2011). Valet att använda sig av revisor eller ej skiljer sig 
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dock mellan befintliga och nya aktiebolag. Befintliga bolag måste aktivt välja bort revisorn 

vid bolagsstämman. Medan nybildade bolag kan välja om de vill använda sig av en revisor 

när de bildar sitt bolag. (Bolagsverket, 2011[A]) 

1.2. Problemdiskussion 
Angående de gamla medlemsländerna inom EU hör Sverige till  de som avskaffade 

revisionsplikten sist (SOU 2008:32, s. 153).  Riksdagen beslutade att avskaffa 

revisionsplikten för små aktiebolag den 21 juni 2010 (Bolagsverket, 2011[A]), lagen trädde 

sedan i kraft den 1 november 2010 (Skatteverket, 2011). En orsak till lagändringen var att 

minska kostnaderna samt att förenkla för företagen (Nya Affärer, 2011[A]). I genomsnitt 

betalar ett litet aktiebolag 15 000 kronor per år för att en revisor ska utföra revisionen för 

bolaget (Regeringskansliet, 2010). 

 

Under utredningen av revisionsplikten har ett antal sakkunniga experter yttrat sig om ämnet 

(SOU 2008:79, s. 63). Jur. kan. Karin Berggren har exempelvis kommenterat avskaffandet av 

revisionsplikten med att hon anser att förslaget ej bör genomföras. Detta till följd av att 

intressenternas förtroende minskar om inte revisorn är direkt skadeståndsansvarig mot dem. 

På grund av att revisionen kommer vara frivillig, för de allra flesta av Sveriges företag, anser 

Berggren att en orsak till att vilja behålla revisionen kommer vara att förtroendet ökar för att 

årsredovisningen är korrekt. (SOU 2008:79, s. 205)  

 

Borttagandet av revisionsplikten anses dock minska kostnaderna för de små bolagen (Dir 

2006:96, s. 12). Detta på grund av att det i dagsläget inte är möjligt att anlita samma byrå för 

att utföra både revisionen och årsredovisningen. Företagen måste därför anlita två stycken 

oberoende byråer vilket skapar en stor kostnad och det är på grund av detta som många anses 

välja bort revisionen. (SOU 2008:79, s. 13)  

 

Svanström (2008, s. 124) skrev i sin avhandling att 57 procent av företagen i hans 

undersökning, dotterföretag ej inräknade, kommer att fortsätta med revision om 

revisionsplikten avskaffades. Nya Affärer (2011[B]) skriver enligt ett uttalande från 

Bolagsverket att av de nya aktiebolagen som bildas är det 75 procent som inte anlitar någon 

revisor. Samtidigt skriver Nya Affärer (2011[C]) att det enbart är ett av tio befintliga svenska 

aktiebolag som valt att avskaffa revisionen. Vad är det som får befintliga bolag att behålla 

revisionen? Hur ser det ut för bolagen i Örebro län? Är det som Svanström (2008, s. 124) 
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skrev i sin avhandling att 57 procent av bolagen som år 2008 tänkte ha kvar revisionen 

verkligen har kvar den. Eller är det som Nya Affärer (2011[C]) skriver att av befintliga 

företag är det enbart ett av tio bolag som valt möjligheten att avskaffa revisionen. Är det så att 

bolagen anser att intressenternas förtroende för att räkenskaperna är korrekta ökar med 

revisionen? Vilka är motiven till att bolagen inte vill tjäna 15 000 kronor i inbesparade 

revisionskostnader? För rimligt sätt borde väl alla vilja tjäna 15 000 kronor per år, eller? 

1.3. Problemformulering 
Vilka motiv är det som är avgörande för att behålla revisionen? 

1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka motiv det finns till att företagen som vi studerar 

väljer att behålla  revisionen, när möjligheten finns att välja bort den. 

1.5. Avgränsningar 
För att få kunskap om vilka motiv som är avgörande för att små bolag väljer att behålla 

revisionen har vi avgränsat oss till att studera företags ställningstagande till avskaffandet av 

revisionsplikten. Totalt fanns det cirka 372 000 aktiebolag i Sverige år 2010 och av dessa var 

8010 aktiebolag belägna i Örebro Län (Bolagsverket, 2011 [B]). Möjligheten att studera alla 

bolag i Sverige finns dock inte. Vi har därför valt att enbart studera företag inom Örebro Län, 

där vi befinner oss. För att söka efter små bolag har vi avgränsat ytterligare till att enbart söka 

efter aktiva bolag, med max 3 anställda och en nettoomsättning understigande 3 miljoner 

kronor, detta har gjorts i databasen affarsdata.se. Anledningen till att sökningen har gjorts på 

3 anställda och en nettoomsättning understigande 3 miljoner kronor är på grund av de lagar 

som regeringen har fastställt (Skatteverket, 2011). Att sökningen gjordes på enbart två utav tre 

kriterier var på grund av att det inte gick att söka på balansomslutning på affarsdata.se. Vi har 

bortsett från vilka branscher företagen verkar inom, samt var  de är verksamma inom länet, 

detta för att urvalet ska vara så slumpmässigt som möjligt. Från våra sökningar har sedan 100 

företag valts ut från affarsdata.se. Från ett register från SCB har ytterligare 100 företag 

erhållits, med samma sökkriterier som vi själva använt. 
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2. Referensram 

2.1. Praktisk referensram 

2.1.1. Redovisning och revision 
Redovisning betyder att bolagets ställning och ekonomiska resultat redogörs i ett årsbokslut 

samt att det ibland presenteras i ett periodbokslut (af Sandberg, 2006, s. 104). Artsberg (2005, 

s. 15) skriver enligt ÅRL 2 kap 1§ att en årsredovisning ska bestå av balansräkning, 

resultaträkning, noter samt en förvaltningsberättelse. Ibland ingår även en kassaflödesanalys i 

årsredovisningen (af Sandberg, 2006, s. 104). Redovisningen handlar inte enbart om 

resultatberäkningen, på senare år har redovisningen fått en ny uppgift, nämligen att ge 

information till bolagets olika intressenter. Detta görs med anledningarna till att se det 

historiska resultatet för bolaget samt att uppskatta hur stor vinst bolaget kan inbringa i 

framtiden. (Artsberg, 2005, s. 15) 

 

Skyldigheterna som en revisor har regleras i RL (1999:1079) (Holmström, 2010, s. 745). 

Revisorns uppgift är att kontrollera bolagets årsredovisning och räkenskaper, därutöver ska 

revisorn granska hur styrelsen och den verkställande direktören har förvaltat bolaget (FAR, 

1998, s. 12). Granskningen som görs av revisorn för företaget och dess räkenskaper ska vara 

grundligt och omfångsrikt, detta är något som krävs för att god redovisningssed ska uppnås 

(FAR, 2006, s. 23).  

 

I ett aktiebolag är inte ägarna personligt ansvariga för ekonomin, ägarna kan enbart ställas 

ansvariga för det kapital som  de har satt in i företaget (FAR, 1998, s. 11). Det finns även 

andra intressenter som har en indirekt eller direkt nytta av vad en revisor gör. Det är 

intressenter såsom leverantörer, kreditgivare, anställda, kunder samt stat och kommun som 

har nytta av att företaget använder sig av revision. Det är en av anledningarna till att det inte 

bara är ägarna som har en stor nytta av att revisonen sker i bolaget. (FAR, 2003, s.14) En 

ökad trovärdighet i bolagens ekonomiska information erhålls av en revision, denna 

trovärdighet är viktig för att näringslivet i samhället ska fungera på ett nyttigt sätt (Moberg, 

2006, s. 34). 

2.1.2. Fördelar och nackdelar med revision 
I Sverige utförs revisionen för bolagets skull, men även för intressenternas skull. Revisionen 

genomförs först och främst för att stilla ägarnas krav på kontroll gällande förvaltningen av 

bolagets verksamhet från bolagsledningen. Valmöjligheten som ägarna har visar de på 
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bolagsstämman, genom att de väljer revisor till bolaget. Intressenter som borgenärer och 

samhället kan även  de ha nytta av att en revision utförts för bolaget. (Thorell & Norberg, 

2005, s. 18) Fördelarna som finns med revisionsplikt är att: 

 

 Det är ordning på de externa rapporterna och räkenskaperna 

 Bolaget förvaltas enligt de lagar som finns 

 Det hjälper den interna kontrollen samt styrningen av bolaget 

 Om företaget är reviderat kan det ge lägre kapitalkostnader, underlätta att få 

finansiering samt vara lättare att få krediter av leverantörer och borgenärer.  

 Kvalitén på de offentliga räkenskaperna förstärks 

 Skattekontrollerna görs lättare 

 Den ekonomiska brottsligheten kan motverkas. (Thorell & Norberg, 2005, s. 36) 

 

Det finns ett externt och internt mervärde som företaget och ledningen får av en revision. 

Detta mervärde minskar dock desto mindre företaget är (Thorell & Norberg, 2005, s. 37). 

Brolin och Söderberg (2008, s. 9) skriver enligt Thorell och Norberg att som det såg ut år 

2005 var kostnaden för revisionen större än vad nyttan med revisionen var. En orsak till de 

höga kostnaderna för revisionen beror på de höga kompetenskraven som ställs på  den som 

utför revisionen (Thorell & Norberg, 2005, s. 16). 

2.1.2.1. Frivillig revision 
Fördelarna med en frivillig revision för små aktiebolag är uppenbara enligt Thorell och 

Norberg (2005). De menar att företagen kan få lägre kostnader om de har möjlighet att endast 

använda sig av revision när det är motiverat att använda den. Thorell och Norberg (2005, s. 6) 

menar också att när revisionsplikten försvinner för små aktiebolag leder det till att mer 

ändamålsenliga redovisningstjänster kommer att utvecklas på ett sådant sätt att det kommer 

att bli fri konkurrens på marknaden.  

 

Fördelarna med avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag är att det ger bolagen 

möjlighet att välja de tjänster inom redovisning och revision som bolagen anser att de 

behöver. I och med detta borde priserna på tjänsterna sänkas. Detta leder till att svenska bolag 

kan bemästra den hårda konkurrensen som finns från utländska aktörer, som har lägre 

revisionskostnader än vad svenska bolag har. (SOU 2008:32, s. 264) 
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Nackdelarna som kan finnas med en frivillig revision är att relationen mellan bolaget och dess 

intressenter sätts på prov. Detta genom att i aktiebolag är aktieägarna inte personligt ansvariga 

för bolagets ekonomi. I och med detta måste bland annat leverantörer och kreditgivare kunna 

lita på att bolagets räkenskaper är korrekta. (Moberg, 2006, s. 34) Nackdelarna som 

skatteverket ser med frivillig revision är att den ekonomiska brottsligheten samt att antalet 

skattefel kan öka (SOU 2008:32, s. 264). 

2.2. Teoretiskreferensram 

2.2.1. Intressentsynsättet 
En organisation har olika intressenter såsom, individer, grupper och organisationer. Dessa har 

gentemot organisationen en utbytesrelation, vilket innebär att det uppstår ett beroende-

förhållande mellan intressenterna och organisationen. För att verksamheten ska fungera 

behöver organisationen sina intressenter, medan intressenterna är beroende av organisationen 

för att de ska kunna nå målen som de har satt upp. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 73) 

Förhållandet mellan organisationen och dess intressenter handlar alltid om ett givande och 

tagande, det viktigaste för att verksamheten ska fungera korrekt är att det är balans mellan vad 

intressenterna ger för bidrag till och vad intressenterna får för belöning av organisationen. 

(Bergengren, 2003, s. 81f)  Intressentmodellen används för att på ett bra sätt beskriva 

organisationens olika intressenter. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 73) 

 
      Figur 4.1. Företaget och dess intressenter – intressentmodellen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 
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Det är viktigt att förstå samspelet mellan organisationen och intressenterna, för att kunna göra 

det behöver man främst förstå betydelsen av beroendeförhållandet dem i mellan (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 74). I vissa situationer är det företaget som bestämmer över intressenterna, 

men det kan även vara att intressenterna bestämmer över företaget. Men i vissa situationer är 

bestämmandet likvärdigt mellan företaget och dess intressenter. (Maltén, 2000, s. 117) Det 

måste framgå vad intressenterna ställer för krav på organisationen för att de ska lämna bidrag, 

men även hur intressenterna hjälper organisationen framåt i sin verksamhet (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 74). 

 

Ägarna bidrar med kapital. Vilket innebär att om företaget går dåligt, förlorar de sin 

investering. Ägarna vill att företaget ska gå med vinst och ge en skälig avkastning på det 

investerade kapitalet. Deras krav är att kapital och de materiella resurserna ska förvaltas på 

bästa sätt, detta för att avkastningen ska bli gynnsam. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) 

Ägarna är beroende av att den ekonomiska informationen är korrekt, på grund av att de 

behöver ta ställning till eventuell försäljning, behållning eller köp av aktier (SOU 2008:32, 

s.245). Ett ökat behov av revision uppstår om företaget består av olika ägare, behovet blir 

större om alla ägare inte har egen insyn i företaget. (Ernst & Young, 2011) 

 

Intresseorganisationer är de som företräder medlemmarnas intressen. Olika typer av 

intresseorganisationer är arbetsgivare- och branschorganisationer. (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 74)  

 

Anställda vill ha ersättning för arbetet som de utför, känna sig trygga på sin arbetsplats, ha en 

bra arbetsmiljö och att sysselsättningen är jämn. De vill att arbetsuppgifterna ska vara sådana 

att de är meningsfulla samt att det ska bidra till den personliga utvecklingen. De anställda vill 

även i vissa avseenden känna att de har medbestämmande och medinflytande i arbetet. 

(Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74f) 

 

Kunderna är den viktigaste intressenten för många företag. Finns det inga kunder som köper 

företagets produkter eller tjänster kan inte företaget fortsätta driva sin verksamhet. Kunderna 

ställer krav på organisationen, exempelvis; leveranstid, pris, kvalitet samt att produkterna och 

dess distribution inte påverkar miljön allt för negativt. Miljöpåverkan har blivit en allt 

viktigare aspekt för flera kunder. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75) När företaget gör 
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upphandlingar med större kunder, vill dessa att företaget ska ha en tillförlitlig ekonomi (Ernst 

& Young, 2011). 

 

Leverantörerna tillhandahåller varor och tjänster till företaget och bidrar därför till företagets 

verksamhet. Leverantörernas krav är att få betalt för produkter och tjänster som de 

tillhandahåller samt att företaget är stabilt och säkert att göra affärer med, men även att de 

betalar för de varor och tjänster som de köper. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75) 

Leverantörerna är beroende av att räkenskaperna är korrekta, för att de ska vara säkra på att de 

får betalt för sina varor (SOU 2008:32, s. 246). För att större leverantörer ska ge företaget 

krediter och leverera varor är det viktigt att den ekonomiska informationen är korrekt, det är 

en anledning till att revisionen finns. (Ernst & Young, 2011) 

 

Långivarna bidrar med kapital på samma sätt som ägarna, men i stället för avkastning på 

kapitalet vill långivarna ha ränta samt att amorteringen betalas enligt avtal (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 75). Revision kan hjälpa företaget när de är i behov av extern finansiering, 

eftersom de externa långivarna vill veta att den ekonomiska informationen som lämnats av 

företaget är korrekt. (Ernst & Young, 2011)  

 

Staten och kommunen bidrar även de till företagets verksamhet, bland annat genom 

utbildning, bostäder, kommunikationer. Det kan även förekomma att företaget får vissa 

ekonomiska bidrag av staten och kommunen. Ersättningen för dessa bidrag vill staten och 

kommunen få tillbaka genom att företaget tar samhällsansvar, bidrar till en jämn och hög 

sysselsättningsgrad samt att företaget betalar skatt på vinsterna som de gör. (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 75f) Staten och kommunen vill att företaget använder sig av revision, detta 

för att säkerställa att företaget får rätt avgifter och skatter. (Ernst & Young, 2011) 

 

Opinionsbildande grupper är en intressent som har blivit allt viktigare och påverkar 

företaget. Det är miljörörelsen som ställer krav på företagen, gällande att de ska bli mer 

miljömedvetna. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 76)   

 

Företagsledningen bidrar till företagets verksamhet genom arbetsinsatser som de gör. 

Ersättningen som dessa vill ha är en bra lön, men ibland kan känslan över att leda företaget 

framåt vara en betydelsefull ersättning. (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75) Företagsledningen 

kan ha en bra användning av de synpunkter som en revisor kan ge. (Ernst & Young, 2011) 
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Modellen som presenterades ovan visar på olika intressenter som ett företag har, dessa 

intressenter bidrar alla till företagets verksamhet. Intressenterna har olika krav på 

kompensation från företaget för de bidrag som de har erhållit.  

 

Kritik har framförts angående intressentmodellen och det gällande att det kan ge snedvriden 

bild av hur verkligheten mellan företaget och dess intressenter ser ut. En snabb anblick av 

bilden, kan det se ut som att alla intressenter är av lika stor vikt för företaget. (Bergengren, 

2003, s. 82) Vi kommer att använda modellen för att se om alla intressenter är lika viktiga för 

att företagen ska fortsätta att använda sig av revision, nu när möjligheten finns att avskaffa 

den.  
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2.2.2. Studiens undersökningsmodell 
Utifrån vårt syfte där vi avser att beskriva vilka motiv det finns till att företag väljer att 

behålla revisionen, istället för att avsäga sig den, har vi skapat undersökningsmodellen här 

nedan. Med hjälp av den praktiska referensramen samt den teoretiska referensramen, har vi 

gjort 15 stycken antaganden om olika motiv som kan finnas till att företagen behåller 

revisionen.  

 

 

 
Figur 4.2. Egen 

Med utgångspunkt i undersökningsmodellen kan vi se att företagen väljer att behålla 

revisionen utifrån olika motiv. Modellen ovan visar att de olika motiven kan bland annat vara 

utifrån olika intressenter eller från olika fördelar som kan finnas med revisionen. 

Undersökningsmodellen skapades för att på ett lämpligt sätt ställa relevanta frågor till 

respondenterna. Detta görs för att på ett övergripande sätt få en översikt av motiven som kan 

finnas till att företagen behåller revisionen. Syftet med undersökningsmodellen är att 

undersöka om en viss intressent eller någon särskild fördel utgör en större betydelse för att 

företagen fortsätter att använda sig av revisionen. 

Motiv Antaganden 

Behålla revisionen 

Fördelar med revision 

*Kvalitén stärks  

* Förtroendet stärks 

* Bättre skattekontroller 

* Hjälper den interna kontrollen 

* Minskad ekonomisk 
brottslighet  

Intressenter är av 
betydelse 

* Ägare 

* Intresseorganisationer 

* Anställda 

* Kunder 

* Långivare 

* Leverantörer 

* Stat och kommun 

* Opinionsbildande grupper 

* Företagsledare 
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Modellen utgår från att företagen väljer att behålla revisionen i sina företag.  Våra antaganden 

kommer antingen att accepteras eller förkastas. Det vill säga om antagandena är ett starkt 

motiv kommer antagandet att accepteras, medan ett svagt motiv kommer att förkastas. Även 

av de svar som respondenterna själva har kunnat skriva kan nya motiv, utöver våra 

antaganden, uppkomma. Om det uppkommer några nya motiv, kommer de att komma från de 

öppna frågorna som respondenterna kommer att få besvara i enkäten. Dessa är ej illustrerade i 

modellen ovan, då dessa är motiv som kan uppkomma utöver våra antaganden. Läsaren 

uppmanas därför själv att väga in denna faktor i modellen, det vill säga motiv som kan 

uppkomma, som på förhand inte är kända.  

 

Denna modell har utformats för att empirins resultat ska kunna kopplas samman med den 

teori som vi har använt oss av, det vill säga både den praktiska och den teoretiska 

referensramen. Vilket visar på hur vi har använt oss av den deduktiva ansatsen (Bryman & 

Bell, 2005, s. 23). Genom antagandena som vi har gjort har vi jämfört olika samband och 

mönster som upp kommit under empiriinsamlingen. Detta för att vi ska få en bättre förståelse 

för dem (Bryman & Bell, 2005, s. 65). Men även för att vi på så sätt ska kunna bidra med ny 

information om ämnet, bland annat till företagen som har deltagit i vår undersökning. Detta är 

ett nytt område då revisionspliktens avskaffande ligger i tiden. Det kan komma att bli 

vanligare att avskaffa revisionsplikten och är därför av intresse att veta vilka intressenter eller 

motiv som är avgörande till att företagen väljer att behålla revisionen, inte enbart för 

företagen utan även för företagens intressenter. 

 

Antaganden 

Som urskiljs ur modellen är utgångspunkten i vår studie att företagen väljer att behålla 

revisionen i sitt företag. Vi har utifrån detta ställt oss frågande till vad det finns för motiv till 

varför företagen väljer att behålla revisionen. För att få fram dessa motiv har vi därför gjort 15 

antaganden för att på så sätt få en översiktlig förståelse om varför företagen behåller 

revisionen.  

 

Revisionsplikten sägs innebära en hel del positiva effekter för företagen. De positiva effekter 

som finns med revision är bland annat; bättre skattekontroller, att det hjälper den interna 

kontrollen, minskad ekonomisk brottslighet samt att kvalitén och förtroendet stärks. Vi har 

gjort antaganden angående dessa för att se om de positiva effekterna som sägs finnas med 
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revisionen verkligen upplevs som positivt för företagen, och därmed är av betydelse för valet 

att behålla revisionen i sina företag.  

 

Ett företag har många olika intressenter, det uppstår därför ofta ett givande och tagande dem 

emellan. Intressenterna har olika betydelse för företaget och vi är därför intresserade av vilken 

eller vilka av dessa intressenter som är av störst betydelse, när det gäller företagens val 

angående revisionens kvarvarande i företagen. De intressenter som vi har fokuserat på i denna 

undersökningsmodell, som kan vara av betydelse är; ägare, intresseorganisationer, anställda, 

kunder, långivare, leverantörer, opinionsbildande grupper samt stat och kommun. 

 

Denna modell kommer att användas som ett analysverktyg för att analysera 

empiriinsamlingen utifrån de antaganden som vi har gjort. Detta för att visa på betydelsen av 

de olika faktorer som finns för att företagen har valt att behålla revisionen, när de har 

möjligheten att avsäga sig den. Analysen kommer att byggas upp på ett sådant sätt att de 

allmänna frågorna som vi har ställt i enkäten analyseras först. Därefter kommer vi utföra en 

analys av de 15 antaganden som vi har gjort och därefter antingen förkasta eller acceptera 

dem. En diskussion kommer även att ske löpande i analysen där våra för eller mot argument 

kommer att motiveras, men även artiklar och liknande kommer att tas upp för att visa på om 

det finns några samband och mönster för varför företag väljer att behålla revisionen. 
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3. Metod 

3.1. Tillvägagångssätt 
Den inledande informationssökningen började med en granskning av lagen om borttagandet 

av revisionsplikten. Utifrån denna har vi gått vidare med att söka efter artiklar, 

pressmeddelanden, statistik samt litteratur angående revision. Det vill säga om vad revision är 

och vad en revisor gör. Utifrån dessa sekundärdata har sedan en modell studerats för att bygga 

empiriinsamlingen på. 

3.2. Forskningsansats 
Ansatsen som används i denna uppsats är deduktiv. Vi har valt att använda den deduktiva 

ansatsen för att med hjälp av tidigare forskning finna kompletterande information angående 

om revision och dess betydelse för små aktiebolag. Den deduktiva ansatsen innebär att vi först 

sökt efter befintlig litteratur angående vår problemformulering. Detta har gjorts för att finna 

lämpliga teorier och modeller, för att sedan i empirin kunna få svar på vår problem-

formulering. Empirins resultat har sedan kopplats tillbaka till teorin. (Bryman & Bell, 2005, s. 

23) Vi har gjort på detta sätt då det inte är något nytt ämne som vi har valt att studera, utan ett 

ämne som vi vill bidra med mer information till. Kritiken som kan riktas mot den deduktiva 

ansatsen är att när vi söker efter informationen, söker vi enbart efter information som anses 

vara mest relevant. Tyvärr kan viktig information gå till miste, eftersom vi enbart utgår från 

uppenbara förväntningar. (Jacobsen, 2002, s. 35)  

3.3. Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen som valdes i denna C-uppsats är av kvantitativ karaktär. En 

kvantitativ undersökning handlar till stor del om jämförelse. Vilket innebär genom att jämföra 

faktorer som är av liknande karaktär fås en bättre förståelse för dem. Genom att använda en 

tvärsnittsdesign för att samla in data från ett flertal företag kan en slutsats dras med koppling 

till de faktorer som har granskats. Detta för att finna olika mönster och samband. (Bryman & 

Bell, 2005, s. 65) Den kvantitativa undersökningen lämpar sig bäst när de teorier angående det 

samband som ska undersökas används som utgångspunkt. Resultatet av undersökning används 

sedan för att utveckla den teori som använts som utgångspunkt vilket vidare visar på det 

praktiska värdet. I den kvantitativa ansatsen är det delarna av en helhet som studeras. 

(Christensen et al, 2010, s. 69)  
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Vi har valt att använda den kvantitativa ansatsen eftersom vi ville göra en jämförelse om olika 

intressenter är av större betydelse för att företagen ska fortsätta att använda revision. Detta har 

genomförts genom att ställa frågor om alla de intressenter som ingår i intressent modellen. 

 

Fördelarna med den kvantitativa ansatsen är att den inriktar sig på saker som går att 

kvantifiera såsom antal, frekvens och mängd. Vi kan därmed se samband mellan olika 

variabler genom att upptäcka, fastställa och mäta dem. (Christensen et al, 2010, s. 69) 

Ytterligare en fördel som finns med den kvantitativa ansatsen är att kostnaderna inte behöver 

bli lika höga, som vid användning av den kvalitativa ansatsen (Jacobsen, 2002, s. 146).  

 

En nackdel med den kvantitativa ansatsen är att undersökningen inte är genomförd under en 

längre tidsperiod, utan den är enbart gjord vid ett enda tillfälle (Christensen et al, 2010, s. 

226). Vi har skickat ut enkäten till våra respondenter och enbart gett dem möjligheten att 

besvara den under en veckas period. En annan nackdel med den kvantitativa ansatsen är att 

det inte finns något utrymme för frågor som kanske är mer intressanta, men som aldrig ställts 

samt att undersökningen inte kan göras allt för komplex (Jacobsen, 2002, s. 147). Frågor som 

kunde ha ställts som kan ha varit mer intressanta är frågor angående om varför intressenterna 

är av betydelse, dessa har dock inte ställts på grund av att enkäten inte skulle bli allt för 

omfattande.  

3.4. Insamling av data 
Tillvägagångssättet som har använts för att samla in data till undersökningen är att ett register 

från SCB har erhållits, registret innehöll namn på företagen. Kriterierna som användes vid 

sökningen var att företagen max skulle ha 3 anställda, en nettoomsättning om max 3 miljoner 

kronor samt att företagen skulle vara belägna i Örebro Län. SCB gjorde ett slumpmässigt 

urval av företagen, vilket ledde till att vi fick data för 100 stycken. Vi har även använt oss av 

databasen affarsdata.se. Där gjordes en sökning, med kriterierna; 3 anställda, aktiebolag och 

att de skulle vara belägna i Örebro Län, samt att de skulle vara aktiva och ha en 

nettoomsättning under 3 miljoner kronor. Sökningen i affärsdata ledde till ytterligare 100 

stycken företag. Eftersom enkäten ska sändas via e-post fick vi leta reda på företagens e-post 

adresser, det gäller både företagen som vi fick via SCB och affarsdata.se. Att sökningarna 

gjordes gällande max 3 anställda och en nettoomsättning understigande 3 miljoner kronor är 

på grund av de kriterier som regeringen har fastställt för att företag ska undgå revisionen 

(Skatteverket, 2011).      
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3.4.1. Sekundärdata 
Information som samlats in tidigare av andra forskare betecknas sekundärdata, denna 

information är publicerad i olika former. Det finns två olika typer av sekundärdata, intern och 

extern. Informationen som återfinns hos företaget är den interna sekundärdatan, medan den 

externa sekundärdatan finns utanför företaget, bland annat i publicerade- och kommersiella 

källor. (Christensen et al, 2010, s. 91f) Det finns både för- och nackdelar med att använda sig 

av sekundärdata. Fördelarna med denna insamlingsmetod är att det finns ett stort urval av 

olika användbara källor, kostnaderna för insamlingen är ofta betydligt lägre samt att det 

besparar tid, i jämförelse med att samla in primärdata. En av de mest väsentliga nackdelarna 

med sekundärdata är att informationen kan vara inaktuell. (Christensen et al, 2010, s. 102f)  

 

Vid insamlingen av den externa sekundärdata har sökningar gjorts via Internet och på olika 

databaser. Den sekundärdata som har använts är olika utredningar, såsom offentliga 

utredningar och direktiv, litteraturer samt hemsidor relaterade till lagändringen och fakta 

omkring den. Vi har även studerat olika uppsatser för att finna inspiration till vilken litteratur 

som kan vara användbar inför denna uppsats. Vi har haft mailkontakt med en godkänd revisor 

på FAR, som arbetar på sektionen för små och medelstora företag, detta har gjorts för att få 

tips om litteratur. För att få tillgång till ytterligare extern sekundärdata har vi haft mailkontakt 

med Tobias Svanström och fått hans avhandling, Revision och Rådgivning- Efterfrågan, 

Kvalitet och Oberoende, via mail.  

3.4.2. Primärdata 
Primärdata är information som samlas in av forskaren själv, detta görs för att samla in 

information om forskarens specifika problem (Christensen et al, 2010, s. 103). Angående 

primärdata finns det för- och nackdelar med denna typ av insamlingsmetod. Fördelarna som 

finns är att informationen som samlas in är avsedd för forskarens specifika problem, i och 

med att informationen är nyinsamlad är den aktuell. Nackdelarna med primärdata är att det tar 

längre tid att samla in informationen, detta kan resultera i högre kostnader för forskaren. 

(Christensen et al, 2010, s. 106) Den primärdata som har erhållits för denna studie är att 200 

enkäter har skickats via e-post till små aktiebolag inom Örebro län. Primärdata är vår 

viktigaste källa, eftersom vi var intresserade av att veta varför företagen har valt att behålla 

revisionen och enda sättet att ta reda på detta är att fråga företagen direkt. Enda 
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3.5. Enkätkonstruktion 
Vi har valt att använda en kvantitativ enkät för att samla in primärdata. Enkäten är 

standardiserad, vilket innebär att alla frågor är konstruerade lika för alla respondenter. 

Enkäten är också strukturerad i och med att respondenterna svar styrs genom att de får olika 

alternativ att välja mellan på varje fråga. (Christensen et al, 2010, s. 138) För vissa av 

frågorna får respondenterna själva skriva sitt svar. För att enkäten inte ska innehålla några 

otydliga frågor har enkäten lämnats ut till en controller på ett litet aktiebolag, som har svarat 

på frågorna för att sedan beskriva eventuella svårigheter. Samt att vår handledare har gett oss 

synpunkter på enkäten. Enkäterna har valts att sändas ut via e-post. Några fördelar med att 

sända ut enkäter via e-post är att det utgör en lågkostnad, bekvämligheten, snabbheten samt 

den geografiska möjligheten (Christensen et al, 2010, s. 144). Det negativa med att skicka ut 

enkäter på detta sätt är att respondenterna av någon anledning kan välja att avstå från att 

svara, vilket innebär bortfall för studien (Christensen et al, 2010, s. 112).  

 

Frågorna som har ställts i enkäten är utformade från den teoretiska referensramen, frågor 

rörande bakgrunds information samt våra antaganden. Detta på grund av att analysen ska 

kunna utföras, för att hitta samband och mönster som finns för att företagen inte väljer att 

avstå från revision. Tillsammans med enkäten har ett följebrev skickats med, detta för att 

förklara studiens syfte. För att underlätta för respondenterna att besvara enkäten och för vår 

egen skull har vi använt oss av kwiksurveys.com. Denna sida används för att skapa enkäter 

och för att bifoga följebrev, för att sedan skicka ut dessa till respondenterna. Det är enkelt att 

se vilka som har öppnat respektive har svarat på enkäterna som vi har skickat ut. Enkäten 

består av 19 frågor, var av en fråga, där respondenterna ska uppge företagets namn. Denna 

fråga har dock enbart använts för att respondenten inte ska få en påminnelse om denne redan 

har besvarat enkäten. Resterande av frågorna är uppbyggda på ett sådant sätt att 

respondenterna kryssar i det alternativ som stämmer in bäst på dem, samt ett antal frågor där 

respondenterna själva får skriva ett svar. Respondenternas samt bolagets namn har valts att ej 

presenteras, detta för att de ska kunna svara så ärligt som möjligt utan att känna sig utpekade. 

Följebrevet återfinns i bilaga 1 samt enkäten i bilaga 2.  

 

Fråga nummer 1 är avgörande för studien, detta för att skilja företagen åt om dem använder 

sig av revision eller inte. Fråga nummer 2 ställdes för att skapa en uppfattning om det var 

självklart för företagen att fortsätta med revision nu när det inte längre var krav på det. Denna 

fråga hade även en följdfråga för de respondenter som hade svarat nej. Vi var intresserade av 



17 

 

att veta varför det inte var självklart för respondenterna att fortsätta med revisionen. Fråga 3 

handlade om att vi skulle få en uppfattning om hur respondenterna ställde sig till regeringens 

beslut, det vill säga om de tyckte att det var ett bra eller dåligt beslut. Fråga 4 ställdes för att 

få en uppskattning om vad respondenterna ansåg om priset i förhållande till nyttan av 

revisonen. Fråga 5 och 6 ställdes för att se om respondenterna tyckte att det fanns några 

positiva respektive negativa effekter med revision. Fråga 7 var en fråga som hade flera 

delfrågor där respondenterna uppmanades att ta ställning till olika antaganden angående 

revision. Anledningarna till att företagen har fortsatt att använda sig av revision, fick 

respondenterna svara på i fråga 8. Angående fråga 9 fick även här respondenterna ta ställning, 

det gäller vilka intressenter som är avgörande för att företaget har valt att fortsätta att använda 

sig av revision.  

 

I fråga 10 ville vi ha svar på om respondenterna hade mottagit någon slags information 

gällande de nya reglerna. Vilket ledde till fråga 11, om informationen som respondenterna 

hade mottagit varit tillräcklig eller om de skulle vilja ha mer information. Ytterligare en 

följdfråga till nummer 10 ställdes, där respondenterna fick beskriva om de hade kunskapen 

om ämnet, varför de ändå har valt att behålla revisionen.  

 

För att få lite bakgrunds information om företaget ställdes fråga 13, där respondenterna fick 

besvara vilket år som företaget bildades. Denna fråga ställdes för att se om företagen har varit 

tvungna att göra ett aktivt val att välja bort revisionen eller om de har kunnat valt att aldrig 

använda sig av revision. Frågorna 14, 15 och 16 ställdes för att vi skulle veta om 

respondenterna uppfyller kriterierna för att få avskaffa revisionen. Den ungefärliga kostnaden 

för att ha revision i ett litet bolag är 15 000 kronor per år (Regeringskansliet, 2010). Med detta 

i åtanke frågade vi respondenterna om de vill tjäna in 15 000 kronor per år, svarsalternativen 

var antingen ja eller nej. På denna fråga ställdes även en följdfråga, där de som svarade nej 

fick förklara varför. Slutligen har en fråga ställts, angående om vilken position respondenten 

har i företaget, denna har analyserats för att se trovärdigheten i svaren. Vi tror att ju högre titel 

respondenten som svarar på enkäten har, desto högre blir trovärdigheten i svaren. Detta tror vi 

på grund av att dessa personer vet vad företaget anser om revision och varför de använder sig 

av den.  
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3.6. Urval 
Vi valde ut våra respondenter baserat på olika kriterier, max 3 anställda och en 

nettoomsättning understigande 3 miljoner kronor. Dessa valdes ut därför att det är de som 

omfattas av avskaffandet av revisionsplikten, det vill säga har möjligheten att avsäga sig 

revisionen. Vi begränsade även sökningen till att enbart söka efter aktiva företag. Vi hade som 

förväntan att få tillbaka en fjärdedel av enkäterna från våra respondenter. Eftersom vi anser att 

detta är ett ämne som även är av intresse för företagen. För att få en rättvisande bild av svaren 

som möjligt har 200 företag valts ut slumpmässigt. Att så många företag som 200 stycken 

valdes, var på grund av att ett fåtal företag inte ger någon rättvisande bild. Vi är dock 

medvetna om att bortfallet kan bli högt och har därför skickat ut så många enkäter som 

möjligt, detta för att erhålla så många svar som möjligt. 

 

3.7. Bortfall 
Angående bortfall finns det två olika typer, individbortfall och partiellt bortfall. När det gäller 

individbortfall menas det med att respondenten valt att inte besvara enkäten. Vid partiellt 

bortfall har respondenten svarat på enkäten, dock inte på alla frågor som har ställts. 

(Dahmström, 2005, s. 321f) Anledningarna till att det blir partiellt bortfall är att respondenten 

anser att det är en känslig fråga att besvara, respondenten har inte kunskapen som behövs eller 

att denne har glömt att besvara frågan. (Dahmström, 2005, s. 152) Vi har använt en funktion i 

kwiksurveys.com som gör att respondenterna är tvungna att besvara alla frågor för att kunna 

slutföra enkäten, detta leder till att vi inte kommer att få något partiellt bortfall. Detta har 

gjorts för att vi vill erhålla fullständiga enkäter, vi är dock medvetna om att ett sådant val kan 

medföra att vi får ett högre bortfall.  

 

Anledningarna till att det kan bli ett högre bortfall kan vara att respondenterna tycker att det 

har ställts känsliga frågor, eller att de inte vet svaren på frågorna. Bortfallet kan även bero på 

att respondenterna ej använder sig av revision och anser sig därför inte behöva svara på 

enkäten. Detta är något som vi inte kan veta, eftersom vi inte lämnade möjligheten att svara 

nej på första frågan för att sedan kunna avsluta enkäten. På grund av detta blir respondenterna 

därför tvungna att avbryta enkäten, vilket resulterar i att vi inte får någon enkät av 

respondenten alls. Efter att enkäten har gått ut till 200 respondenter har vi fått tillbaka 42 

stycken, (21 procent), därav 21 stycken (10,5 procent) som passar in på kriterierna, som 

regeringen har fastställt (Skatteverket, 2011). Vi kan även se i en funktion i kwiksurveys.com 

att 85 företag har öppnat enkäten. Vi gör bedömningen att respondenterna inte använder sig 
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att revision och är därför inte av betydelse för studien. Eller att de enbart ville se vad för slags 

frågor som ställdes, men aldrig var intresserade av att besvara enkäten. Dock har vi ett bortfall 

på 158 företag som ej valt att besvara enkäten. Detta är av stor betydelse för oss eftersom 

dessa enkäter kunde ha varit av stort värde. Vi har dock mottagit svar från 21 respondenter 

vilket innebär att vi ändå har ett urval att analysera.  

 

3.8. Validitet och reliabilitet 
Två centrala begrepp som används i undersökningar är validitet och reliabilitet. Validiteten 

beskriver huruvida vi mäter det vi avser att mäta. (Bryman & Bell, 2005, s. 95) Det vill säga 

hur väl det riktiga resultatet tas fram (Christensen et al, 2010, s. 290). Reliabiliteten uttrycker 

pålitligheten på ett mått, resultatet bör därför bli detsamma om undersökningen genomförs på 

nytt (Bryman & Bell, 2005, s. 94). Detta innebär om undersökningen genomförs med samma 

mätmetod igen, ska ett likartat resultat uppnås. Att motstå slumpmässiga fel är ett av syftena 

med mätmetoderna när det gäller reliabiliteten. För att undersökningen ska vara valid bör 

resultaten bli lika varje gång och det oavsett vilken mätmetod som används. Mellan validitet 

och reliabilitet finns det ett visst samband, för att undersökningen ska besitta validitet 

förutsätter det att reliabiliteten också är god. Det vill säga i en kvantitativ ansats måste 

reliabiliteten vara mycket bra för att undersökningen ska vara valid. (Christensen et al, 2010, 

s. 291) 

 

För att stärka validiteten i enkäten har en controller i ett litet aktiebolag besvarat enkäten och 

gett synpunkter på otydligheter samt att vi fått användbara synpunkter från vår handledare. 

För att ytterligare stärka reliabiliteten och därmed validiteten har vi koncist genom arbetet 

argumenterat och motiverat de val som vi har genomfört. Genom att beskriva alla steg i 

arbetets gång har vi dokumenterat de val som vi har genomfört samt klargjort för läsaren de 

upplysningar som har framförts. Eftersom arbetet har genomförts på det beskrivna sättet samt 

tillsammans inom gruppen anser vi att den interna reliabiliteten är god. 
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3.9. Metodkritik 
Den största nackdelen med denna studie är att vi enbart har genomfört undersökningen via e-

post. Valet av att skicka ut enkäter via e-post har bidragit till att vi har kunnat nå ut till ett 

betydligt större antal respondenter, än vid personliga intervjuer. Vid personliga intervjuer kan 

mer ingående svar erhållas för att mer på djupet kunna förstå varför företag faktiskt väljer att 

behålla revisionen. Det positiva med att skicka ut enkäter via e-post är dock att majoriteten av 

dagens företag använder sig av datorer och mail. Risken med att skicka ut enkäter via post kan 

vara att enkäten blir liggandes på skrivbordet och aldrig kommer tillbaka till oss, samt att det 

tar längre tid att få tillbaka svaren. Vi bedömer dock att svaren som vi har mottagit från 

respondenterna är av hög kvalité och bidrar med viktig information till studien.  

 

På grund av att vi ej har haft möjligheten att se vilka företag som faktiskt har valt att avskaffa 

revisionen har detta bidragit till att vi har fått ett större bortfall än om vi hade vetat det innan 

vi sänt ut enkäterna. Även det faktum att respondenterna ej har kunnat svara enbart till att de 

inte använder revision, tror vi har bidragit till ett betydligt större bortfall. I efterhand inser vi 

att vi borde gett respondenterna möjligheten att enbart svara ja eller nej på första frågan och 

sedan givits möjligheten att slutföra enkäten. 

 

Vi anser att det kan ha varit bättre för studien att även göra personliga intervjuer med ett fåtal 

företag alternativt ringt till dem, som tillägg till de enkäter som skickades ut. Detta på grund 

av att sökandet efter företagens e-post adresser tog lång tid. Vi borde även ha testat enkäten på 

fler bolag innan den skickades ut till respondenterna, samt att vi kunde ha haft 

svarsalternativen annorlunda på fråga 15 och 16. Det vi borde ha gjort på dessa frågor är att vi 

bara hade frågat om de hade en balansomslutning över eller under 1,5 miljoner kronor samt en 

nettoomsättning över eller under 3 miljoner kronor. Detta borde ha gjorts för att det är enbart 

av intresse för att se om de passar in på kriterierna eller ej.   

 

I efterhand inser vi att det var mindre bra att inte låta respondenterna hoppa över någon fråga, 

om de inte ville svara på den. Hade de haft den möjligheten hade det kunnat leda till att vi 

hade fått en högre svarsfrekvens. Vi inser att det hade varit bättre att ha partiellt bortfall på 

vissa frågor än att vi inte fick in någon enkät alls. Vi tror att en av anledningarna till att vi inte 

fick så hög svarsfrekvens från respondenterna beror på att de har mycket att göra innan 

årsskiftet och vill därmed inte göra sig besväret att besvara en enkät som de själva inte har 

någon nytta av. Angående de Internetkällor som vi har använt oss av, anser vi att dessa är 
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pålitliga. Eftersom dessa är etablerade myndigheter, tidsskrifter samt företag som vi har 

hämtat informationen från. Informationen som vi har hämtat är från publicerade artiklar där 

informationen inte ändras samt avhandlingar. Slutligen kunde vi ha ställt frågor om varför 

intressenterna är av betydelse, istället för att enbart fråga efter vilka av intressenterna som är 

det. Detta borde ha gjorts för att öka förståelsen för varför de är viktiga för företaget, när de 

väljer att behålla revisionen.  
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4. Empiri 
Vi har valt att redovisa sammanställningen av enkäten fråga för fråga, detta har gjorts för att 

underlätta läsningen av empirin. Fördelningen av svaren har presenterats i procent alternativt i 

antal, samt att de öppna frågorna visar en sammanställning av respondenternas svar. En 

illustration av svarsfördelning på frågorna 2-4, 7, 9-11 och 15-17 återfinns som grafer i bilaga 

3. 

 

Fråga 1. Använder sig Ert företag av revision, nu när möjligheten finns att inte göra det? 

 

Det var denna fråga som var avgörande för om respondenterna passade in i studien. Av de 

respondenter som besvarade enkäten var det 21 stycken företag som använder sig av revision.  

 

Fråga 2 Var det självklart för Er att fortsätta med revision? 

 

Ja 71,5 % 

Nej 28,5 % 

 

Gällande om det var självklart att fortsätta med revisionen svarade majoriteten av 

respondenterna JA, vilket motsvarar 71,5 procent av svaren. Detta betyder att för 28,5 procent 

av respondenterna var det inte självklart att fortsätta revidera sitt företag. 

 

Till följd av fråga 2 gavs respondenterna möjligheten att besvara en följdfråga för att utveckla 

varför de svarat NEJ, att det inte var självklart för dem att fortsätta med revisionen. Av de 

som svarade på denna fråga var det tre av respondenterna som ansåg att revisionen var för 

dyr, det vill säga att det inte har något mervärde eftersom det inte bidrar någonting till 

företaget. Dock ansåg ett företag att revisionen ger en proffsig genomgång samt en ekonomisk 

rådgivning. Resterande av respondenterna som svarade på denna fråga ansåg att det inte finns 

någon anledning att fortsätta med revisionen eftersom företagen har anställda som sköter 

revisionen. Vidare nämndes att ett av företagen kommer att sluta med revisionen nästa år, 

men att de i år behövde hjälp. Samt att ett av företagen ligger på gränsen till att uppfylla två 

av tre kriterier och är därför tvungna att fortfarande behålla revisionen. 
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Fråga 3 Tycker Ni att regeringen fattade rätt beslut att avskaffa revisionsplikten? 

 

Instämmer helt 28,6 %  

Instämmer delvis 38,0 % 

Neutral  28,6 % 

Tar delvis avstånd   4,8 % 

Tar helt avstånd      0 % 

 

Frågan angående om respondenterna ansåg att regeringen fattade rätt beslut i att avskaffa 

revisionen, svarade 38,0 procent av respondenterna att detta påstående delvis instämde. 

Andelen respondenter som instämde helt samt var neutrala var 28,6 procent vardera. Det var 

enbart 4,8 procent som delvis tog avstånd från att tycka att regeringens beslut var rätt, medan 

ingen av respondenterna tog helt avstånd.  

 

 

Fråga 4 Vad anser Ni om priset för revision i förhållande till nyttan av den? 

  

 För kostsamt  81,0 % 

Lagom  14,3 % 

Billigt       0 % 

Har ingen betydelse   4,7 % 

 

I frågan som berörde priset för revision i förhållande till nyttan av den, ansåg 81,0 procent av 

respondenterna att priset var för kostsamt. Av alla de respondenter som besvarade frågan och 

som uppfyllde kriterierna för denna studie var det 14, 3 procent som tyckte att priset på 

revision var lagom i förhållande till vad den bidrar med för nytta till företaget. 4,7 procent av 

respondenterna ansåg att priset inte har någon betydelse. Ingen av respondenterna ansåg att 

priset för revision var billigt i förhållande till nyttan av revisionen.  

 

 

Fråga 5 Vilka är de positiva effekterna som Ni upplever med revisionsplikt? 

 

En del av de positiva effekter som respondenterna talar om angående revisionsplikten är att 

revision är av betydelse för utomstående för att ge en bättre kontroll, översikt samt att ge en 

helhetsbild. Att det ger ordning och reda på ekonomin samt skapar ett förtroende för 

verksamheten gentemot kunder, uppdragsgivare, leverantörer, banker, skatteverket, 

myndigheter etcetera. Det ger en kvalitetsstämpel som gör det säkrare för dem som gör affärer 

med företaget, därför att de vet att bolaget har kontrollerats. Respondenterna ansåg att det är 

skönt att få hjälp av revisorer med pappersarbete, att diskutera ekonomin med kunniga 

personer samt att det är en kontroll som höjer de egna interna kraven. Att det ger en ökad 

pondus och att om företaget är ägt av flera personer är det mer rättvist mot alla parter som är 
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inblandade. Slutligen har ett fåtal respondenter svarat att valfriheten är det bästa med 

revisionen, samt att det inte finns några positiva effekter för respondentens företag.  

 

 

Fråga 6 Finns det några negativa effekter som Ni upplever med revisionsplikt? 

 

Enligt respondenterna är den övervägande negativa effekten för revisionen de höga 

kostnaderna, hela 71 procent av respondenterna nämner just denna effekt. Några av 

respondenterna nämner att revisorerna knappt utför sina arbeten men är duktiga på att 

fakturera och tar för höga timarvoden. Vilken utgör en onödig kostnad för företagen. Vidare 

beskriver respondenterna att det blir mer jobb i samband med revisionen, det skapar papper 

som ingen kommer att ha någon användning av. I och med de extrema dokumentationskrav 

som existerar för revisorer. En annan effekt som nämns vara negativ för revisionen är om 

revisorn petar för mycket i detaljer istället för att fokusera på det väsentliga och därmed inte 

är konstruktiv. Två av respondenterna nämner att vid ett tillfälle för dem bägge har de inte 

varit nöjda med revisorn. Vid ena tillfället har en revisor haft fel års papper, som blev 

godkända, vilket företaget fick påpeka för revisorn. Den andra respondenten säger att 

kostnaderna är dryga, till exempelvis när ett telefonsamtal kan debiteras med 1000 kronor. 

Slutligen är det 19 procent av respondenterna som ansåg att det inte finns några negativa 

effekter med revisionsplikten.   

 

 

Fråga 7 Ta ställning till följande. Vad anser Ni att. 

 

Denna fråga är en flervals fråga där respondenterna fick ta ställning till 5 stycken olika 

påståenden, varje påstående hade 5 stycken svarsalternativ; instämmer helt, instämmer delvis, 

neutral, tar delvis avstånd samt tar helt avstånd. Frågorna som ställdes var; kvalitén av 

räkenskaperna stärks med revision, det hjälper den interna kontrollen av bolaget, den 

ekonomiska brottsligheten kan minska med revision, reviderade räkenskaper ger bättre 

skattekontroller samt förtroendet för att räkenskaperna är korrekta stärks med revision.   

 

Kvalitén av räkenskaperna stärks med revisionen? 

 

Instämmer helt 57,1 %  

Instämmer delvis 14,3 % 

Neutral  14,3 % 

Tar delvis avstånd   4,8 % 

Tar helt avstånd   9,5 % 
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Lite mer än hälften av respondenterna 57,1 procent, instämde helt att kvalitén av 

räkenskaperna stärks om revision används. Svarsalternativen instämmer delvis och neutral 

svarade respondenterna med en frekvens om 14,3 procent vardera. 9,5 procent av 

respondenterna tog helt avstånd från att kvalitén av räkenskaperna stärks, medan enbart 4,8 

procent delvis tog avstånd. 

 

Det hjälper den interna kontrollen av bolaget? 

 

Instämmer helt 28,6 %  

Instämmer delvis 42,9 % 

Neutral    9,5 % 

Tar delvis avstånd   4,7 % 

Tar helt avstånd 14,3 % 

 

42,9 procent av respondenterna instämde delvis med att revisionen hjälper den interna 

kontrollen av företaget, medan det var 28,6 procent av respondenterna som instämde helt. 

Angående denna fråga var det 9,5 procent av respondenterna som ansåg att alternativet neutral 

var mest passande. 4,7 procent av respondenterna valde alternativet tog delvis avstånd. Totalt 

var det 14,3 procent av respondenterna som tog helt avstånd från att det hjälper den interna 

kontrollen av företaget.   

 

Den ekonomiska brottsligheten kan minska med revisionen? 

 

Instämmer helt 42,9 %  

Instämmer delvis 38,1 % 

Neutral  14,3 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd   4,7 %  

 

Majoriteten av respondenterna instämde helt (42,9 procent) eller delvis (38,1 procent) 

angående attden ekonomiska brottsligheten kan minska om revision används i företaget. Det 

var 14,3 procent av respondenterna som var neutrala samt 4,7 procent som helt tog avstånd till 

att den ekonomiska brottsligheten kan minska med revisionen. Det var ingen av 

respondenterna som delvis tog avstånd.  

 

Reviderade räkenskaper ger bättre skattekontroller? 

 

Instämmer helt 42,9 %  

Instämmer delvis 23,8 % 

Neutral  23,8 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd   9,5 % 
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En övervägande del av de respondenter (42, 9 procent) som svarade på frågan om att 

reviderade räkenskaper ger bättre skattekontroller, svarade att de instämmer helt. 

Svarsalternativen instämmer delvis och neutral fick 23,8 procent av respondenternas röster 

vardera. Det var enbart 9,5 procent av respondenterna som helt tog avstånd från att 

skattekontrollerna blir bättre med reviderade räkenskaper. Ingen av respondenterna tog delvis 

avstånd från detta påstående.  

 

Förtroendet för att räkenskaperna är korrekta stärks med revision? 

 

Instämmer helt 61,9 %  

Instämmer delvis 28,6 % 

Neutral       0 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd   9,5 % 

 

Det var hela 61,9 procent av respondenterna som instämde helt med att förtroendet för att 

räkenskaperna är korrekta stärks om företaget använder sig av revision. 28,6 procent av 

respondenterna instämde delvis och 9,5 procent tog helt avstånd från påståendet. 

Svarsalternativen neutral och tar delvis avstånd valdes inte av några respondenter.  

 

 

Fråga 8 Vad är anledningarna till att Ni fortfarande har revision? 

 

En av anledningarna tycks vara att revisionen ger företagsledningen trygghet samt ger en 

kontroll som höjer de egna interna kraven. Revisionen ger även kunderna och 

uppdragsgivarna säkerhet, exempelvis genom att en extern revisor är en garanti för att 

verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Även genom att leverantörer och myndigheter får ett 

förstärkt förtroende för företaget, samt en bra kontakt med banker och skatteverket. En del av 

respondenterna poängterar att de har kvar revisionen på grund av att deras medlemmar ska 

kunna utöva insyn i företaget. Dels på grund av att revisorn gör ett bra jobb, men även för att 

det ger än bättre insikt i ekonomin. Revisorerna utför ett sådant arbete som företagen själva 

inte har kunskapen om att själva genomföra. Andra respondenter har ingen möjlighet att 

avsäga sig revisionen på grund av olika anledningar. Dels på grund av att det är ett fler 

ägarföretag, att de ingår i en koncern, att det är en advokatbyrå och är därför tvungna att ha 

kvar den. En respondent nämner att de har kvar revisionen därför att den är mer positiv än 

negativ. Att  revisionen gör att företaget ser seriöst ut och ger en ökad pondus. Det nämns att 

revisionen gör det lättare att få information och tips om vad som händer på marknaden och att 

revisorn tillför ett värde genom sin sakkunskap. Varför en del av respondenterna ej har valt 
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bort revisionen har med ren lathet att göra enligt en respondent och att företagets bokförare 

starkt strider för att ha kvar revisionen. En annan respondent anser sig inte ha tillräckligt med 

tid för att själv utföra arbetet. Slutligen har två av respondenterna valt att avsäga sig 

revisionen nästa år, men har kvar den i år eftersom det ena företaget behövde hjälp i år medan 

det andra företaget anser sig tidigare har genomfört arbete som revisorn egentligen borde ha 

gjort.  

 

Fråga 9 Är någon av dessa intressenter avgörande för att Ni har valt att ha kvar revisionen? 

 

Denna fråga är en flervals fråga där respondenterna fick besvara 9 stycken påstående om vilka 

intressenter som är avgörande för att de ska fortsätta med revisionen, varje påstående hade 5 

stycken svarsalternativ. Alternativen som fanns att välja på var; instämmer helt, instämmer 

delvis, neutral, tar delvis avstånd samt tar helt avstånd. Frågan gällde om det var någon 

intressent som var avgörande för att företaget har valt att ha kvar revisionen. De intressenter 

som respondenterna fick avgöra om de var av betydelse var; ägare, intresseorganisationer, 

anställda, kunder, leverantörer, långivare, staten och kommunen, opinionsbildande grupper 

samt företagsledningen.  

 

Ägare: 

 

Instämmer helt 42,9 % 

Instämmer delvis   9,5 % 

Neutral  28,6 % 

Tar delvis avstånd   4,7 % 

Tar helt avstånd 14,3 % 

 

42,9 procent av respondenterna instämde helt med att ägarna var en viktig del av varför de har 

valt fortsätta använda sig av revision. Det var endast 9,5 procent av respondenterna som 

instämde delvis om att ägarna har betydelse för att fortsätta använda sig av revision. 28,6 

procent har valt att vara neutrala, det vill säga vara varken för eller emot. 4,7 procent av 

respondenterna tog delvis avstånd till att ägarna är av betydelse för valet om revision, medan 

det var hela 14,3 procent av respondenterna som tog helt avstånd ifrån att ägarna är av 

betydelse.  
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Intresseorganisationer: 

 

Instämmer helt   4,8 %  

Instämmer delvis   4,8 % 

Neutral  57,1 % 

Tar delvis avstånd   9,5 % 

Tar helt avstånd 23,8 % 

 

Mer än hälften av respondenterna var neutrala (57,1 procent) i frågan angående om 

intresseorganisationerna är av vikt för fortsatt revision. 23,8 procent av respondenterna tog 

helt avstånd i frågan. Det var 9,5 procent som delvis tog avstånd. Svarsalternativen instämmer 

helt och instämmer delvis fick 4,8 procent vardera av respondenternas svar. 

 

Anställda: 

 

Instämmer helt   9,5 %  

Instämmer delvis   9,5 % 

Neutral  47,7 % 

Tar delvis avstånd   9,5 % 

Tar helt avstånd 23,8 % 

 

47,7 procent av respondenterna var neutrala angående att anställda var avgörande för att de 

skulle fortsätta att använda sig av revision och 23,8 procent tog helt avstånd till att anställda 

var av betydelse. Svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis och tar delvis avstånd 

fick vardera 9,5 procent av respondenternas svar.  

 

Kunder: 

 

Instämmer helt 14,3 %  

Instämmer delvis   4,8 % 

Neutral  52,3 % 

Tar delvis avstånd   9,5 % 

Tar helt avstånd 19,1 % 

 

Lite mer än hälften av respondenterna (52,3 procent) valde svarsalternativet neutral angående 

om att kunderna är avgörande för en fortsatt revision. Av respondenterna var det 19,1 procent 

som tog helt avstånd från att kunderna var av betydelse samt 9,5 procent som delvis tog 

avstånd. Det var enbart 14,3 procent av respondenterna som valde svarsalternativet instämmer 

helt samt 4,8 procent som instämde delvis om att kunderna var avgörande.  
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Leverantörer: 

 

Instämmer helt   9,5 %  

Instämmer delvis 19,0 % 

Neutral  42,9 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd 28,6 % 

 

Angående om leverantörerna var av betydelse för att företaget ska fortsätta med revision var 

det 42,9 procent av respondenterna som svarade att de var neutrala. 28,6 procent av 

respondenterna tog helt avstånd från att leverantörerna var av betydelse samt att det var 0 

procent som tog delvis avstånd. Det var 19,0 procent av respondenterna som instämde delvis 

att leverantörerna var avgörande för fortsatt revision samt 9,5 procent som helt instämde.  

 

Långivare: 

 

Instämmer helt 33,4 %  

Instämmer delvis 19,0 % 

Neutral  23,8 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd 23,8 % 

 

Det alternativ som hade högst svarsfrekvens angående om att långivarna var av betydelse för 

att företaget ska fortsätta med revision var alternativet instämmer helt, 33,4 procent. 

Svarsalternativen neutral och tar helt avstånd fick 23,8 procent vardera. Det var endast 19,0 

procent av respondenterna som delvis instämde om att långivarna var av betydelse. 

Svarsalternativet tar delvis avstånd valdes inte av någon respondent.  

 

Stat och Kommunen: 

 

Instämmer helt 28,6 %  

Instämmer delvis 14,3 % 

Neutral  33,3 % 

Tar delvis avstånd      0 % 

Tar helt avstånd 23,8 % 

 

Angående om staten och kommunen var avgörande för att företagen har valt att behålla 

revisionen, valde 33,3 procent av respondenterna alternativet neutral. 28,6 procent av 

respondenterna valde alternativet instämmer helt och 14,3 procent av respondenterna 

instämde delvis om att staten och kommunen var av betydelse. Alternativet tar delvis avstånd 

var det ingen av respondenterna som valde och alternativet tar helt avstånd valdes av 23,8 

procent.  
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Opinionsbildande grupper: 

 

Instämmer helt   4,8 %  

Instämmer delvis   4,8 % 

Neutral  57,1 % 

Tar delvis avstånd   4,8 % 

Tar helt avstånd 28,5 % 

 

Angående om opinionsbildande grupper var av betydelse för att företagen ska fortsätta med 

revision valde lite mer än hälften av respondenterna (57,1 procent) alternativet neutral. 28,5 

procent av respondenterna tog helt avstånd från att opinionsbildande grupper var av betydelse. 

Svarsalternativen; instämmer helt, instämmer delvis och tar delvis avstånd fick 4,8 procent 

vardera.  

 

Företagsledningen: 

 

Instämmer helt 33,3 %  

Instämmer delvis 14,3 % 

Neutral  28,6 % 

Tar delvis avstånd   4,8 % 

Tar helt avstånd 19,0 % 

 

Om företagsledningen var av betydelse för att företaget ska fortsätta med revision var det 33,3 

procent av respondenterna som instämde helt, och 14,3 procent som instämde delvis. 28,6 

procent av respondenterna var neutrala i frågan om företagsledningen var av betydelse. 4,8 

procent valde alternativet tar delvis avstånd samt 19,0 procent tog helt avstånd till att 

företagsledningen var avgörande för att fortsätta med revisionen.  

 

 

Fråga 10 Har Ni mottagit någon information om avskaffandet av revisionsplikten? 

  

Ja 71,4 % 

 Nej 28,6 % 

 

Majoriteten av respondenterna (71,4 procent) har mottagit någon form av information 

angående avskaffandet av revisionsplikten, medan det var 28,6 procent som inte hade mottagit 

någon information.  

 

 

Fråga 11 Om ja Känner Ni att den informationen var utförlig? 

 

Ja   61,9 %   

Nej, Vi skulle vilja ha mer kunskap 38,1 % 
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Av de respondenter som hade mottagit information angående avskaffandet av revisionsplikten 

var det 61,9 procent som tyckte att informationen som de hade mottagit hade varit utförlig, 

medan 38,1 procent av respondenterna skulle vilja haft mer kunskap om ämnet.  

 

 

Fråga 12 Om Ni besitter kunskapen om avskaffandet, varför har ni ändå valt att ha kvar 

revisionen? 

 

Av de som besitter kunskapen om avskaffandet av revisionsplikten anser respondenterna att 

revisionen är bra att ha. Faktorer som att det är en bra kontroll för att höja de egna interna 

kraven nämns. Vidare nämns det att revisorn tillför ett värde med sin sakkunskap samt att den 

är betydelsefull gentemot utomstående, gällande kontakter och förtroende hos bland annat 

skatteverket, banker, leverantörer och myndigheter. Även faktorer angående att företaget vill 

att sina ägare samt intressenter ska känna att de kan utöva insyn i företaget nämns tillföra ett 

värde och ett förtroende gentemot företaget. En bra extern revisor är en bra garanti för att 

verksamheten bedrivs på ett bra sätt, en bra revisor kan hjälpa företaget att göra rätt 

bedömningar ekonomiskt. En hel del av respondenterna nämner att de dels har för lite tid för 

att själva genomföra revisionen, men även att de ej besitter en djupare kunskap om hur man 

går tillväga för att själva göra jobbet. I motsats till dessa synpunkter nämner andra 

respondenter att de faktiskt är tvungna att ha kvar revisionen. Detta på grund av, att de 

exempelvis ingår i en koncern, är ett fler ägarföretag, att som advokat är man tvungen att ha 

revisor. Det nämns även att ett av företagen ligger i gränslandet för att uppfylla kriterierna, 

samt att för en annan respondent har både styrelsen och företagsledningen kommit överens 

om att kostnaden är motiverad för nyttan med revisionen. Slutligen är det en respondent som 

nämner att de besitter kunskapen och ska avskaffa den nästa år. 

 

 

Fråga 13 Vilket år grundades företaget? 

 

-52 -80 -84 -87 -88 -90 -91 -94 -96 -98 -99 -00 -01 -05 -07 -08 -09 -10 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

 

För att få bakgrunds information om företagen ställdes en fråga om vilket år de bildades.  

Respondenternas olika företag bildades mellan år 1980 och 2010, med undantag från ett 

extremvärde, det var ett av företagen som bildades år 1952. Det var enbart ett företag som 

bildades 2010.  
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Fråga 14 Hur många anställda har företaget? 

 

0 1 2 2,5 3 4 

2 2 7 1 8 1 

 

Totalt har respondenterna sammanlagt 46,5 anställda, vilket ger ett medelantal om 2,2 

anställda per företag. Det vanligast bland respondenterna var att ha 2 eller 3 stycken anställda.  

 

 

Fråga 15 Vad hade Ert företag för balansomslutning vid senaste räkenskapsåret? (SEK) 

 

0 - 299 999  19,0 %  

300 000 - 699 999  14,3 % 

700 000 - 999 999    4,8 % 

1 milj - 1 499 999  28,6 % 

1,5 milj -   33,3 % 

 

De flesta av företagen har en balansomslutning överstigande 1,5 miljoner kronor (33,3 

procent) samt att 28,6 procent av respondenterna överstiger 1 miljon kronor. 38,1 procent av 

respondenterna har en balansomslutning som understiger 1 miljon kronor.  

 

 

Fråga 16 Vad hade Ert företag för nettoomsättning vid senaste räkenskapsåret?(SEK) 

 

0 - 199 999   14,3 % 

200 000 - 999 999  23,8 % 

1 milj - 1 999 999  33,3 % 

2 milj - 2 999 999  23,8 % 

3 milj –     4,8 % 

 

Större delen av respondenterna har en nettoomsättning om 1 miljon kronor upp till 1 999 999 

kronor. De som har en nettoomsättning om 200 000 samt 2 miljoner till 2 999 999 kronor har 

vardera 23,8 procent. Av de respondenter som har en låg nettoomsättning (0 till 199 999) är 

det 14,3 respondenter. Slutligen är det 4,8 procent som har en nettoomsättning som överstiger 

3 miljoner kronor. 
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Fråga 17 Om Ert företag kunde spara in 15.000 kronor per år, skulle Ni då vilja göra det? 

 

 Ja 80,9 % 

 Nej  19,1 % 

 

En fråga ställdes om respondenterna var intresserade av att tjäna 15 000 kronor per år. 

Majoriteten av respondenterna (80,9 procent) valde svarsalternativet JA, medan 19,1 procent 

svarade NEJ.   

 

En följd fråga ställdes, där respondenterna som svarade NEJ, uppmanades att förklara varför. 

Enligt en av respondenterna beror det på vad för slags kostnad det är som sparas in, medan 

flera av de andra respondenterna tycker det är värt pengarna även då kostnaderna är höga för 

ett litet bolag finns det positiva effekter som hittills har övervägt kostnaderna.  

 

 

Fråga 18 Vad har Ni för position i företaget? 

 

Av de 21 respondenter som ingick i undersökningen, var det 38,1 procent som hade titel som 

VD i företaget. Andra titlar som fler än 1 av respondenterna hade var; ägare och ägare/VD. 

  

Titel Antal 

VD 8 

Ägare/Styrelse/Anställd 1 

Anställd 1 

Ägare 3 

Ägare/VD 3 

Administration 1 

CEO 1 

Ekonomichef 1 

Styrelse 1 

Vice VD 1 
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5. Analys 

5.1 Analys av allmänna frågor 
I vår urvalsgrupp ingår 21 stycken respondenter. Det var dessa som passade in på den 

inledande enkätfrågan gällande om företagen har kvar revisionen i sina bolag. Detta betyder 

att av de enkäter som vi mottog (42 stycken) var det 5 av 10 företag som har valt att avsäga 

sig revisionen. Detta är en betydligt större andel än vad Nya affärer (2011[C]) påstår, att 

enbart 1 av 10 bolag kommer att välja bort revisionen. Detta fenomen kan bero på ett antal 

olika faktorer; att revisionens värde kanske inte har haft en stor betydelse för företagen som 

det tidigare antagits. Eller kan det helt enkelt bero på att nu när företagen faktiskt får välja 

bort revisionen är det mer aktuellt för dem.  

 

Våra 21 stycken respondenter passade in på de tre kriterierna som gäller för att få möjligheten 

att avskaffa revisionen. Det vill säga att företagen max har 3 anställda, att de har en 

balansomslutning om max 1,5 miljoner kronor samt en nettoomsättning som ej överskred 3 

miljoner kronor. (Skatteverket, 2011) Vi gjorde ett aktivt val genom att enbart söka efter 

företag med en nettoomsättning om max 3 miljoner kronor samt att företagen max hade 3 

anställda. Från svarsfrekvenserna kunde vi utläsa att det vanligaste förekommande värdet av 

alternativen som ställdes var att; företagen hade en balansomslutning om antingen 1 miljon-

1 499 999 kronor eller en balansomslutning överstigande 1,5 miljoner kronor. Gällande 

nettoomsättningen var det vanligast med 1 miljon - 1 999 999 kronor medan alternativet att ha 

en nettoomsättning överstigande 3 miljoner kronor inte alls var vanligt. Företagen hade ett 

medelvärde om 2,2 anställda, där antingen 2 eller 3 stycken anställda var det vanligaste 

förekommande värdet. Att medelvärdet vart 2,2 anställda tyckte inte vi var överraskande, 

eftersom vi trodde innan vi fick tillbaka enkäterna att många av respondenterna skulle ha 2 

stycken anställda. 

 

För majoriteten (71,5 procent) av respondenterna var det en självklarhet att fortsätta med 

revisionen. Varför inte alla valde alternativet att det var självklart att fortsätta med revisionen 

svarade respondenterna främst med att revisionen är för dyr. Mycket på grund av att den inte 

tillför något mervärde till företaget. Att revisionen inte tillför något värde till företaget 

motsäger den inledande utredningen om att avskaffa revisionsplikten. Utredningen hade som 

syfte att undersöka hur stort revisionens värde var för bekämpningen av brottslighet och 

skattekontroller (Dir 2006:128, s. 4). Som det såg ut var kostnaderna betydligt större än vad 

nyttan var av revisionen (Thorell & Norberg, 2005 s. 16). En anledning som vi tror är varför 
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det var en stor andel av respondenterna som tyckte att det var självklart att fortsätta med 

revisionen är att de är vana med att en extern person går igenom deras räkenskaper. De känner 

sig därmed säkra och kanske inte vill bryta ett samarbete som har fungerat bra alla andra år.  

 

Det nämns att anledningarna till att företagen har kvar revisionen är på grund av att det ger 

kunderna och uppdragsgivarna säkerhet i att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Vilket kan 

dras en parallell till vad revisorn har för uppgift, denne ska utföra en granskning av företagets 

räkenskaper så att den är grundligt genomförd, vilket resulterar i att god redovisningssed 

uppnås (FAR, 2006, s. 23). Revisionen ger en kontroll samt höjer de interna kraven. Det vill 

säga det interna mervärdet som företagen får av revisionen, som dock minskar desto mindre 

företagen är (Thorell & Norberg, 2005, s. 37). En av anledningarna till att våra respondenter 

har kvar revisionen tycks vara på grund av förtroende. Företagen anser att förtroendet stärks 

med revisionen gentemot leverantörer, myndigheter (stat och kommun) och banker 

(långivare). Anledningar till varför dessa intressenter är av betydelse för företagets val kan ha 

att göra med att långivarna exempelvis vill ha säkerhet för att kunna ge företagen lån, de vill 

ha ränta samt få tillbaka pengarna som de lånar ut (Bruzelius & Skärvad, 2004 s. 75). 

Myndigheterna vill bland annat att företagen ska betala skatt för den vinst som företaget 

genererar (Bruzelius & Skärvad, 2004 s. 76) och om inte företagen utför revisionen finns inte 

säkerheten för att siffrorna som lämnas in till myndigheten är korrekta. Leverantörerna vill att 

företagen som de levererar till ska vara stabila och säkra att göra affärer med (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 75).  

 

Respondenterna anser att revisionen gör att företagen ser bra ut samt gör det lättare att få 

information och tips om vad som händer på marknaden. Revisorn tillför även ett värde för 

företaget med sin sakkunskap. Detta är vi villiga att hålla med om, eftersom inte alla företag 

klarar av att genomföra revisionen själva utan är tvungna att anlita en revisor. Har de inte 

kunskapen är det bättre att anlita en revisor, det leder till att företaget ser mer seriöst ut, än om 

företaget skulle genomföra revisionen själva utan att ha kunskapen om ämnet. 

Revisionen skapar ett förtroende för kunder, leverantörer, banker (långivare) och myndigheter 

(stat och kommun). Detta är något som Karin Berggren nämner då intressenternas förtroende 

för revisionen minskar i och med borttagandet av revisionsplikten (SOU 2008:79, s. 205). 

Förtroende verkar vara en viktig del av det positiva med revisionen och visar att företagen tar 

sina intressenters engagemang som ett viktigt motiv till att välja att ha kvar den. Revisionen 

tycks även ge en kvalitetsstämpel för företagen, att det är säkrare att göra affärer med de som 
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har revisionen kvar. Vilket visar på FARs antagande om att det blir en ökad risk med att göra 

affärer med bolag som inte har blivit reviderade (FAR, 2011 [A]). Kanske just på grund av att 

intressenterna inte vet om företagets räkenskaper är trovärdiga eftersom företagen bland annat 

inte har haft någon sakkunnig person att diskutera sin ekonomi med, vilket även det upplevs 

vara en positiv effekt för företagen.   

 

Den absolut största negativa effekten som nämns är att kostnaderna för revisionen är för stor. 

Hela 71 procent av alla respondenter nämner just denna effekt. Det nämns även att revisorerna 

knappt utför sitt arbete men att de är duktiga att fakturera samt att det skapar massvis med 

papper som inte kommer att komma till någon användning. Att såpass många av 

respondenterna just väljer detta motiv som en negativ effekt är intressant, eftersom 

borttagandet av revisionsplikten anses minska kostnaderna (Dir 2006:96, s. 12). Detta visar på 

att respondenterna anser att priset för revisionen är för dyr i skillnad mot nyttan av den. Vi 

tror att detta kan bero på att 15 000 kronor kan vara mycket pengar för en del små aktiebolag. 

Men samtidigt tror vi att det är väl investerade pengar för de respondenter som inte klarar av 

att genomföra revisionen själva. 

 

De allra flesta av respondenterna ansåg att regeringens beslut om att avskaffa revisionsplikten 

var helt eller delvis rätt. Vi antar att detta kan ha en hel del att göra med att företagen vill ha 

möjligheten att minska kostnaderna och förenkla reglerna för bolagen (Nya Affärer, 20011 

[A]). 

 

Vi ställde även en fråga angående om företagen hade mottagit någon information angående 

avskaffandet. Vi ställde frågan därför att vi tyckte att det var av intresse att veta om företagen 

har tagit del av någon information. För om de inte har gjort det är det ju en självklarhet till 

varför de inte har avskaffat revisionen i sina företag. Dock var det 71,4 procent som hade 

mottagit information om avskaffandet. Vilket  dels kan bero på att beslutet har nått ut till dem, 

eller att de helt enkelt är aktiva och intresserade av sådan information. Detta resulterar i att 

28,6 procent av respondenterna inte har mottagit någon information alls. En tanke som vi har 

angående att det var 28,6 procent av respondenterna som inte hade mottagit någon 

information om avskaffandet av revisionsplikten tror vi kan ha att göra med att många av 

företagen är ointresserade av pappersarbete och därmed inte uppmärksammat att det har skett 

en lagändring.   
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En majoritet av respondenterna (61,9 procent) ansåg att informationen som hade mottagits av 

företagen var utförlig. Även här var det en hög procentsats av respondenterna som ansåg att 

informationen inte var tillräckligt utförlig och att de hade velat få mer information om 

avskaffandet. Frågan som kan ställas är om alla företag är intresserad av allt pappersarbete 

hade kanske andelen som tyckte att informationen var utförlig varit betydligt större. För vi 

tror att om  företagen bara är intresserade finns det väldigt mycket information att tillgå 

angående lagändringen.  

 

Dock har de som har kunskapen om revisionen men ändå har kvar den många gånger nämnt 

att de är tvungna att ha kvar revisionen på grund av olika anledningar såsom att de ingår i en 

koncern samt att styrelse och ledare har kommit överens om att kostnaden är motiverad för 

syftet med revisionen.  

 

Våra respondenters olika företag bildades mellan ett intervall från år 1980 till år 2010. 

Förutom ett av företagen som bildades år 1952. Att välja att använda sig av revisor eller ej 

skiljer sig mellan befintliga och nya aktiebolag. Befintliga bolag måste aktivt välja bort 

revisorn vid bolagsstämman. Medan nybildade bolag kan välja om de vill använda sig av 

revisor när de bildar bolaget (Bolagsverket, 2011 [A]). Riksdagen beslutade att avskaffa 

revisionsplikten den 21 juni 2010 (Bolagsverket, 2011 [A]) vilket leder till att vi gör 

bedömningen att bolaget som bildades under år 2010 bildades innan den 1 november 2010 när 

lagen trädde i kraft (Regeringskansliet, 2010) och därför har varit tvungna att göra ett aktivt 

val angående om de ska behålla revisionen eller ej. Vi har därmed gjort bedömningen att alla 

våra respondenters olika företag är befintliga och därmed måste ta ställning till att ha kvar 

revisionen i företaget eller inte.   

 

19 av 21 respondenter har en hög befattning i deras respektive företag, det vill säga de är 

antingen VD, ägare eller ekonomichef, vilket borde leda till att svaren är rättvisande. Detta 

grundar vi på att dessa respondenter har en sådan ställning för att ha kunskapen om företagets 

valmöjligheter och vad som är aktuellt för företagen gällande bestämmelser såsom ett 

avskaffande av revisionen i företaget.  
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5.2 Antaganden 
Vi har valt att utforma 15 stycken antaganden utifrån den teoretiska referensramen. Dessa 

placerades sedan in i olika frågor i enkäten som skickades ut till respondenterna för att samla 

in empiri. Antagandena som nedan kommer att presenteras kommer antingen accepteras eller 

förkastas, beroende på de svarsfrekvenser som uppnåtts i empiriinsamlingen. Antagandena 

har accepterats eller förkastats då de har överstigit en majoritet av procenten som 

svarsalternativen har fått. Det vill säga uppdelat i 3 kategorier; instämmer helt eller delvis, 

neutral och tar delvis eller helt avstånd. Även faktorer som nämnts av respondenterna i de 

öppna frågorna har vägts in vid sammanställningen.  

 

Antagande 1 

Vårt första antagande grundade vi på Thorell och Norberg (2005, s. 6) påstående om att 

fördelarna med revisionen är att företagen får lägre kostnader om de bara behöver använda sig 

av revision när det är motiverat att använda den.  

Priset för revisionen är för hög i skillnad mot nyttan av den 

 

Hela 81 procent av respondenterna ansåg att priset i förhållande till nyttan av revisionen är för 

kostsamt.  Medan 14,3 procent ansåg att priset var lagom. Resultat av detta påstående blir 

därmed att antagandet om att priset är för högt i skillnad mot nyttan av revisionen, accepteras. 

Som motvikt mot denna fråga valde vi  att fråga respondenterna om de skulle vilja spara in 15 

000 kronor per år om de kunde det. Denna fråga ställdes med bakgrunden av att ett litet 

aktiebolag i genomsnitt betalar 15 000 kronor per år för att en revisor ska utföra en revison för 

bolaget (Regeringskansliet, 2010). Av dessa var det 80,9 procent av respondenterna som valde 

alternativet ja. Vilket stämmer överens med att de anser att kostnaderna är för dyr för 

revisionen. Av de som svarade nej var en av anledningarna till varför de inte ville spara in 15 

000 kronor per år är att de anser att det är värt pengarna även då kostnaderna är höga för ett 

litet aktiebolag.  

  



39 

 

Antagande 2 

En av fördelarna med revisionsplikt anses vara att kvalitén på de offentliga räkenskaperna 

stärks (Thorell & Norberg, 2005, s. 36). Vilket ledde till vårt antagande om att kvaliteten blir 

bättre i och med att företag använder sig av revision.  

Kvalitén av räkenskaperna stärks med revisionen 

 

Mer än hälften av respondenterna (57,1 procent) instämde helt med att kvalitéten blir bättre 

med revisionen. Vilket gör att även detta antagande accepteras. Varför detta antagande har 

fått en hög procentsats beror troligtvis på att när räkenskaperna revideras utförs revisionen 

enligt reglerna för denna av professionella personer som vet vad de sysslar med. Vilket gör att 

kvalitén blir bättre än om företaget själva skulle utföra arbetet, när de egentligen inte vet fullt 

ut hur de ska göra.  

 

Antagande 3 

Enligt Thorell och Norberg (2005, s. 36) hjälper revisionsplikten den interna kontrollen samt 

den interna styrningen av bolaget. Vi har därför gjort följande antagande: 

Det hjälper den interna kontrollen av bolaget 

 

Företagen får själva välja vilka tjänster inom redovisning och revision som företagen anser att 

de behöver (SOU 2008:32, s. 264). Detta innebär att bolagen får möjligheten att avskaffa 

revisionen i sitt bolag vilket också ökar kravet på dem själva och därmed den interna 

kontrollen av företaget. Majoriteten av respondenterna håller med om detta antagande och 

antagandet accepteras därför. Vi tror att de instämde med detta antagande för att många av 

respondenterna tyckte att det var bra att en extern person gick igenom deras räkenskaper. Vi 

tror även att de instämde på grund av att de vill veta hur det ser ut ekonomiskt i företaget.  

 

Antagande 4 

Enligt Thorell och Norberg (2005, s. 36) kan den ekonomiska brottsligheten motverkas med 

revisionsplikten. Vi har därför gjort följande antagande: 

Den ekonomiska brottsligheten kan minska med revisionen 

 

Utredningens syfte var att se vad revisionens värde var för bekämpningen av den ekonomiska 

brottsligheten (Dir 2006:128, s. 3) vilket det förr ansågs vara vanligt bland små aktiebolag 

(SOU 2008:32, s. 73f). Även här instämde majoriteten av alla respondenter med att den 
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ekonomiska brottsligheten minskar när företagen använder sig av revision. Vilket gör att även 

detta antagande accepteras. Eftersom kostnaderna var större än nyttan av revisionen (Thorell 

& Norberg, 2005, s. 16) och på grund av att en extern person har kontrollerat räkenskaperna 

som skickats in till Skatteverket. Vi anser att risken för ekonomisk brottslighet inte är stor 

eftersom räkenskaperna är kontrollerade och granskade. Vilket respondenterna tycks hålla 

med om.  

 

Antagande 5 

Enligt Thorell och Norberg (2005, s. 36) görs skattekontrollerna lättare med revisionsplikt. 

Vilket ledde till följande antagande: 

Reviderade räkenskaper ger bättre skattekontroller 

 

Ett av syftena bakom avskaffandet av revisionsplikten var att undersöka hur stort värdet av 

revisionen var för bekämpningen av skattekontroller (Dir 2006:128, s. 3). Av respondenterna 

var det hela 66,7 procent som ansåg sig helt eller delvis instämma med antagandet, vilket 

innebär att detta antagande accepteras. Att detta antagande accepteras tror vi är på grund av 

att en revisor går igenom räkenskaperna och att dessa blir kontrollerade och granskade på ett 

korrekt sätt.  

 

Antagande 6 

För att god redovisningssed ska uppnås krävs det att den granskning som görs av revisorn är 

grundlig och omfångsrik (FAR 2006, s. 23) vilket får oss att göra antagandet att förtroende 

stärks med revison.  

Förtroendet för att räkenskaperna är korrekta stärks med revision 

 

Enligt Karin Berggren kommer en orsak till att behålla revisonen vara att förtroendet ökar för 

att årsredovisningen är korrekt (SOU 2008:79, s. 205). Av alla respondenter var det hela 90,5 

procent av respondenterna som helt eller delvis instämde på detta antagande. Vilket visar oss 

att respondenterna anser att förtroendet ökar med revisionen och detta är tydligt. Förtroendet 

verkar vara ett centralt motiv för att behålla revisionen, detta antagande accepteras därför. Vi 

tror att respondenterna instämde helt eller delvis just på grund av att de anser att 

räkenskaperna är korrekta om företaget använder sig av revision. 
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5.2.1 Intressenter 
Följande antaganden är uppbyggda utifrån frågan om att alla intressenter är lika viktiga för 

företaget. Ett företag har många intressenter som de har ett beroendeförhållande med. Där de 

olika intressenterna ställer olika krav på organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 73f). 

 

Antagande 7 

Ägarna bidrar med kapital till företagen, när företaget går dåligt kan ägarna förlora sitt 

investerade kapital (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74). Antagandet blir därmed att: 

Ägarna har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Av respondenterna har alla utom två en hög position i företaget. Vilket stärker trovärdigheten 

i svaren som har mottagits. Detta genom att de svarande har varit VD respektive ägare, som i 

många avseenden kan vara samma person i ett litet aktiebolag. Dessa respondenter har därför 

god insyn i företaget och har givit oss ett rättvisande svar. Av våra respondenter var det 42,9 

procent som instämde helt samt 9,5 procent av respondenterna som instämde delvis med detta 

antagande. Att lite mer än hälften instämmer kan ha att göra med att många av respondenterna 

har en hög befattning i företaget och svarar därför på en fråga om dem själva. Kapitalet som 

företagen erhåller kommer ju från ägarna (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 74) därför borde det 

vara så att ägarna är av stor betydelse, för om företagen inte erhåller något kapital är det svårt 

för dem att fortsätta driva sin verksamhet. Detta gör att detta antagande accepteras.  

 

Antagande 8 

Intresseorganisationer är de som företräder medlemmarnas intressen (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 74). Antagandet blir följande: 

Intresseorganisationer har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Mer än hälften av respondenterna var varken för eller emot detta antagande, medan 23,8 

procent helt tog avstånd. Med intresseorganisationer menas bland annat fack och ombud, det 

vill säga de som förmedlar de anställdas önskemål. I ett litet företag finns det inte så många 

anställda vilket gör att intresseorganisationerna kanske inte har en stor roll, utan att de 

anställda och ledningen kan utföra en dialog själva utan att blanda in utomstående. Detta 

innebär att antagandet om att intresseorganisationerna skulle vara av stor betydelse för 

företagen förkastas. Troligtvis på grund av att intresseorganisationerna arbetar för de 
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anställda, som även de inte ansågs ha en betydande roll för att företagen ska fortsätta med 

revision. 

 

Antagande 9 

De anställda utför arbete för företaget och vill känna sig trygga på sin arbetsplats (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 74). Antagandet blir därför: 

Anställda har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

47,7 procent av respondenterna var neutrala gentemot antagandet om att de anställda är av 

stor betydelse inför valet att ha kvar revisionen och hela 23,8 procent av respondenterna tog 

helt avstånd från antagandet. Trots att de anställda vill känna att de har medbestämmande och 

medinflytande i arbetet (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 75) förkastas detta antagande. 

Troligtvis på grund av att ett litet aktiebolag har ett fåtal anställda, i genomsnitt hade våra 

respondenter 2,2 anställda. De anställda har kanske därför inte så mycket att säga till om 

gällande bestämmelser om att till exempel ta bort revisionen. Eller att de har mycket att göra 

själva att de inte bryr sig om det. Men vi tror att det är viktigt att företaget bryr sig om de 

anställda, för utan de anställda kan det vara svårt att driva verksamheten vidare.  

 

Antagande 10 

Följande antagande är grundat på att om det inte finns kunder som köper företagens produkter 

och tjänster, kan företaget inte fortsätta vara verksamma (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75). 

Kunder har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Majoriteten av respondenterna är neutrala till detta antagande (52,3 procent) medan 19,1 

procent helt tar avstånd från det. Kunderna är den viktigaste intressegruppen för många 

företag (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75). Vi förväntade oss att kunderna skulle få en 

betydligt högre svarfrekvens, att de var av stor betydelse. Istället valde de flesta av 

respondenterna alternativen tar helt eller  delvis avstånd, utöver alternativet neutral. Vilket 

innebär att detta antagande förkastas. Detta tror vi beror på att små aktiebolag ofta har nära 

samarbeten med ett par olika företag. Dessa företag har en bra personlig relation och då bryr 

de sig inte om i fall företaget de handlar med blir reviderade eller inte. Utifrån den aspekten 

vet de att de får betalt och att företaget är säkert att arbeta med. Därför utgör det inte någon 

skillnad om de blir reviderade eller inte.  
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Antagande 11 

Leverantörena tillhandahåller varor och tjänster till företaget och kan vara en viktig del för 

företagets verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 75). Antagande blir därför: 

Leverantörer har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Som med intressenten kunderna kan det även vara här, 42,9 procent av respondenterna var 

neutrala till antagandet. Det vill säga att leverantörerna och företaget har en bra relation med 

sina leverantörer och att dessa inte bryr sig om i fall företaget blir reviderade eller inte. De vet 

att de får betalt för de tjänster som de utför, på grund av att företaget är stabilt och säkert att 

göra affärer med (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 75). 28,6 procent valde dock att helt ta 

avstånd från detta antagande. Vilket innebär att detta antagande förkastas. Vi tror att 

respondenterna var neutrala eller att de helt tog avstånd från detta antagande kan ha att göra 

med i vilken bransch som företaget befinner sig i. Är det ett konsult företag har de kanske 

inga leverantörer och därmed svarat som de har gjort. Medan tillverkande företag är mer 

beroende av sina leverantörer och vi tror därmed att det är de som har instämt på detta 

antagande.  

 

Antagande 12 

På samma sätt som ägarna bidrar med kapital till företaget, gör även långivarna det (Bruzelius 

& Skärvad, 2004, s. 75). Antagandet blir därför att: 

Långivare har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Fler än hälften av respondenterna instämde helt eller delvis med antagandet om att långivarna 

är av stor betydelse för att ha kvar revisionen i företaget. Vilket innebär att detta antagande 

kommer att accepteras. Dock är det många av respondenterna (23,8 procent) som helt tar 

avstånd från antagandet. Vi tror att mer än hälften av respondenterna svarade som de gjorde, 

att långivarna är av betydelse för fortsatt revison, därför att när företagen har varit i kontakt 

med långivarna har dessa krävt någon slags säkerhet för att bevilja lån (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 75). Vi tror att företagen instämmer med detta antagande därför att de hellre betalar 

revisionskostnaderna än att få dyrare lån hos banken eller till och med att de inte får något lån 

alls. En anledning som vi tror är av betydelse för hur företagen har svarat på detta antagande 

är om företaget är i behov av finansiering eller inte. Är de behov av finansiering kan de 

tillhöra de respondenter som har instämt, medan de som inte är i behov av finansiering har 

tagit avstånd från antagandet. Men vi tror att bara för att företaget har tillförlitliga räkenskaper 

innebär det inte att de kommer att betala tillbaka pengarna. 
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Antagande 13 

Staten och Kommunen bidar till viss del ekonomiskt till företaget (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 75). Vi har gjort följande antagande: 

Staten och Kommunen har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

42,9 procent av respondenterna instämde helt eller delvis på detta antagande. Kanske på grund 

av att företaget betalar skatt på vinsterna som de gör till staten och kommunen (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 76). Vilket kräver att räkenskaperna är korrekt och trovärdig vilket den blir 

med revisionen (Moberg, 2006, s. 34). Detta antagande om att staten och kommunen är av 

betydelse för att behålla revisionen accepteras. Vi tror att respondenterna svarade som de 

gjorde för att en del av dem kan få vissa ekonomiska bidrag (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 

75). Vi gör antagandet att de respondenter som har varit neutrala eller som tagit avstånd inte 

får något bidrag av staten eller kommunen och anser därmed att de inte är av betydelse. Det 

kan även vara så att företagen tycker att de får betala för höga skatter och avgifter (Bruzelius 

& Skärvad, 2004, s. 76) och därmed inte tycker att staten och kommunen tillför något positivt.  

 

Antagande 14 

En intressent som blivit allt viktigare är de opinionsbildande grupperna (Bruzelius & Skärvad, 

2004, s. 76). Vårt antagande blir: 

Opinionsbildande grupper har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

Hela 57,1 procent av respondenterna har ingen synpunkt om detta antagande, det vill säga 

varken instämmer eller tar avstånd. Medan 28,5 procent av respondenterna tog helt avstånd. 

Att såpass många var neutrala samt att många helt tog avstånd kan enligt oss bero på att 

respondenterna inte vet vad denna intresseorganisation gör. Vilket har resulterat i att detta 

antagande förkastas. Det som är intressant med detta antagande är att Bruzelius och Skärvad 

(2004, s. 76) säger att de opinionsbildande grupperna har blivit en allt viktigare intressent för 

företagen. Vi tror att anledningen till att många av respondenterna var neutrala eller att de tog 

avstånd från antagandet, kan bero på att de inte riktigt vet vad denna intressent gör för 

företaget. 
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Antagande 15 

Företagsledningen bidrar till företaget verksamhet genom dess arbetsinsatser (Bruzelius & 

Skärvad, 2004, s. 75). Vi gjorde följande antagande: 

Företagsledningen har stor betydelse för att företagen väljer att behålla revisionen 

 

47,7 procent av respondenterna instämde helt eller delvis med antagandet om att 

företagsledningen är av betydelse för att behålla revisionen. Även detta antagande kan ha att 

göra med det faktum att respondenterna som har svarat på enkäten har en hög befattning i 

företaget. De anser därför att företagsledningen är av stor betydelse för företaget. Antagandet 

accepteras. Vi tror att detta kan bero på att det är företagsledningen är de som bestämmer 

över företaget och deras synpunkter väger tungt vid bestämmande om att ha kvar revisionen. 

Dock tror vi att i många avseenden är ägare och företagsledningen samma person i små 

aktiebolag och därför har båda dessa intressenter accepteras som betydande för företaget i val 

om att ha kvar revisionen.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att beskriva vilka motiv det finns till att företagen som vi har 

studerat har valt att fortsätta att använda sig av revision, nu när de har givits möjligheten att 

avsäga sig den. 

 

Vi har under arbetets gång gjort ett antal antagande utifrån vår referensram angående att priset 

är för högt i skillnad mot nyttan av revisionen, att fördelarna med revisionen gör att företagen 

behåller den. Samt antagande om vilka av företagens intressenter som är av störst betydelse 

för företagen, gällande valet att behålla revisionen. Gällande antagandena angående vilka av 

företagets intressenter som är av betydelse, accepterades fyra antaganden. Intressenterna som 

accepterades, som ansågs vara av betydelse var: ägare, långivare, företagsledningen, stat och 

kommun. Vi antar dock att företagsledningen och ägare är samma person i små aktiebolag och 

på grund av detta har antagandena om företagsledningen och ägare accepteras.   

 

Vilka motiv är det som är avgörande för att behålla revisionen? 

Anledningarna till att företagen har valt att behålla revisionen i sina företag beror på att de 

anser att räkenskaperna blir trovärdiga, att intressenterna får en ökad insyn i företaget. Att det 

ser seriöst ut samt att revisorn tillför ett värde till företaget med sin sakkunskap. Andra motiv 

som är av betydelse vid valet att behålla revisionen är att företaget anser att dess intressenter 

utsätts för en ökad risk att göra affärer med företaget om de inte har blivit reviderade. Detta 

antar vi bero på att säkerheten försvinner, i och med att revisionen väljs bort, detta på grund 

av att företagens räkenskaper anses vara mer korrekta om företagen använder sig av revision. 

Till viss del håller vi med om detta. På grund av att om företagen inte har utbildad personal 

som utför revideringen av räkenskaperna kanske de inte blir korrekta. Konsekvenserna som 

detta kan leda till är att företaget till exempel får betala in felaktig skatt eller förfalskar sina 

siffror vilket då leder till ekonomisk brottslighet. 

 

Vad som vi anser vara intressant är att respondenterna övervägande tycker att revisionen är 

alldeles för kostsam, men att de ändå anser att nyttan överväger detta. Av alla de respondenter 

som ingick i denna studie var det 5 av 10 företag som har valt att behålla revisionen, vilket 

kan ställas mot artikeln som Nya Affärer (2011, [C]) har skrivit, att 9 av 10 har valt att behålla 

revisionen. Vi trodde på förhand att respondenterna skulle tycka att priset för revision var för 

kostsam och med detta i åtanke ställdes en hypotetisk fråga. Om respondenterna skulle vilja 

spara in 15 000 kronor per år, vilket är den genomsnittliga kostnaden per år för revision för ett 
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litet bolag, svarade hela 80,9 procent av respondenterna att de ville detta. Detta anser vi visar 

på ett starkt motiv till att företagen väljer att behålla revisionen. Detta på grund av att 

respondenterna anser att revisionen är för kostsam och om de kan spara in 15 000 kronor per 

år, så väljer de ändå att ha kvar revisionen. Vilket visar på att nyttan av revisionen tycks 

överväga kostnaden för den. Detta tror vi beror på att företagen känner en trygghet i och med 

att en extern sakkunnig person har granskat deras räkenskaper. Det kan även vara så att de 

inte vill bryta samarbetet med sin revisor, på grund av att de har tyckt att det alltid har 

fungerat bra. 

 

Ett annat starkt motiv som vi ser angående varför företagen väljer att behålla revisionen är 

förtroendet som det skapar gentemot företagets intressenter. Det vill säga att det visar på att 

företagets räkenskaper är korrekta och ordentligt gjorda. Som nämndes var det fyra av 

intressenterna som var av större betydelse än de andra för valet att ha kvar revisionen i 

företaget. Dessa var stat och kommun, ägare, företagsledare och långivarna som alla bidrar till 

företagets verksamhet på ett eller annat sätt.  

 

Stat och kommun bidrar bland annat genom ekonomiska bidrag, företagsledningen med 

arbetsinsatser, långivarna och ägarna bidrar med kapital. I utbyte vill de ha en jämn 

sysselsättningsgrad, ränta och amortering, avkastning på kapitalet samt en bra lön. (Bruzelius 

& Skärvad, 2004, s.74ff) Att dessa intressenter ses som mest betydande tror vi är på grund av 

att förtroendet om att räkenskaperna är korrekta. Företagsledningen samt ägarna skjuter in 

kapital i företaget och om företaget går dåligt förlorar dessa pengar. Långivarna kräver 

säkerheter när de beviljar lån då de vill ha ränta på pengarna samt att företaget sköter sin 

amortering. Medan stat och kommun vill ha skatt för de vinster som företagen gör. Vilket 

innebär att även dess intressenter kräver att det är ordning i företagets ekonomi.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår studie se att respondenterna anser att kostnaden för 

revisionen är dyr, men att de ändå väljer att behålla den för att nyttan av den ses som ett 

starkare motiv än kostnaden. Att intressenter som företagsledare, ägare, långivare och stat och 

kommun har en stor betydelse vid valet av att behålla revisionen. Det starkaste motivet till att 

behålla revisionen är att det ger ett ökat förtroende. Eftersom räkenskaperna anses vara 

korrekta när de har blivit reviderade visar detta på att företagen tar sina intressenters intressen 

som ett viktigt motiv till att välja att ha kvar revisionen.  
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6.1. Förslag på vidare forskning 
Vi skulle vilja veta om det är fler företag som har valt bort revisionen nu när alla har haft 

möjligheten att göra det. Även se om det fortfarande är samma intressenter som är av 

betydelse, som vi fick fram i vår studie, för att företagen har valt att fortsätta med revisionen. 

Det som skulle vara intressant att veta är varför intressenterna är av betydelse eller varför de 

inte är det. Vi tror att denna information får man lättast fram med personliga intervjuer, då 

forskaren kan ställa följdfrågor till respondenten. Genomförs en ny studie om detta ämne, men 

med personliga intervjuer leder detta troligtvis till att en högre svarsfrekvens uppnås. Men 

även en djupare förståelse om varför intressenterna är av betydelse kan erhållas.  

 

Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att se varför nybildade bolag väljer att anlita en 

revisor som reviderar deras räkenskaper, detta med tanke på att vi enbart kom i kontakt med 

befintliga bolag. Att se vad nya aktiebolag anser i frågan är därför mer intressant då de inte 

har upplevt att bli reviderade. Ett annat förslag är att göra undersökningen över flera län, då 

utfallet angående revisionsplikten kan skilja sig mellan företag som är verksamma i olika län. 
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Bilaga 1- Följebrev 

Hej 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som skriver vår kandidatuppsats i 

företagsekonomi. Syftet med uppsatsen är att undersöka varför företag väljer ha kvar 

revisionen, nu när det finns möjligheten att avstå från den. 

Ert företag har blivit utvalt att delta i vår undersökning och vi är därför mycket tacksamma 

om Ni vill ta er tid att svara på enkäten. Vi vill poängtera att varken Ert eller företagets namn 

kommer nämnas i undersökningen. Enkäten är således helt anonym. 

För att en hög tillförlitlighet ska uppnås i vår undersökning, krävs det en hög svarsfrekvens. 

Därför är Ert svar mycket betydelsefullt för oss. 

Vill Ni ta del av resultatet av undersökningen, var god att skicka ett mail till 

kandidatuppsatsen@hotmail.com och meddela oss till vilken e-post adress som vi ska skicka 

den till. Undersökningen kommer att skickas i början av februari. 

Klicka på denna länk [survey] för att besvara enkäten. Klicka i de svarsalternativ som passar 

in på Er bäst. Vi är tacksamma om Ni svarar på enkäten snarast, helst innan onsdagen den 14 

december. 

Ett stort tack på förhand! 

Johanna Andersson 

Amanda Ryd 

Uppstår det några frågor får Ni gärna kontakta oss, antingen per e-post eller via telefon. 

E-post: kandidatuppsatsen@hotmail.com 

Telefon: 073- 64 70 156 

  

mailto:kandidatuppsatsen@hotmail.com
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Bilaga 2- Enkät 

 
* 1. Använder sig Ert företag av revision, nu när möjligheten finns att inte göra det? 

 Ja 

 Nej 

 

* 2. Var det självklart för Er att fortsätta med revision? 

 Ja 

 Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 
 

* 3. Tycker Ni att regeringen fattade rätt beslut att avskaffa revisionsplikten? 

 Instämmer helt 

 Instämmer delvis 

 Neutral 

 Tar delvis avstånd 

 Tar helt avstånd 

 

* 4. Vad anser Ni om priset för revision i förhållande till nyttan av den? 

 För kostsamt 

 Lagom 

 Billigt 

 Har ingen betydelse 

 

* 5. Vilka är de positiva effekterna som Ni upplever med revisionsplikt? 
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* 6. Finns det några negativa effekter som Ni upplever med revisionsplikt? 

 
 

* 7. Ta ställning till följande. 

Vad anser Ni att 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 
Neutral 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Kvalitén av räkenskaperna 

stärks med revision?      

Det hjälper den interna 

kontrollen av bolaget?      

Den ekonomiska brottsligheten 

kan minska med revisionen?      

Reviderade räkenskaper ger 

bättre skattekontroller?      

Förtroendet för att 

räkenskaperna är korrekta 

stärks med revision? 
     

 

* 8. Vad är anledningarna till att Ni fortfarande har revision? 

 
 

* 9. Är någon av dessa intressenter avgörande för att Ni har valt att ha kvar revisionen? 

 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 
Neutral 

Tar delvis 

avstånd 

Tar helt 

avstånd 

Ägare      

Intresseorganisationer      

Anställda       

Kunder      

Leverantörer      

Långivare      

Staten & Kommunen      

Opinionsbildande 

grupper      

Företagsledningen      
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* 10. Har Ni mottagit någon information om avskaffandet av revisionsplikten? 

 Ja 

 Nej 

 

* 11. Om ja, Känner Ni att den informationen var utförlig? 

 Ja 

 Nej, Vi skulle vilja ha mer kunskap 

 

* 12. Om Ni besitter kunskapen om avskaffandet, varför har ni ändå valt att ha kvar 

revisionen? 

 
 

* 13. Vilket år grundades företaget? 

 
 

 

* 14. Hur många anställda har företaget? 

 
 

* 15. Vad hade Ert företag för balansomslutning vid senaste räkenskapsåret? (SEK) 

 0 - 299 999 

 300 000 – 699 999 

 700 000- 999 999 

 1 milj.-1 499 999 

 1,5 milj. - 

 

* 16. Vad hade Ert företag för nettoomsättning vid senaste räkenskapsåret? 

 0 – 199 999 

 200 000- 999.999 

 1 milj.- 1 999 999 

 2 milj.- 2 999 999 

 3 milj. – 

 

 

 

* 17. Om Ert företag kunde spara in 15.000 kronor per år, skulle Ni då vilja göra det? 
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 Ja 

 Nej 

 

Om nej, varför inte? 

 
 

* Vad har Ni för position i företaget? 

 
 

* Företagets namn: 

(Används för att inte påminnelser ska skickas ut) 

 
 

Glöm ej att skicka enkäten när Ni är klara. Tack för Er medverkan! 

  



57 

 

Bilaga 3- Empiri sammanställning 
Svarsfrekvensen bygger på de 21 stycken enkäterna 

som vi fick tillbaka av respondenterna. 

Fråga 2 Var det självklart för Er att 

fortsätta med revision? 

 

 
 

 

Fråga 3 Tycker Ni att regeringen fattade 

rätt beslut att avskaffa revisionsplikten? 

 

 
 

Fråga 4 Vad anser Ni om priset för 

revision i förhållande till nyttan av den?  

 
 

Fråga 7 Ta ställning till följande. Vad 

anser Ni att. 
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Fråga 9 Är någon av dessa intressenter 

avgörande för att Ni har valt att ha kvar 

revisionen? 
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Fråga 10 Har Ni mottagit någon 

information om avskaffandet av 

revisionsplikten? 

 

 
 

Fråga 11 Om ja, Känner Ni att den 

informationen var utförlig? 

 

Fråga 15 Vad hade Ert företag för 

balansomslutning vid senaste 

räkenskapsåret? (SEK) 

 
 

Fråga 16 Vad hade Ert företag för 

nettoomsättning vid senaste räkenskaps-

året? 

 

 
 

Fråga 17 Om Ert företag kunde spara in 

15.000 kronor per år, skulle Ni då vilja 

göra det? 
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